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برنامه درسی و آموزش در رشتههای گوناگون
ج) انواع مقاالت:
پژوهشهای اصیل در موضوعات فلسفٔه تعلیموتربیت

مقاالت برآمده از
مقاالت مروری شامل مرور و تنظیم مطالعات انجام شده در مباحث فلسفٔه تعلیموتربیت
راهنمای نویسندگان و پذیرش مقاله
یشود در تدوین و ارسال مقاله نکات زیر را به دقت در نظر
از نویسندگان محترم تقاضا م 
داشته باشند؛ مقاله فقط درصورتیکه از این ویژگیها برخوردار باشد بررسی خواهد شد:
دارای «عنوان ،چکیدٔه فارسی ،کلیدواژهها ،مقدمه ،ساختار اصلی ،نتیجه ،فهرست منابع و
چکیدٔه انگلیسی» باشد.
حاصل پژوهشی بدیع باشد ،قبال ا منتشر نشده باشد و نویسنده متعهد به نشر آن در جای
دیگری نباشد ،همچنین همزمان به مجالت دیگر ارسال نشده باشد.
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محورهای جزئیتر در پایگاه اطالعرسانی نشریه در دسترس است.

حجم مقاله از  1۴صفحه ( ۲۴۴۴کلمه) بیشتر نباشد.
چکیدٔه فارسی و انگلیسی  3۴۴-12۴کلمه باشد.
طبق الگوی موجود در سایت انجمن بارگذاری شود .در محیط  ،Wordبا تعداد  ۲۴۴۴کلمه با
اندازه فونت  ۱۰و رسمالخط  BZarتایپ شود .چکیده ،پانویس و منابع با همان قلم و اندازٔه
 ۱۱باشد .رسمالخط انگلیسی  Times New Romanو اندازه فونت  ۱۱باشد.
ارجاعات درون متن ،ارجاعات توضیحی و فهرست منابع مطابق با فرمت  APAنسخه ۶
تنظیم شود .راهنمای استناددهی مربوطه در تارنمای نشریه در دسترس نویسندگان محترم
قرار گرفته است.
مقاله بدون نام نویسنده/گان به دبیرخانه مجله ارسال شود.
نویسنده/گان الزم است در فایلی جداگانه عنوان مقاله ،ذکر کامل نام و نام خانوادگی ،رتبٔه
علمی ،آدرس ،شمارٔه تلفن و نشانی الکترونیکی خود را به دبیرخانه مجله ارسال کنند.
قبل از ارسال مقاله الزم است نویسنده/گان تعهدنامه رعایت موازین اخالقی پژوهش را
بهصورت الکترونیکی امضا نمایند.
چنانچه مقالهای چند نویسنده داشته باشد ،ارائٔه مقاله و تمام مکاتبات و مسئولیت مقاله با
نویسندٔه مسئول است .درج نشانی الکترونیک در پایین صفحٔه اصلی مقاله فقط به
نویسندٔه مسئول اختصاص دارد .در مقاالت مستخرج از پایاننامههای کارشناسی ارشد و
دکتری ،استاد راهنما نویسنده مسئول مقاله خواهد بود.
ترتیب درج مقاالت در مجله با تشخیص سردبیر و با نظر به محتوای مقاله انجام میشود.
مسئولیت صحت یا سقم مطالب مقاله از جهت علمی و حقوقی به عهدٔه نویسنده است.
حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاله برای مجله محفوظ است و مقالههای در یافتی
بازگردانده نخواهند شد.
تأیید نهایی مقاله برای چاپ در مجله با هیئت تحر یریٔه مجله است.
نقل و اقتباس از مقالههای مجله با ذکر مأخذ آزاد است.
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سخن سردبیر
دکتر خسرو باقری نوعپرست (استاد دانشگاه تهران)

دغدغه جامعنگری به آدمی و تربیت وی ،همواره در رقابت با نگرشهای تک ساحتی یا
فروکاهشگرا قرار داشته است .امروزه اهمیت اینگونه جامعنگری بیش از پیش باز شناخته
شده و هم در عرصههای فلسفی و هم در عرصههای علمی مورد عنایت ویژه است .میتوان
گفت که مقالههای این شماره از مجله به گونههای مختلفی بر این جامعنگری انگشت تاکید
نهادهاند.
در مقاله نخست ،دیدگاه داماسیو به منزله دیدگاهی علمی و عصب شناختی در کانون
توجه قرار گرفته و اهمیت جنبههای عاطفی را در تربیت عقالنی نشان داده است .تقابل
میان عقل و اندیشه از سویی و عاطفه و هیجان از سوی دیگر ،سابقهای دیرینه دارد .در این
مقاله ،نظر بر آن است که این تقابل را باید فرو نهاد و تاثیر و تاثر عقل و عاطفه را بازشناسی
کرد .بر همین اساس ،تربیت عقالنی را نمیتوان به معنا یا مالزم با مهار عواطف و هیجانات
در نظر گرفت ،بلکه در واقع ،الزم است نقش سازنده عواطف و هیجانات در رشد عقالنی را
نیز به منزله نقشی مهم از عواطف و هیجانات لحاظ کرد.
در مقاله دوم نیز جامع نگری در کانون توجه است .در این مقاله ،نظر بر آن است که ما
نگرش فروکاهشی را پشت سر گذاشتهایم و نه روایت دیرینه دوگانهانگار که ذهن را به امری
مجرد فرو میکاست و نه حتی شکل پیچیده و نوظهور حذفگرایی که خود را متفاوت با
نگرش فروکاهشی به نمایش میگذارد ،پذیرفتنی نیستند .دیدگاه عصبپدیدارشناسی
کوششی است برای آن که ذهن را با بدن ،از سویی ،و با جهان پیرامون ،از سوی دیگر ،در
پیوندی ناگسستنی به تصویر درآورد .با داشتن چنین تصویری از موجودیت آدمی ،تربیت
باید خود را از یکسونگریهای عقالنی ،جسمانی ،یا محیط گرایی مصون نگاه دارد و اصول و
شیوههای تربیتی ،مبتنی بر تعامل این عرصههای سه گانه سامان داده شوند.
در مقاله سوم ،موضوع اهدای عضو ،نه در بستر پزشکی ،بلکه از منظری فلسفی ،اخالقی
و تربیتی مورد نظر قرار گرفته است .این بررسی ،بار دیگر نشان میدهد که ابعاد وجود آدمی
درهمتنیدگی غیر قابل گسستی دارند و چنین نیست که اهدای عضو ،تنها امری بدنی یا
مرتبط با بدن باشد .بر این اساس ،تصمیم گیری بیماران حاد برای اهدای اعضای بدن خود
پس از مرگ ،بر الیههای عمیق وجودی مبتنی است .در این مقاله ،کوشش شده است
براساس دیدگاه اسالمی عمل ،الیههای عقالنی ،عاطفی و ارادی عمل اهدای عضو مورد

تحلیل قرار گیرند و روشهایی تربیتی متناسب با این الیهها پیشنهاد شوند تا آمادگیهای
الزم در متربیان برای اتخاذ چنین تصمیم جسورانهای در مواقع لزوم فراهم گردد.
مقاله چهارم به بررسی دوران کودکی اختصاص یافته است .اما در این بررسی نیز نوعی
جامعنگری به طبیعت و تربیت کودک به میان آمده است .برخالف دیدگاههای فروکاهشی که
کودک را موجودی شرور و یا نیک نهاد به نمایش گذاشتهاند ،در این مقاله نظر بر آن است
که هر دو دسته گرایش نیک و بد ،جایگاه ویژه خود را در موجودیت کودک و حتی در تحول
وجودی او دارا هستند .بر این اساس ،به جای آن که گرایش کودک به خطا یا آنچه شیطنت
نامیده می شود ،مورد سرکوب قرار گیرد ،الزم است مواجههای مدارا گونه با آن اتخاذ شود تا
کارکردها و آثار مناسب مترتب بر این دسته از گرایشها آشکار شوند.
در مقاله پنجم ،تالشهای اخیر شورای عالی آموزش و پرورش کشور در حوزه تربیت
دینی و اخالقی در بوته نقد قرار گرفتهاند .این نگرش انتقادی نیز به نحوی تقابل عقل و شرع
را در مواضع اخالقی و دینی مورد حمله قرار داده و در پی آن بوده است که نشان دهد
مصوبههای اخیر شورای مذکور ،بر نگاهی شرعگرایانه ،به دور از دغدغههای عقالنی ،در
مسأ له تربیت دینی و اخالقی مبتنی بوده است .از نظر مؤلف ،در حالی که اخالق ،امری
پیشادینی و مالزم با زمینه های عقالنی است ،کوشش بر حصر اخالق در محدوده دین ،نه
تنها از منظر دینی موجه به نظر نمیرسد بلکه حاصل چنین تالشی نیز چندان امیدبخش
نیست و به نوعی تریبت اخالقی محاط در دین میانجامد و محمل عقالنی تربیت اخالقی را
مخدوش می سازد.
در آخرین مقاله ،تربیت عقالنی از منظر رویکرد فیض محور افلوطین مورد کاوش قرار
گرفته است .در این بررسی نیز نوعی جامعنگری مورد نظر است ،به ویژه برای مقابله با
گرایش بازاری شدن دانش که همچون موجی فراگیر در اندیشه اجتماعی و تربیتی کشور ما
نیز رخنه کرده است .در نقد این موج برای فروکاهش خرد آدمی به نوعی نازل از عقل عملی،
مولفان کوشیده اند هم عقل عملی را در ترازی فاخر از فرزانگی و تهذیب نفس قرار دهند و
هم تعامل ثمربخش عقل نظری و عقل عملی را به کانون توجه بیاورند.
امید است این تالشهای محققان در تاکید بر جامعنگری در تربیت آدمی بر بستر
جریانهای معاصر فلسفی ،علمی و عملی ،پنجرهای تازه برای نگاه مناسب به امر
تعلیموتربیت گشوده باشد.

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی

محمدی ،آزاد؛ باقری نوع پرست ،خسرو؛ تلخابی ،محمود و سجادیه ،نرگس ( .)۱۰۴۴خرد و
خردورزی از منظر علوم اعصاب براساس دیدگاه آنتونیو داماسیو و بررسی داللتهای آن برای
تربیت عقالنی .دوفصلنامه فلسفه تربیت ،)۱(۶ ،صص11-2 .

خرد و خردورزی از منظر علوم اعصاب براساس دیدگاه آنتونیو داماسیو و بررسی
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چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی خرد و خردورزی از دیدگاه آنتونیو داماسیو (با تأکید بر فرضیٔه نشانگرهای جسمی) و
بیان داللتهای آن در تربیت عقالنی است .پرسش اساسی این است که آنچه داماسیو در قالب فرضیٔه نشانگر جسمی
دربارٔه خردورزی میگوید ،چه داللتهایی برای تربیت عقالنی دارد؟ برای پاسخ به این سؤال از روش پژوهش توصیفی-
تحلیلی استفاده شده است .دیدگاه زیستعصبشناسانٔه داماسیو با تأکید بر نقش بدن و تنظیمات زیستشناختی
(تعادل حیاتی ،اصل ارزش ،هیجانات و احساسات) رشد ِ خرد را در بستر و بر محور هیجانات و احساسات میداند.
داماسیو معتقد است درهمتنیدگی و انسجام میان شناخت و جنبههای عاطفی ،ضرورتی است که طی تکامل ارگانیسم
برای حفظ و مدیریت حیات به وجود آمده است؛ از اینرو کارکرد صحیح استدالل و خردورزی اساسا ا وابسته به کارکرد
درست هیجانات و احساسات است .در این دیدگاه نقص خردورزی به جای اینکه شناختی باشد ،به نقص در کارکرد
هیجانات و احساسات مربوط است .بنابراین ،چنانچه سیستم هیجانی دچار بدکارکردی شود ،فرآیند تصمیمگیری و
خردورزی نیز با نقصی بنیادین روبهرو خواهد شد .از جمله داللتهای دیدگاه داماسیو برای تربیت عقالنی و پرورش
خردورزی عبارتند از؛ (الف) به رسمیت شناختن نقش سازندٔه عواطف در پرورش قؤه عقالنی و مهارت استدالل( ،ب)
بهرهگرفتن از ظرفیت استدالل برای اصالح نقشِ هیجانات( ،ج) درهمتنیدگی به جای تفکیک ،مواد درسی بر مبنای
ارتباط متقابل پرورش تفکر– پرورش هیجان/احساس.
واژگان کلیدی :فرضیٔه نشانگر جسمی ،خردورزی ،تربیت عقالنی ،هیجان ،احساس

.

تاریخ پذیرش۱331/۴۶/۱3 :
 1تاریخ دریافت۱331/۴3/۴3 :
.
 2این مقاله با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و با شماره گرنت  ۶1۲2انجام شده است.
.3
دکترای فلسفه تعلیم و تربیت؛ azadmohammadi.ph@gmail.com
.
 4استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران(نویسنده مسئول)؛ khbagheri@ut.ac.ir
.5
دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان؛ talkhabius@gmail.com
.
 6استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران؛ n.sajadieh@gmail.com

سال  ،3شماره  ،5بهار و تابستان 5000

خرد و خردورزی از منظر علوم اعصاب 3 ...

مقدمه
بررسی چیستی عقل و عقلورزی اهمیت زیادی دارد و به همین جهت متفکرانی نظیر
امانوئل کانت 1و یورگن هابرماس 2در آثار برجسته خود به بررسی جوانب آن پرداختهاند؛
4
بهعنوان نمونه ،کانت در کتابهای « نقد عقل محض» )۱33۰( 3و « نقد عقل عملی»
( )۱332به بررسی چیستی عقل و عقلورزی پرداخته است .همچنین ،یورگن هابرماس
به عنوان یک جامعهشناس نیز پروژٔه فکری خود را دربارٔه بررسی این امر ساماندهی کرده و
در کتاب «کنش ارتباطی»( 5هابرماس )۱31۰ ،به منظور بازسازی و بازتعریف اقسام عقل و به
طور خاص احیای عقالنیت ارتباطی 6تالشهای بسیاری انجام داده است .در ادبیات
پژوهشی فلسفٔه تربیت و گرایشهای مختلف علوم تربیتی به زبان فارسی نیز به بررسی
چیستی عقل ،عقل ورزی ،و تربیت عقالنی از منظر فیلسوفان ،مکاتب مختلف فکری ،مکاتب
دینی ،بزرگان دینی ،شاعران و ادیبان پرداخته شده است (انصافی مهربانی و مدور،۱333 ،
دهقان سرخآبادی و کرامتی ،۱332 ،ایرانمنش ،علوی و خراسانی ،۱33۶ ،عشوری ،حیدری و
بختیارنصرآبادی .) ۱331 ،در اهمیت تربیت عقالنی گفته شده است در تربیت هیچ چیز
بهاندازٔه «تفکر و پرورش آن» اهمیت ندارد؛ زیرا جریان تربیت از مسیری میگذرد که تعقل و
تأمل اساس آن است (مهربانی و مدور ،۱333 ،دهقان سرخآبادی و کرامتی .)۱332،در این آثار
که به زبان فارسی به بررسی تربیت عقالنی پرداختهاند ،نقش سازنده و ایجابی عواطف
(هیجانات و احساسات) در پرورش تفکر چندان جدی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.
اگر اشاراتی هم به عواطف شده ،در این جهت بوده است که باید از نفوذ هیجانات و هواهای
نفسانی در مرحلٔه خردورزی جلوگیری و از تأثیر مخرب آنها بر تصمیمها مراقبت کرد.
درحالیکه از این نکته غفلت شده است که این کار بهمعنای حذف هیجانات نیست ،بلکه
بهمعنای جایگزین کردن هیجانات و احساسات مثبت بهجای هیجانات و احساسات منفی
است؛ مثال ا اگر کسی را از خشمگین شدن در هنگام تصمیم برحذر میداریم ،آن را به حالتی
دیگر دعوت میکنیم که احساس آرامش وجود دارد ،اگرچه حتی خود این پیشنهاد هم
1.

Immanuel Kant
Jurgen Habermas
3.
Critique of pure reason
4.
Critique of practical reason
5.
communicative action
6.
communicative rationality
2.
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اساسا ا هیجانی است؛ زیرا می دانیم آثار تصمیم از سر خشم ،آثار زیانبار و مخربی خواهد
بود .فهم این مخرب و زیانبار بودن و همچنین دعوت به حالتی که عواقب تصمیم مفید و
سازنده باشد ،قضاوتی است که توسط عواطف (هیجانات و احساسات) خلق میشود؛ زیرا
اگر ترس از عواقب زیان بار (برای خود یا دیگران) نباشد و میل به پیامدهای مفید وجود
نداشته باشد ،ممکن است همٔه تصمیمها و شاید رویدادها برای ما یکسان باشند.
2
یکی از مباحث دربارٔه چیستی خرد و خردورزی ،ارتباط میان خرد 1و عواطف است.
دستکم از سه دیدگاه مختلف در این زمینه میتوان صحبت کرد؛ اول از این جهت که در
بحث خردورزی ،چندان به نقش عواطف توجه نمیشود؛ یا اینکه بهعنوان عناصری آشفتهگر
و مزاحم برای فرآیند خردورزی از آنها یاد شده است که ایده «شور ،دست و پای عقالنیت را
میبندد» (به نقل از داماسیو ،۱33۱ ،ص )12۲ .مشهورترین عبارت توصیفگر اعتقاد
اندیشمندان این طیف است .دستٔه دیگر ،کسانی همچون هیوم آنقدر دربارٔه جایگاه
احساسات اغراق کردهاند که عقل را بردٔه احساسات نامیدهاند؛ مثال ا کاپلستون از هیوم چنین
نقل میکند« :عقل برده احساسات است و باید چنین باشد .هرگز عقل کاری جز گزاردن
فرمان آنها ندارد» (کاپلستون ،۱3۲2 ،ص .)1۰2 .این سخن هیوم بدان معناست که
خردورزی و شناخت چیزی جز پدید آمدن میل و احساس قوی و عمل مطابق آن نیست.
چنین تفسیری از عقل ،آن را چون ابزاری در اختیار احساسات قرار میدهد تا فرمآنهای آن
را بیقیدوشرط اجرا کند .دستٔه سوم ،کسانی هستند که معتقدند تعامل وثیقی میان
شناخت و عواطف برقرار است؛ بهگونهای که تمامی پردازشهای شناختی مؤلفههای هیجانی
را دارند .همچنین پردازشهای هیجانی کامال ا مستقل از پردازشهای شناختی نیستند و از
آنان تأثیر میپذیرند .مثال ا تاگارد )1۴۴1( 3معتقد است که نواحی استنتاجی مغز با
احساسات درهمتنیدهاند .در این طیف کسانی دیگر مانند آنتونیو داماسیو (،1۴۴3 ،۱33۰
 )1۴۴۲ ،1۴۱۴هستند که از تعامل میان شناخت و هیجان صحبت میکنند .داماسیو بدون
تقلیل ِ شأن و نقش ِ خرد به هیجانات و احساسات ،معتقد است هیجانات و احساسات
محور و اساس رشد خرد و فرآیند خردورزی هستند .ایموردینو-یانگ )1۴۱2( 4نیز از وابستگی

1.

reason
affection
3.
Thagard
4.
Immordino -Yang
2.
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نظام هیجانی -عاطفی سخن میگوید و حضور عواطف در هرگونه تشکیل شناخت و
یادگیری را ضروری میداند .در ارتباط با عقاید داماسیو دربارٔه نقش عواطف در شناخت،
اشمیت ( )1۴۱2در ارتباط با نقش عواطف در یادگیری و شناخت میگوید ما تنها به چیزهایی
عمیقا ا فکر خواهیم کرد که برای ما مهم باشد و تربیت شناختی باید هیجانات را در محور
قرار دهد .در همین زمینه ،لرنر ،والدسولو ،و کاسمن )1۴۱2( 1نیز معتقدند تصمیمگیری یک
فعالیت صرفا ا عقالنی نیست .همچنین در پژوهش تلخابی ،باقری ،بزرگی ،صحافی و محمدی
( )۱332به درهمتنیدگی شناخت و هیجان از منظر برخی دیدگاههای علوم شناختی اشاره
شده است که با دیدگاه داماسیو اشتراکات بسیار زیادی دارد.
بررسی این دیدگاهها برای دست اندرکاران تربیت حاوی این پیام است که باید دربارٔه قدرت
روانشناختی هیجانات و احساسات بازاندیشی و نقش و جایگاه آنها را در تربیت عقالنی
مشخص کنند .در این پژوهش ،دیدگاهی که برای بررسی چیستی خرد و خردورزی برگزیده
شده ،دیدگاه زیستعصبشناسی 2آنتونیو داماسیو است و آنچه در «فرضیٔه نشانگرهای
جسمی» 3آمده ،بهعنوان محور بحث قرار گرفته است .سؤال اصلی پژوهش این است که
دیدگاه داماسیو در فرضیٔه نشانگرهای جسمی برای تربیت عقالنی چه داللت هایی دارد؟
برای پاسخ به این سؤال ابتدا به توصیف چارچوب نظری داماسیو در فرضیٔه نشانگرهای
جسمی پرداخته و سپس با رویکردی تحلیلی ،داللتهای آن برای پرورش خردورزی و تربیت
عقالنی بیان شده است.
یکی از مهمترین دیدگاههای داماسیو که در آثارش به آن میپردازد ،نقش اثرگذار و حیاتی
هیجانات 4و احساسات 5در تصمیمگیری 6و خردورزی 7است .این نقش آنقدر حیاتی است
که شاید بتوان آن را مهمتر ین سخن داماسیو خواند .داماسیو در آثارش سعی دارد ما را
متوجه این نکته سازد که اساسا ا استدالل و خردورزی وابسته به کارکرد درست هیجانات و
احساسات است و اگر به هر دلیلی کارکرد هیجانات و احساسات آسیب ببیند ،خللی

1.

Lerner, Valdesolo & Kassam
neurobiological
3.
Somatic- marker hypothesis
4.
Emotions
5.
Feelings
6.
Decision making
7.
Reasoning
2.
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اساسی در فرآیند خردورزی و تصمیمگیری ایجاد خواهد شد .وی با ذکر شواهدی نشان داده
است افرادی که قبال ا سالم بودهاند و دچار آسیب در مناطق مغزی میشوند (مانند قشر
پیشپیشانی که برای استقرار و پردازش گروه معینی از هیجانات و احساسات الزمند)،
توانایی این افراد برای اداره و تنظیم زندگی اجتماعی بهشدت کاهش مییابد (داماسیو،۱331 ،
.)1۴۴3
تنظیمات زیستشناختی و نقش آنها در خردورزی
داماسیو عصب شناس معاصر و استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی است که تا کنون پنج
کتاب شامل خطای دکارت ،)۱33۱( 1درک رخداد  ،)۱332(2در جستجوی اسپینوزا۱33۰( 3الف)،
خویشتن به ذهن میآید؛ ساختن مغز آگاه۱33۰( 4ب) ،نظم عجیب چیزها؛ احساس ،زندگی،
و ساختن فرهنگ ( )1۴۱1دربارٔه مسائل و یافتههای چندین سالهاش در عصبشناسی نوشته
است و چارچوب نظری خود را در این آثار بیان کرده است .قبل از ورود به بحث چیستی
هیجانات و احساسات و بررسی پیوند آنان با خرد و خردورزی ،الزم است نگاه کلی داماسیو
به انسان مختصرا ا مرور شود تا بتوان منظور وی از هیجانات و احساسات را بهتر دریابیم .اگر
بخواهیم خیلی مختصر به این قضیه بپردازیم ،میتوان گفت که در چارچوب نظری داماسیو
انسان بهمنزلٔه یک ارگانیسم در نظر گرفته میشود که در طول تاریخ تحولیِ 5خود دارای
مجموعهای از ویژگیها نظیر آگاهی ،6ذهنیت ،7خویشتن ،8هیجانات ،احساسات شده است
تا از خالل این قابلیتها و ویژگیهایی که پیدا کرده است ،بتواند بقای فیزیکی و اجتماعی
(همراه با بهروزی و سعادت) خود را حفظ و مدیریت کند.
برای بحث از عقل و تربیت عقالنی در دیدگاه داماسیو الزم است به دو مفهوم بسیار
برجسته اشاره کنیم که عبارتند از تعادل حیاتی 9و اصل ارزش .10منظور از تعادل حیاتی آن
1.

)Descartes error: emotion, reason and the human brain (1994
)The feeling of what happens (1999
3.
)Looking for Spinoza: Joy, sorrow, and the feeling brain (2003
4.
)Self comes to mind: Constructing the conscious brain (2010
5.
Revolution
6.
Consciousness
7.
Subjectivity
2.

.

 8این واژه معادل  Selfاست .داماسیو تکوین آن را در سه سطح «پـیش-خـود»« ،خـود بنیـادی» ،و «خویشـتن زنـدگینامـهای» در نظـر
میگیرد که هر کدام مبتنی بر یک سازوکار خاص عصبی پدید میآیند (برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به داماسیو۱332 ،؛ ۱33۰ب).
Homeostasis
principle value

9.

10.
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تنظیمات خودکار و از پیشسازمان یافتهای است که به موجودات زنده کمک میکند
بهصورت خودکار 1مسائل بنیادین زندگی را حل کنند ،بیآنکه نیازی به خردورزی باشد ،مانند
تنظیم تنفس ،ضربان قلب ،تنظیم میزان حرارت بدن ،تعادل شیمیایی بدن ،کارکرد سیستم
ایمنی بدن .همچنین ،اصل ارزش یا ارزش زیستشناختی 2به «وضعیت تنکردی بافتهای
یک انداموارٔه زنده ،در یک دامنٔه تعادل حیاتی مطلوب» (داماسیو۱33۰ ،ب ،ص )۲1 .اشاره
دارد که بهصورت خودکار به ارگانیسم کمک میکنند تا بقای خود را حفظ کند .در این رابطه
وی مولکولها ،انتقال دهندههای عصبی و ترشحات هورمونی را عمیقترین خاستگاه ارزش و
ارزش زیستشناختی میداند که از طریق تأثیرگذاری در سراسر ارگانیسم به نحوی در تنظیم
نظام پاداش/تنبیه و لذت/درد نقش ایفا میکنند .نمونٔه این مولکولها دوپامین،3
نوراپینفرین ،4سروتونین ،5کورتیزول ،6اُکسیتوسین 7و واسوپرسین 8هستند که عمدٔه این
موارد در هستههای مغزی ساخته میشوند و به مناطق مختلف بدن ارسال میشوند .این
موارد به ارگانیسم کمک میکنند که در وهلٔه اول به صورت نااندیشیده (با توجه به نزدیکی یا
دوری از تعادل شیمیایی بدن) به مجموعهای از شرایط ،اصول و موقعیتها مانند شرایط
لذتآور که کارکرد روان حیات را به ارمغان میآورد ،رو کند و از شرایط و موقعیتهایی که
پدیدآورندٔه رنج و خطر برای ارگانیسم است ،رویگردان شود .به این ترتیب ،در سطح بدن و با
تنظیم رفتارهای هیجانی بر تصمیمات (بهعنوان مشوق یا عامل بازدارنده) ایفای نقش
میکند .این سطح از تنظیمات زیستشناختی و خودکار ،عالوهبر ایفای نقش ِ مشوق یا عامل

9
بازدارنده ،از طریق «کاردانی گرایشی» در تشکیل حافظه و فراخوانی اطالعات و تنظیم
توجه ،در فرآیند خردورزی و تصمیمگیری انسان نقشآفرینی خواهند کرد.

automatically

1.
2.

biological value
dopamine
4.
norepinephrine
5.
serotonin
6.
cortisol
7.
oxytocin
8.
vasopressin
3.

.

 :dispositional know-how 9این مفهوم حاکی از آن است به ما نشـان دهـد تصـاویری کـه وارد ذهـن مـیشـوند گزینشـی بـوده و در
نظر ما میزان برجستگیشان متفاوت است.
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سخن داماسیو این است که وضعیت تعادل حیاتی و اصل ارزش بهعنوان نمونهای از
تنظیمات زیستشناختی در سطح انسان و سایر جانداران از پشه و مگس تا حیوانات تکامل
یافتهتر به عمل در می آید .اما تفاوت میان انسان و جانداران دیگر در این است که انسان به
مدد برخورداری از ویژگیِ منحصربهفردی نظیر توانایی تولید نقشههای عصبی فراوان از
محیط درونی و بیرونی و تبدیل آن به تصورات ذهنی ،قابلیتهایی نظیر حافظه ،احساسات،
آگاهیِ بسطیافته ،1خویشتن زندگینامهای و یکپارچه ،آیندهنگر را دارا شده است و بدین
سبب توانسته است فرهنگ و عناصر فرهنگی نظیر هنر ،موسیقی ،علم و فلسفه ،تکنولوژی،
دولت و سیاست ،آموزشوپرورش ،قوانین اخالقی و غیره را خلق کند.2
در دیدگاه داماسیو پیچیدگی و توسعٔه قشر نو و قسمتهای پیشپیشانیِ مغز به غنا و
ارتقای کارکردی ِ عناصر ذهنی کمک کرده است .همین امر موجب شده انسانها به سطح
باالتری از خلق احساسات اجتماعی نظیر همدردی ،فداکاری ،شفقت ،شرم ،تعصب ،و غیره
دست پیدا کنند و در نتیجه بتوانند فرهنگ و قوانین فرهنگی را متقابال ا به سطوح باالتری
چارچوب آن راهبردهای فرهنگی به دمکراسی ،لیبرال دمکراسی ،قوانین بازار
برسانند که در
ِ
آزاد و سایر سطوح پیچیدهتر ِ مدیریت حیات دست پیدا کنند .نکتٔه اساسی پیرامون ارتباط
میان فرهنگ و زیستشناسی این است که داماسیو برخالف بسیاری از عصبشناسان،
انسان را از سلطه و جبر زیستی میرهاند و اتفاقا ا نقش فرهنگ را غالبتر (نه بهمعنای حذف
کامل زیستشناسی) میبیند .3وی در این ارتباط میگوید:

extended consciousness
.1

1.

در نقد دیدگاه داماسیو باید متذکر شد که او به بعد روحانی و معنوی انسان توجهی نداشته است و بر نقش انبیـای الهـی در ایجـاد
و رشد فرهنگ و اخالقیات انسانی و همچنین نقش کتب آسمانی و وحی الهی که به عنوان عقل برتر مطرح مـیشـود ،توجـه و تأکیـدی
نداشته است و در تبیین ادراک و تعقل و هیجانات به گونهای مباحث را مطرح میکند که آن ها صرفا مبتنی بـر مغـز و ارگـانیزم انسـان
و فعالیت های آن میباشند ،در حالی که عالمه طباطبائی در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم (ج )۱با ارائه استدالل هائی فلسفی و
عقالنی به بحث غیر مادی بودن ادراک پرداخته است وهری برودی نیزمعتقد است که ادراک دارای جنبه های غیر مادی است .جهـت
آشنائی بیشتر به اثر ای شان و نیز رساله دکتری محسن ایمانی مراجعه نمائید .نقد دیگر او این است کـه دیـدگاه نظـری خـود را بـر آرای
دارویــن بنــا نهــاده اســت کــه نظریــه او مــورد نقــدهای فراوانــی قــرار گرفتــه اســت کــه بحــث دربــاره حلقــه گــم شــده دارویــن نمونــهای از ایــن
نقدهاست و نیز یافته های اخیر حاکی از آن است که امکان تبدیل نوعی به نوع دیگر وجود ندارد.
.
ا
 3دیدگاه داماسیو در تببین نظام شناختی و قابلیتهای ذهنی و شناختی در طیف دیدگاههایی قرار دارد که عمـدتا نگـاه پـایین بـه بـاال
( )bottom-upبه شناخت و پدیدههای شناختی دارند ،اما رویکرد رقیب یعنی رویکرد باال به پایین ( )top-downنیز قوتهایی دارد که
نمیتوان به آن بیاعتنا بود .بنابراین به دیدگاه داماسیو -بـه ویـژه از منظـر رویکـرد عاملیـت انسـانی -و بـه ویـژه در بحـث تقلیـل اراده بـه
احساس نقدهایی وارد شده است که برای مطالعه بیشتر میتوانید به محمدی ( )۱331مراجعه کنید.

خرد و خردورزی از منظر علوم اعصاب 59 ...
سال  ،3شماره  ،5بهار و تابستان 5000
«اگرچه زیستشناسی و فرهنگ اغلب ،چه مستقیم چه غیرمستقیم ،خردورزی را
تعریف میکنند ،و ممکن است به نظر بیاید اجرای آزادیهای فردی را محدود
میکنند ،باید تشخیص دهیم که انسانها فضایی برای چنین آزادی ،برای خواستن
و اجرای کنشهایی دارند که ممکن است برخالف طینت زیستشناسی و فرهنگ
عمل کنند» (داماسیو ،۱33۱ ،ص.)1۶۰ .

همچنین با استفاده از مفاهیمی مانند هیجانات ثانویه 1و احساسات ،تأثیر متقابل
فرهنگ با زیستشناسی را بهصورت بسیار بنیادین پذیرفته است؛ بهطوریکه فرهنگ و
عناصر فرهنگی پیوند مستحکمی با تعادل حیاتی و احساسات دارند .از طرفی دیگر ،وی
معتقد است فرهنگ و امور فرهنگی (نظیر تربیت و آموزش) میتواند طبیعت اولیه را دگرگون
کرده و در تعامل با آن ،ذهنیت و شناخت جدیدی به افراد ببخشد .این امر میتواند از طریق
تعدیل هیجانات ،احساسات ،و سطح شناخت اتفاق بیفتد و این سه میتوانند نظام «عمل»
افراد را دگرگون کنند.
همانطور که در شکلهای زیر مالحظه میشود ،ریشه هیجانات و احساسات نیز در
تنظیمات از پیش تعیین شده مانند اصل تعادل حیاتی و تنظیمات خودکار سیستم ایمنی
بدن قرار دارد .طبق شکل ( ،) ۱هیجانات و احساسات در تنظیمات خودکار (نظیر واکنشهای
ایمنی و مکانیسمی که درد و لذت را تولید میکنند) ریشه دارند .در شکل ( ،)1نیز تأثیر این
سطوح تا سطح استدالل عالی نشان داده شده است .وجود پیکآنهای متقابل از یک رابطه
دوجانبه حکایت میکند .در این صورت ،باالترین سطح؛ یعنی استدالل عالی نیز ریشه در
تنظیمات تعادل حیاتی و زیست تنظیم یافته دارد .البته استدالل و خردورزی میتواند به
تغییر احساسات ،و احساسات نیز به تغییر هیجانات بینجامند (ظهور هیجانات ثانویه) و
این تأثیر تا نااندیشیدهترین سطح حفظ حیات (خردورزی /استدالل) نفوذ میکند .این
تعامل دوجانبه شناخت با هیجان و احساسات در ادامه بیشتر بیان خواهد شد .یکی از
مهمتر ین داللتهای تربیت عقالنی در همین نکته نهفته است ،زیرا هم رهنمونی برای
بکارگیری ظرفیت استدالل برای تغییر نظام هیجانی به دست میدهد و هم استفاده از
ظرفیت هیجانات و احساسات برای پرورش استدالل را در اختیار میگذارد.

Secondary emotions

1.
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شکل -۱سطوح تنظیم تعادل حیاتی ،از ساده به پیچیده (داماسیو۱33۰ ،الف ،ص)2۴ .

شکل  -1سطوح اداره کننده حیات (داماسیو ،۱332 ،ص.)۱۰۱ .

هیجانات و احساسات
هیجانات که بهطور اساسی در سالیان اخیر در علوم اعصابشناختی و روانشناسی
شناختی توجه ویژهای بدان شده ،در نگاه داماسیو نیز یکی از مهمتر ین مباحث پردامنه
است .هیجان در نظر او در تنظیمات زیستشناختی و آنچه که وی اصل ارزش مینامد،
ریشه دارد .بنابراین ،هیجانات در وهله اول حالتی ناآگاهانه و زیست -تنظیمیافته هستند که
به معنای واکنش بدن به محیط بیرون بوده و با هدف تأمین بقای ارگانیسم پدید آمدهاند.
«هیجانات بخشی از ابزارهای تنظیمکننده زندگی هستند که ما برای بقا به آنها مسلح
شدهایم» (داماسیو ،۱332 ،ص.)۱33 .
داماسیو در آثار مختلف خود ،هیجانات را نیز همانند عناصر و پدیدههای ذهنی با توجه
به کارکردهای حفظ بقا درنظر میگیرد و دو وظیفه مهم زیستشناختی برای هیجان را
اینگونه بر میشمارد :ساختن پاسخی خاص و مناسب برای شرایط هیجانی (مانند فرار یا
مقابله با یک حیوان مهاجم)؛ تنظیم و اداره محیط داخلی موجود ،تا بتواند برای واکنشهای
خاص آماده شود (مانند افزایش ی ا کاهش ضربان قلب ،تنظیم سطح قند و گلوکز خون)
(داماسیو ،۱332 ،ص .)۱۰۴ .او در بیانی دیگر میگوید:
«هیچ جنبه آزاد یا تصادفی در رانشها یا هیجانات وجود ندارد .آنها گنجینههایی
بسیار مشخص و بهجا مانده از تکامل و رفتارها هستند که مغز آنها را در شرایط
معین به اجرای وظیفه فرامیخواند» (داماسیو.)1۴۱۴ ،1۴۴۱ ،
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خرد و خردورزی از منظر علوم اعصاب 50 ...

همچنین ،در بیانی شبیه به این تصور پیشین و برای نشان دادن ارتباط هیجان به بقا
میگوید:
«هیجانات مجموعه پیچیدهای از واکنشهای شیمیایی و عصبی هستند که...
معطوف به زندگی و حیات موجود هستند ،دقیقا ا دربارٔه جسمش ،و نقششان این
است که به موجود برای حفظ و بقای زندگیاش کمک کنند» (داماسیو ۱332 ،ص.
.)۱3۲

داماسیو به طور کلی از چهار نوع هیجان نام میبرد :هیجانات اولیه( 1خودکار و بدون نیاز
به آموختن بوده که در راستای حفظ بقای اندامواره به فعالیت درمیآیند ،نظیر ترس ،خشم،
اندوه ،شادی) ،هیجانات ثانویه( 2هیجاناتی که در طول رشد آموخته شده و جنبه شخصی
شده 3و آموختنی 4در این دسته از هیجانات وارد عرصه میشود که میتواند حالتهای بروز
هیجان را تحت تأثیر قرار دهد) ،هیجانات زمینهای( 5نظیر شوق 6و دلسردی 7که نه فقط در
موقعیتهای واقعی زندگی برانگیخته میشوند ،بلکه در اثر وضعیتهای درونی نظیر بیماری
و خستگی نیز ایجاد میشود) و هیجانات اجتماعی( 8نظیر همدردی ،شرم ،تحقیر ،حسادت،
غرور ،افتخار که در موقعیتهای مقتضی بروز مییابند ،این هیجانات محصول دوره تکاملی
9
جدید هستند و برخی شاید منحصر به انسان هستند).
پس از آن که به اختصار راجع به چیستی هیجان گفتیم ،اکنون الزم است مروری هرچند
مختصر دربارٔه منظور داماسیو از احساسات داشته باشیم .احساسات پیوند بسیار نزدیکی
با هیجانات دارد ،به همین دلیل است که در برخی متون تفاوتی میان آنها قائل نمیشوند.
اما در نظر داماسیو ،این دو با هم متفاوتاند .احساسات جنبه ذهنی دارند و تفاسیر
شناختی از تغییرات بهوجود آمده در بدن توسط هیجانات است .بهعبارتی دیگر ،احساسِ
هیجان اساسا ا تفاسیر شناختی از تغییرات بدنی و حالتهای ذهنی آن تغییرات هستند

1.

primary emotions
secondary emotions
3.
personable
4.
educable
5.
background emotions
6.
enthusiasm
7.
discouragement
8.
social emotions
2.

.9

برای مطالعه بیشتر به داماسیو (۱33۱؛ ۱33۰ب) مراجعه کنید.
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(داماسیو .)۱333 ،در ارتباط با پیوند میان احساسات با بدن ،داماسیو معتقد است که
احساسات ما همان ادراکهاییاند که در نقشههای مغزی بدن رخ داده و طیفی از درد–لذت
را بازنمایی میکنند و البته احساسات نه فقط از هیجانات بلکه از هر مجموعهای از
واکنشهای مربوط به تعادل حیاتی نیز سرچشمه میگیرند تا وضعیت جاری حیات ما را به
زبان ذهن برگردانند (داماسیو1۴۱۴ ،؛  .1)1۴۱1داماسیو بر آن است که ساختار جزیرهای در
ارتباط با قشرکمربندی قدامی ،هسته پارابراکیال و تاالموس ،خاستگاه مهم هر نوع احساس
قابل تصور هستند و این شامل تمامی حالتهای احساسی است ،اعمّ از آنهایی که مرتبط
با هیجان خاصی هستند یا آنهایی که متناظر با هر طیفی از لذت یا درد هستد که شامل
شنیدن آهنگی دلخواه ،رابطه جنسی ،احساس ناشی از مصرف مواد ،حال ناشی از تجربه
عزلت و غیره میشود (داماسیو۱33۰ ،ب ،صص.)۱۲۱-۱۲1 .
در نظر داماسیو ،ماهیت احساسات در برگیرنده افکاری (تصاویری) است که نشانگر بدنی
است که در فرآیند ی واکنشی مداخله دارد و اگر این ماهیت را از احساسات بگیریم ،تفاوتی
2
با افکار ندارند (بوز ،جانکر ،ترئور .)1۴۴1 ،بدین ترتیب میتوان گفت بهطور کلی خاستگاه
ادراکهایی که ماهیت احساس را شکل میدهند ،نقشههای متعددی از بدن است که توسط
مغز خلق شده و درونمایه 3آن نیز وضعیتهای گوناگون بدن است که از طریق این
نقشههای بازنمودی ِ بدن تصویر میشوند (داماسیو1۴۱1 ،؛ ۱33۰ب) .داماسیو میگوید اگر این
نقش واسطه بدن را حذف کنیم ،دیگر میان اینکه بگوییم «احساس میکنم» شاد هستم و یا
بگوییم «فکر میکنم» شاد هستم ،فرقی باقی نمیماند (داماسیو .)1۴۴3 ،1۴۱۴ ،بنا به
تعبیری میتوان گفت که درک وضعیت بدن ،ماهیت احساس را شکل میدهد.
.

 1البته داماسیو میپذیرد که داروهای تغییر دهنده خلق و خو ( )mood- alteringمیتوانند احساسها را تغییر دهند .مثال ا الکل ،مواد
مخدر ،که هم بر ساختار و هم بر کنش مغز آثاری مخرب دارند ،داروهای تسکین درد ،و هورمـونهـایی مثـل اسـتروژن و تستوسـترون و
یا سایر داروهای تأثیرگذار بر ذهن ( )psychotropicمیتوانند از طریق مولکولهای شیمیایی بر نورونهای عینی در مناطق مغـزی تـأثیر
گذاشـته و احساســات را تغییــر دهنــد .نکتــه دوم ایــن اســت کــه داماســیو معتقـد اســت همــواره احســاس یــک هیجــان ،لزومــا ا منطبــق بــر
نقشههای واقعی بدن نیست .مثالی برای تفاوت میان وضعیتهای واقعی بدن و نقشـههـای واقعـی آن کـه داماسـیو نـام مـیبـرد ،حـذف
«نقشه طبیعی درد که مغز بازنمودی «نادرست» از وضعیتهای واقعی بدن ارائه دهد .مثل زخمهایی که توسط گاز گرفتن یک حیـوان
شکارگر بر بدن آمده و یا صدمه دیدن و جراحت بر اثـر یـک مـانع در حـالیکـه مـا نیـاز بـه فـرار داریـم .نـوع دیگـر از ایـن حالـت کـه مغـز
نقشههای غیرواقعی از بدن را خلق میکند ،مربوط به آن چیزی است که داماسیو «چرخه بدن ِ فرضـی» ( )as-if-body-loopمـینامـد.
در این حالت مغز بالفاصله مجموعهای از نقشههای بدن را خلق میکند که با واقعیت کنونی بـدن متنـاظر نیسـت کـه معمـوال ا بـازیگران
از آن استفاده میکنند یا مغز در مواقع احساس همدلی نیز از این راهبرد استفاده میکند .
origin
content

2.
3.
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احساسات به واسطٔه اینکه تفاسیر ذهنی و شناختی از تغییرات رخ داده در بدن هستند،
بهطور مستمر وضعیتهای متفاوت بدن را بازنماییِ ذهنی میکنند و به این طریق به ما توان ِ
حفظ تعادل حیاتی و جستن شرایط ایدهآل برای بقای همراه با بهروزی را میدهند (داماسیو،
۱33۰الف؛ ۱33۰ب؛  .)1۴۱1به این ترتیب ،احساسات در نظر داماسیو مانند حسگرهای
ذهنی ما در ارگانیسم عمل میکنند که به خویشتنِ آگاه ِ 1ما این اجازه را میدهند که از
وضعیت جاری ارگانیسم مطلع باشیم (داماسیو .)1۴۱1،این مالحظه را هم باید در نظر داشت
که در بحث از احساسات ،وقتی صحبت از خویشتن میشود ،شامل خویشتن زندگینامهای
است که در بردارنده تمامی نظ ام شناختی و دانشی ماست .بنابراین تفاوت بارز احساسات با
هیجانات این است که هیجانات واکنشهای خودکار بدن به اتفاقات و محرکات درونی و
بیرونی است ،اما احساسات چون در عرصه ذهن اتفاق میافتند همراه با ارزیابیهای
شناختی بوده و آگاهانه میباشد که فراتر از دایره واکنشهای خودکار بدنی است.
فرضیٔه نشانگرهای جسمی
فرضیٔه نشانگر جسمی ،دیدگاهی دربارٔه نقش هیجانات و شاخصهای بدنی در فرآیند
خردورزی و تصمیمگیری است .در این فرضیه ،داماسیو بر خالف برخی دیدگاههایی که فقط
جنبههای منفی یا مُخلِّ هیجانات در فرآیند خردورزی را میبینند ،تالش دارد نشان دهد که
چگونه هیجان میتواند کارکردهای سازندهای داشته باشد و امر تصمیمگیری را به دور از
فرآیند طاقتفرسا و تکرار هرباره در موقعیتهای مشابه آسان سازد .داماسیو از طریق بررسی
برخی بیماران آسیبدیده در مناطق لوب پیشانی ،آمیگدال و ساختار جزیرهای ،این نکته را
مطرح میسازد که نقص در عالمتدهی هیجانی (وضعیت سوماتیک) به ایجاد خلل و
ت مرتبط با حیطههای شخصی و اجتماعیشان منتج
ضعف در تصمیمگیری و قضاو ِ
میگردد.
فرضیٔه نشانگر جسمی داماسیو در پیِ تبیین فرآیند خردورزی و تصمیمگیری و ارتباط آن
با هیجان است و همانطور که گفته شد ،در مقابل دیدگاههایی است که خردورزی را فعالیتی
مبتنی بر «خرد ناب »2میدانند .داماسیو منظور خود را از بهکار گرفتن مفهوم «جسمی» و
«نشاگر» اینگونه بیان میکند:

Conscious Self
pure reason

1.
2.

58

سال  ،3شماره  ،5بهار و تابستان 5000
دوفصلنامه فلسفه تربیت
«وقتی پیامد بد مرتبط با یک واکنش فرضی به ذهن میرسد ،هر چند گذرا،
احساس غریزی ناخوشایندی را تجربه میکنید .چون این احساس مربوط به بدن
است ،به این پدیده اصطالح فنی وضعیت جسمی ( )somaticرا اطالق کردم و به
این دلیل که تصویری را «مشخص میکند» آن را نشانگر نامیدم ....که منظور از
واژه جسمی در کلیترین مفهوم آن (چیزی که مربوط به بدن است) و وقتی به
نشانگر اشاره میشود هم حس غریزی 1و هم غیرغریزی را شامل میشود».
(داماسیو ،۱33۱ ،صص.)123-1۶۴ .

برای فهم این نظریه باید فرآیند خردورزی و تصمیمگیری را آنطور که داماسیو بیان
میکند ،مرور کرد؛ زیرا میتوان گفت که فرضیٔه نشانگرهای جسمی ،به نحوی دربردارنده
دیدگاههای وی دربارٔه هیجان و تأثیر آن در فرآیند خردورزی است .داماسیو ضمن درهمتنیده
خواندن خردورزی و تصمیمگیری ،معتقد است برای اتخاذ تصمیم ،تصمیمگیرنده دارای
«نوعی راهبرد منطقی برای استنباطهای منطقی» است که برمبنای آن ،یک گزینه را انتخاب
میکند و بقیه از نظر وی دور میشوند .داماسیو میپذیرد که در این زمینه ،فرآیندهای
پشتیبانی الزم برای خردورزی سر جای خود هستند و نیز نقش آنان کامال ا محفوظ است؛ اما
اعتراض وی به این نکته است که از میان فرآیندهای تصمیمگیری فقط به «توجه» و «حافظه
کاری» 2اعتنا شده و توجه چندانی به نقش هیجان و احساس در این ارتباط نشده است.
داماسیو با بیرون راندن بعضی از واکنشها از دایره بحث خود نظیر رفع گرسنگی ،یا
کنارکشیدن بسیار سریع خود برای برخورد نکردن شی در حال سقوط و غیره ،مباحث خود را
دربارٔه تصمیمهایی که پیچیدهاند و به خصوص به حیطٔه شخصی و یا اجتماعی ما مربوط
هستند ،مطرح میکند .در واقع ویژگی این واکنشها این است که برای انتخاب نهایی یک
واکنش باید خردورزی و تأمل را به کار گرفت .البته در اینجا باز هم داماسیو میان فرآیند
خردورزی که بالواسطه به حیطه شخصی و اجتماعی مرتبط است 3با فرآیندی دیگر نظیر
.۱

:Visceralمترجم این واژه را غریزی ترجمه کرده است .معادل درست آن ،درونی و احشایی است
working memory

.

2.

 3داماسیو به دشوار و پیچیده بودن تصمیم گیری و خردورزی در فضای شخصی و اجتماعی اذعان دارد و در این باره مثال دو دسـته از
افراد را بیان میکند :دستٔه اول کسانی که اختالل عمیـق در تصـمیمگیـری شخصـیشـان لزومـا ا بـا اخـتالل عمیـق در حیطـه غیرشخصـی
همراه نیست .مثال بـارز آن فینـاس گـیج اسـت (در کتـاب «خطـای دکـارت» بـه آن پرداختـه شـده اسـت) کـه هرچـه تصـمیمات بـه وجـود
شخصی و اجتمـاعی آن هـا نـامربوطتـر باشـد ،بهتـر از عهـدٔه کـار برمیآینـد .امـا دسـتٔه دوم کسـانی هسـتند کـه عقـل سـلیم دارنـد ،ولـی
انفکاکی در قابلیتهای خردورزیشان وجود دارد و بـه هـر یـک از دو سـو میـل مـیکننـد .مـثال ا افـرادی کـه در زمینـه فـردیشـان بهصـورت
فوقالعاده هوشمندانه و خطاناپذیر در پی سـود خـود و همگـروه هـای خـود هسـتند ،امـا وقتـی کـه در معـرض یـک مشـکل غیرشخصـی و
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حل آخرین قضیه و مسئلٔه ریاضی تفاوت میگذارد؛ زیرا اولی را از نوع خرد عملی و دومی را
در حیطٔه خرد نظری 2و حتی خرد ناب 3میداند .اما در نهایت وی بیان میکند که «شاید
واقعا ا رشتٔه مشترکی به شکل یک هستٔه عصب-زیستشناسی از میان همٔه آنها میگذرد»
(داماسیو ،۱33۱ ،ص.)123 .
بدین ترتیب ،داماسیو در زمینٔه خردورزی و تصمیمگیری آن تعریف سنتی از خرد را که از
آن بهعنوان «خرد واال» 4یاد میکند مورد نقد قرار میدهد .وی معتقدان به آن را کسانی چون
افالطون ،و کانت میداند .آنها را بدان دلیل که معتقدند منطق صوری ،5بهخودیخود ما را
به بهترین راهحل میرساند و برای رسیدن به بهترین نتیجه باید عواطف و هیجانات را کنار
گذاشت( 6یادآور گفته مشهور «شور نباید دست و پای عقالنیت را ببندد») مورد طعن قرار
میدهد .دلیل رد ّ نظر آنان بدان جهت است که در نظر داماسیو ،استنتاج و تحلیل
وضعیتهایی که عقالنیت را میطلبد ،بسیار دشوار بوده و ازاینرو عقالنیت با مفهوم سنتی
را ناکارآمد میداند .زیرا این تحلیلها و استنتاجها را مستلزم ایجاد سنایورهای فرضی زیادی
میداند که از جمله شامل الگوهای دیداری و شنیداری و همچنین تولید مداوم حکایتهای
گفتاری است .داماسیو میگوید ،اما در عمل با توجه به ضعف حافظه انسانی برای
محاسبات منطقی آنها و همچنین نادانی ویرانگر انسان در مورد نظریٔه احتماالت و علم آمار
و کاربرد ناقص آن (با وجود اینکه مغزهای ما در چند ثانیه و یا چند دقیقه کوتاه تصمیم
میگیرند) ،عمل تصمیمگیری نمیتواند صرفا ا بر مبنای منطق صوری و خرد ناب باشد .7از

اجتماعی قرار میگیرند ،خیلی بیکفایت عمل میکنند .وضعیت عکـس آن ،دانشـمندان و هنرمنـدان و دانشـمندان بزرگـی هسـتند کـه
رابطه اجتماعی آن ها نامطلوب بوده و دیگران را با رفتارشان آزار میدهند (داماسیو ،۱33۱ ،ص.)12۰ .
1.

practical reason
theoretical reason
3.
pure reason
4.
high-reason
5.
formal logic
2.

.

 6الزم به ذکـر اسـت کـه خـود ایـن ادعـای داماسـیو جـای بحـث و بررسـی دارد؛ زیـرا فیلسـوفانی نظیـر افالطـون و کانـت را معتقـد بـه ایـن
دیدگاه مـیپنـدارد ،در حـالی کـه شـواهدی وجـود دارد کـه آنـان نیـز بـه نقـش عواطـف در خـردورزی تأکیـد داشـته و فقـط منطـق را مبنـای
خردورزی قلمداد نمیکردند.
.
 7داماسیو معتقد است این فرآیندی که برای عقلورزی توسط دیدگاه سنتی مطـرح شـده اسـت ،بیشـتر شـبیه کارهـای یکـی از بیمـاران
مراجع داماسیو به نام الیت است (که ناحیه پیشپیشانی و سیستم پردازش هیجانی وی دچار اختالل شده بود) ،نـه بـرای انسـآن هـای
عادی و سالم .الیت برای تصمیمات کوچکی نظیر تعیین وقت برای جلسه بعدی مراجعه ،وقت بسیار زیادی صرف میکرد و محاسـبات
بسیار پیچیدهای را انجام میداد که در نهایت هم نمیتوانست وقت خوبی تعیین کند .
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اینرو داماسیو چنین تصمیماتی را بر پایٔه نشانگرهای جسمی و به فعالیت درآمدن سوابق
عاطفی قرار میدهد .در شکل ( ) 3نشان داده شده است که هیجانات و احساسات (در
وضعیت  )Bچگونه بر گزینههای تصمیم ،بازنمود پیامدهای آتی ،واقعیتها ،شیوههای
خردورزی و تصمیمگیری تأثیر میگذارند .مثال اگر فرد در معرض موقعیتی قرار بگیرد که باید
تصمیم مهمی بگیرد ،مطابق با این شکل ،شخص از دو طریق به تصمیم میرسد .مسیر ()A
به واقعیتها ،گزینه های تصمیم ،و بازنمود پیامدهای آتی خواهد بود که با شیوههای
خردورزی رابطهای تعاملی دارند .اما مسیر دیگر ( )Bاین است که سوابق ِ هیجانیِ پیشین در
وضعیتهای مشابه فعال میشود و بنابراین بهطور مستقیم هم بر شیوههای خردورزی ،بر
تصمیم ،و بر آنچه که مسیر ( )Aنامیده شد ،تأثیر میگذارد.
آنچه در مورد مسیر ( )Bبهعنوان نکات تکمیلی میتوان گفت این است که نشانگرهای
جسمی عالوه بر اینکه در سطح آگاهانه نوع خاصی از عملکردها را تحتعنوان مثبت یا
منفی نشانهگذاری میکنند ،صرفا ا در این سطح متوقف نمانده و بهصورت ناآگاهانه نیز عمل
میکنند .مثال ا هنگامی که پیامدهای آتی و آنی یک تصمیم منفی قلمداد میشود ،تصاویر
منفی تولید شده ،اما عوض اینکه به تغییرات جسمی ملموس و قابل درکی منجر شوند ،در
مغز مدارهایی را که مسئول تنظیم اشتیاق و تمایل به انجام عملی هستند را مسدود /فعال
کرده و ازاین رو تمایل به انجام آن عمل کاهش /افزایش یافته و تمایل و گرایش به کنار
گذاشتن آن قوت /ضعف مییابد .بدین جهت امکان نتیجهگیری با پیامدهای منفی /مثبت
کاسته /افزوده شده و به ما فرصت بیشتری خواهد داد تا فکر کرده و شرایط را برای اتخاذ
تصمیمی دیگر (حتی اگر بهترین تصمیم نباشد) بسنجیم .بدین سبب احتمال انتخاب با
عواقب منفی کمتر شده و انتخاب گزینهای با نتایج مثبت و بهتر نیز افزایش مییابد .به این
ترتیب نشانگرهای جسمی به ما کمک میکند در مواقع ضروری بدون طی مسیر ِ دراز منطقی
برای مسائل راهحل بیابیم (داماسیو.)۱33۱ ،

Somatic Marker

1.
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شکل  -3تأثیر هیجانات و احساسات بر فرآیند تصمیمگیری و خردورزی .داماسیو (۱33۰الف ،ص.)۱33 .

نکته شایان ذکر دربارٔه اهمیت هیجانات و احساسات این است که نباید اینگونه
پنداشت که وقتی داماسیو از ارتباط و تأثیر هیجانات با خردورزی سخن میگوید ،مرادش آن
است که هیجانات به جای خردورزی فعالیت میکنند و تصمیمهای انسان حاصل کار آنان
است ،بلکه مقصود این است که جنبههای معینی از احساسات و هیجانات برای خردورزی
الزم و ضروریاند و همانطور که گفته شد ،داماسیو فرآیند خردورزی بدون هیجانات و
احساسات را بسیار فرآیندی سخت و حاصل استنتاجهای چندین ساعته برای اتخاذ یک
تصمیم ساده میداند .از اینرو ،داماسیو معتقد است که وجود و حضور احساسات ،از طریق
هدایت فرآیند خردورزی به ما کمک میکنند تا براساس ارزیابی پیامدهای عاطفیِ گزینههای
مختلف ،سریعتر به گزینٔه نهایی برای اقدام برسیم .این نقش مشاورهای هیجانات و
احساسات در نظر داماسیو پیامدهای اجتماعی -فرهنگیای خواهد داشت .داماسیو در
اینباره چنین میگوید:
«دانستن اینکه احساسات به فرآیندهای خرد مرتبط هستند به این معنی نیست
که خرد اهمیت کمتری از احساسات دارد ،و اینکه در مقایسه با آنها باید نقش
فرعی داشته باشد یا باید کمتر تقویت شود .برعکس ،ارزش قائل شدن برای نقش
فراگیر احساسات ممکن است این شانس را به ما بدهد که تأثیرات مثبت آن را
تقویت کنیم و امکان تأثیر منفی آن را کاهش دهیم .به طور مشخص ،بدون کاستن
از ارزش جهت دهنده احساسات طبیعی ،آدم میخواهد از خرد مقابل ضعفی که
احساسات غیرطبیعی یا دخل و تصرف احساسات طبیعی در فرآیند برنامهریزی و
تصمیمگیری ایجاد میکند ،محافظت کند (داماسیو ،۱33۱ ،ص.)32۴ .

با تبیین عصبشناختیای که داماسیو ارائه میکند ،عدمحضور هیجانات یا خلل در
کارکردهای هیجانی در مقایسه با زمانی که هیجانات در فرآیند خردورزی و تصمیمگیری
وجود دارند ،بهمراتب آثار بدتری بر جای میگذارد .زیرا در صورتیکه هیجانات کارکرد درستی
نداشته باشند ،لوب پیشانی اطالعات هیجانی را در اختیار نخواهد داشت تا بتواند
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پیامدهای هیجانی -احساسی ناشی از تصمیم را ارزیابی کند و در نتیجه به تصمیمی منجر
خواهد شد که جوانب بقای فیزیکی و اجتماعی در آن لحاظ نخواهد شد .داماسیو معتقد
است افرادیکه در مغزشان به هر نحوی اختالالت عصبی ،به ویژه در سیستم ارزیابی
محرکات (سیستم پاداشی) بهوجود آید ،لوب پیشپیشانی اطالعات هیجانیِ مناسبی را در
دست نخواهد داشت تا از توان منطقی و عقالنی (استداللی) خودش استفاده کند .بهعنوان
نمونه ،در مغز معتادان (به دلیل انسداد مسیر تبادل پیام در دو بخش پردازشگر هیجانات و
لوب پیشانی) چنین اتفاقی میافتد .داماسیو با اشاره به وضعیت افرادی که در مناطق مغزی
الزم برای پدید آوردن احساسات آسیب دیده بودند ،میگوید که آنان در پیوند و حفظ پیوند
خانوادگی و اجتماعیشان ،در سرمایهگذاری مالی ،و سایر زمینههایی که احساسات و عواطف
نقش مهمی در تصمیمگیری و اقدامات فرد دارند ،ضعیف عمل میکردند و منجر به
شکست عاطفی یا ورشکستگی مالی آنان میشد .از آنجا که این افراد نمیتوانستند
پیامدهای هیجانی آنی و آتیِ یک سخن یا یک اقدام را برآورد کنند ،نمیتوانستند عواقب
یک معامله ،یک ارتباط پرخطر را به لحاظ هیجانی درک کنند و همچنین نمیتوانستند در
مقابل سوء رفتارها و حقهها خشمگین شوند و در شناخت افراد قابل اعتماد یا غیرمعتمد
عاجز بودند (داماسیو .)1۴۴3 ،۱33۰ ،بدین دلیل آنها از کار برکنار میشدند و یا روابط
عاطفیشان از هم میگسست و در سرمایهگذاریشان دچار ورشکستگی میشدند ،چون
زمینههای سوء استفاده دیگران را فراهم میآوردند.
اما نکتٔه جالب توجه در مورد این بیماران این بود که این افراد به لحاظ فکری تفاوت
چندان مشهودی با افراد عادی و آسیب دیده نداشتند .این افراد در حرفزدن ،راه رفتن،
ادراک شنیداری و دیداری دچار نقص خاصی نیستند و در مکالمه نیز حواس پرت
نمیشوند .در ارتباط با آنچه بر سرشان میآید ،یاد میگیرند و آن را به یاد میآورند و
میتوانند بازگو کنند ،حتی آداب و قواعد اجتماعیای را که زیرپا میگذارند به یاد میآورند،
در آزمون هوش نمرٔه باالیی کسب میکنند و مسائل منطقی را حل میکنند .نکتٔه قابل توجه
این است که این بیماران در وضعیت آزمایشگاهی وقتی مشکلی اجتماعی را به آنان
میسپردند ،راه حل همراه با استدالل ارائه میکردند؛ یعنی پیشفرضهای مشکل ،گزینههای
اقدام ،پیامدهای آتی و آنی را نیز میتوانستند برشمرند؛ اما هنگامیکه در زندگی عادی و
واقعیِ خود نیاز شدیدی به این امور دارند ،این دانستهها هیچ سودی برایشان به همراه
نداشت .داماسیو با بررسی عصب شناختی این افراد به این نتیجه رسید که نقص خردورزی
آنان اساسا ا به جای اینکه شناختی باشد ،نقص در کارکرد هیجان و احساسات است .در
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واقع وی آن را مربوط به نقص ناشی از آسیب در سیگنالدهی عاطفی میداند که ناتوان از
فعالکردن حافظٔه مربوط به هیجان و احساسات است که نقش آن کمک به برگزیدن یک
گزینٔه سودمند در میان گزینههای رقیب است .به این ترتیب این افراد از تجربٔه عاطفیای که
در طول زندگی خود اندوخته بودند ،نمیتوانستند استفاده کنند و این امر بهویژه در
وضعیت هایی که پیامدهای نامعینی داشتند و مستلزم انتخاب میان گزینههای متعارضی
(انتخاب شغل و ازدواج ،رابطٔه جنسی و غیره) بودند ،بسیار چشمگیرتر بود (داماسیو،1۴۱۴ ،
1۴۴3؛ .)1۴۱1
داللتهای فرضیٔه نشانگر جسمی در تربیت عقالنی
آنچه در بخشهای پیشین در ارتباط با درهمتنیدگی نظام عاطفی (هیجانی-احساسی) با
نظام شناختی و در قالب نشانگرهای جسمی بیان شد ،حاکی از آن بود هیجانات و
احساسات ،برای فعالیت عقالنی انسان ،بنیادی و اساسی هستند .بنیادی قلمداد کردن
نقش عواطف برای کارکرد درست خردورزی ،داللتهایی برای عرصٔه تربیت دارد که در ادامه
به سه مورد اشاره خواهد شد تا در زمینه رشد و شکوفایی خرد و خردورزی از آنها بهره
گرفته شود.
 .5به رسمیت شناختن نقش سازندٔه عواطف در پرورش قؤه عقالنی و مهارت استدالل

آنچه در بخشهای پیش ین بیان شد ،حاکی از آن است که از نظر داماسیو ،ما به شرایط
مختلف اجتماعی فقط بهطور تصادفی پاسخ هیجانی-احساسی نمیدهیم ،بلکه تحت تأثیر
هیجانات و احساسات مبتنی بر این هیجانات (از همدردی گرفته تا شرم ،غرور ،خشم و )...و
با کمک دستگاه تنبیه و پاداش (متکی به اصل ارزش) بهتدریج شرایط را براساس تجربیات
خود مقولهبندی میکنیم و سناریوهای خود را براساس روایات شخصیمان میسازیم.
مقولهبندی مفاهیم (که اساسا ا شناختی-عاطفی است) حاصل تعامل ارگانیسم با دنیای
بیرون است که در طول تجربیات بسیار متعددی به وجود آمده است .هر تجربهای از تجربٔه
پیش از خود تأثیر میپذیرد و بر تجربه بعد از خود تأثیر میگذارد .بدین معنا که در تجربیات
بعدی دوباره براساس همین چرخه و با اتکا به تجربیات پیشین ،به تعامل با دنیای اطراف
میپردازیم که نتایج این تعامل بهصورت تجارب (که یک جنبٔه مهم آن عاطفی است) در
حافظه و خویشتن زندگینامهای ثبت میشود .این فرآیند درهمتنیدگی نظام عاطفی-
شناختی بهصورت تصاعدی رشد کرده و بسیاری از اولویتها و ارجحیتهای ما را شکل
خواهد داد و به این ترتیب فرآیند تصمیمگیری و خردورزیمان نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
حال اگر در تربیت عقالنی به دنبال رشد و شکوفایی ژرفنگری ،رشد مهارت استدالل ،و
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قضاوت صحیح هستیم تا فرآیند خردورزی به انتخابهای درست بینجامد ،الزم است محیط
تربیتی طوری طراحی گردد که هیجانات دانشآموزان به رسمیت شناخته شود و همچنین،
احساسات و تفاسیر احساسی آنان از دنیای پیرامون ،در محور آموزش تفکر قرار گیرد.
بنابراین اولین داللت دیدگاه داماسیو بهرسمیتشناختن نقش و کارکرد هیجانات و
احساسات در فرآیند خردورزی و محور قرار دادن آن در تربیت عقالنی خواهد بود .این ادعا
ازآنرو است که الجرم سوابق عاطفی (جنبههای هیجانی و احساسی) ،بخش جداییناپذیر از
تشکیل و تکوین هر مفهوم (شناخت) هستند که در هنگام استداللورزیدن ،بهطور فعاالنه
به کار گرفته میشوند .داماسیو در این ارتباط گفته است «در هر حال هیجانات مثبت یا
منفی و احساسهای متعاقب آنها با اجزای الزامی تجربههای اجتماعی تبدیل میشوند»
(داماسیو۱33۰ ،الف ،ص.)۱۲۲ .
مطالعات داماسیو پیرامون زیستعصبشناسیِ هیجانات ،این نکته را نشان داده است
ت هیجانی ،همان سیستمهای مغزی را به کار میگیرند که برای بقا و
که هیجانات و احساسا ِ
مدیریت ذهن ،بدن و رفتار در دنیای واقعی و اجتماعی حیاتی هستند (داماسیو1۴۱1 ،؛
ایموردینو -یانگ و داماسیو .)1۴۴۲ ،حال اگر بتوان ادعا کرد که حداقل بخش بسیار مهمی از
تربیت عقالنی این است که افراد بتوانند تصمیمات درست و عقالنی اتخاذ کنند تا
زندگیشان به شیؤه صحیحی مدیریت شود ،الزم است در ایجاد هر تصور ،باور و هرگونه
شناخت ،جنبهی هیجانی و احساسیِ آنها کامال ا لحاظ گردد؛ به طوریکه فرد درک کند که
این نظام دانشی یا نظام باوری چگونه به پیامدهایی مفید /مضر خواهد انجامید و چگونه در
دنیای واقعی به حل مسائل آنان کمک خواهد کرد .بدون مالحظٔه جنبههای عاطفی ،فرد در
دنیای واقعی نخواهد توانست آن مفاهیم و دانشها را بکار گیرد و بدین ترتیب ،تربیت
عقالنی در نیل به هدفِ خود ،توفیق نخواهد یافت .اگر به این ب ُعد توجه نشود ،فرد در زمان
خردورزی مانند افرادی که دچار ضایعٔه مغزی در مناطق پردازشگر هیجانات و احساسات
شدهاند ،عمل خواهد کرد؛ زیرا ناتوان از فراخوانی سیگنالها و خاطرات هیجانی برای پردازش
عواقب اقدامهایش خواهد بود .در نتیجه پیامدهای زیانبار /مفید اقداماتش را نمیتواند
برآورد کند .از اینرو ،به دلیل فقدان درک درست از پیامدهای عاطفی (هیجانی و احساسی)
اقدامات خود ،روابط و تصمیمات اجتماعیاش را در مخاطره خواهد انداخت و بدین ترتیب
در مدیریت امور زندگیاش با مشکل مواجه خواهد شد.
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 .9استفاده از ظرفیت استدالل برای اصالح نقش هیجانات

طبق شکل شماره ( )1اشاره شد ،تنظیمات زیستشناختی ،تعادل حیاتی ،هیجانات و
احساسات بر سطوح باالی شناختی نظیر استدالل عالی تأثیر میگذارند ،اما این تأثیر یک
روند دوجانبه است و استدالل نیز میتواند بر احساسات و هیجانات نیز تأثیر بگذارد .بنابر
آنچه اشاره شد ،اگر قرار است قدرت خردورزی افراد را پرورش دهیم (مثال ا در این زمینه که
قضاوت صحیحی داشته باشد) ،یکی از راهها این است که راههای تعدیل هیجانات (شامل
اشتیاق ،ترجیحات ،سوگیریها ،اولویتها و سایر جنبههای هیجانی) را از طریق فراهم کردن
استداللهای مختلف تقویت کنیم؛ زیرا تأثیر و تأثر نظام عاطفی -شناختی یک رابطه
دوجانبه است ،نه اینکه فقط عواطف بتوانند به تغییر و تعدیل نظام شناختی بپردازند.
بنابراین ،در عرصٔه تربیت عقالنی اگر قرار است دگرگونیهای شناختی در افراد پدید بیاید،
یکی از روشها این است که از طریق فراهم آوردن استداللهای مختلف و پرورش ظرفیت
استداللورزی ،به فرد کمک کنیم که جنبههای هیجانی و نقشهای مشاورهای هیجانات
مختلف را تعدیل و مهار کند.
نکتٔه دیگر این است که از نظر داماسیو ( ،)1۴۱1 ،1۴۱۴ ،1۴۴3هیجانات لزوما ا به تقویت بقا
و اخذ تصمیمات درست کمک نخواهد کرد و بدین جهت ما باید در نقش ِ مشاورهای آنان
تردید کنیم تا بتوانیم از مشاورههای بد و بعضا ا ویرانگر آنها در امان بمانیم .داماسیو دو نکته
در این باب میگوید :نخست اینکه بکارگیری هر هیجانی لزوما ا به معنای تقویت بقا نیست.
به عنوان مثال خشم ،اندوه ،ترس مرضی (فوبیا) میتواند به جنگ و یا افسردگی یا رخدادی
منجر شود و بقا را به خطر بیندازد .دوم اینکه نقش این هیجانات برای بقا یکسان نیست.
اما نکتٔه بسیار مهمی که در ارتباط با مورد اول مطرح میکند ،این است که دلیل غلبٔه این
هیجانات در فرآیند تکامل ،در اصل به خاطر پشتیبانی از بقا بوده است .لذا از اینکه اکنون
در مسیری جهت بقای همراه با بهروزی عمل میکنند ،باید یاد بگیریم که نقش مشاورهای
آنها و زمینٔه بهکارگیریشان معیوب است و باید سعی در حذف و کمرنگ کردن نقش آنها
داشته باشیم .داماسیو این کارکرد هیجانات را چنین بیان کرده است:
«واکنشهای هیجانی که منجر به تبعیض فرهنگی ،پیشداوریهای فرهنگی و
نژادی و غیره میشوند ،تا حدودی به صورت خودکار در راستای کمک به تشخیص
تفاوت در «دیگری» است که این واکنش در جوامع بسیار قدیمی و قبیلهای بسیار
مهم و حیاتی بوده است و بقای فرد را نیز حفظ میکرد ،اما اکنون باید بکوشیم که
به نقش مشاورهایشان تردید کرده و شایستگی و کفایتشان را نیز زیر سؤال ببریم
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و به این ترتیب باید یاد بگیریم که این واکنشها را کنار گذاشته و دیگران را نیز به
این کار ترغیب کنیم» (داماسیو۱33۰ ،الف ،صص.)23-2۰ .

این نقل قول حاوی این نکته است که در تدارک فرصتهای تربیتی بهمنظور پرورش قوای
عقالنی شاگردان ،باید از قدرت و ظرفیت استدالل برای ایجاد تعدیالت و اصالح پاسخدهی
نظام عاطفی آنها بهره برد .بنابراین یکی از سطوح ِ تقویت قدرت سنجشگری دانشآموزان،
ایجاد تغییر و تعدیل در نظام پاسخدهی و جهتگیریهای هیجانی افراد از طریق فراهم
آوردن زمینههای استداللی است.
 .3درهمتنیدگی ،بهجای تفکیک ،برنامه درسی بر مبنای ارتباط متقابل پرورش تفکر – پرورش
عاطفی

با توجه به نکاتی که دربارٔه نقش هیجانات و احساسات در تشکیل شناخت ،و تأثیرت
آنان در هنگام بکارگیری آن شناخت در فرآیند خردورزی گفته شد ،میتوان اینگونه ارزیابی
ک واقعی میا ن قلمرو عاطفی و شناختی و تقسیم مواد درسی و حتی اهداف
کرد که تفکی ِ
آموزشی کامال ا جداگانهای برای آنان ،امری اشتباه است .زیرا نهایتا ا در فرآیند خردورزی نیاز به
داده ها و سوابق عاطفی خواهد بود تا تصمیمات و اقدامات فرد بتواند به کنشی درست و
عقالنی بینجامد .طبیعی است که بدون برآورد جنبهها و پیامدهای عاطفی یک اقدام ،آن
اقدام یک رفتار اجتماعی مطلوب نخواهد بود و فرد شبیه افرادی که شخصیت ضداجتماعی
دارند ،عمل خواهد کرد .از اینرو به جای تأکید بیش از اندازه و تمرکز فراوان بر مواد درسی
مبتنی بر شناخت ،و بیرون راندن /دانستن هیجانات و احساسات از این عرصه ،بهتر است
به جنبههایی از آموزش شناختی بپردازیم که جای بیشتری برای رشد و تربیت حوزههای
احساسی و عاطفی دانشآموزان بگشاید .در این زمینه ،تلخابی و همکاران ( ،۱332ص)۲1 .
در زمینٔه انسجام شناخت و هیجان معتقدند که:
«کاربرد دانش در موقعیت واقعی ،به میزان و کیفیت هیجانی که با آن دانش پیوند
خورده بستگی دارد .چنانچه هیجان مثبت و برانگیزاننده با دانش مورد نظر همراه
باشد ،در شرایط واقعی امکان اینکه آن دانش در دسترس فرد قرار بگیرد تا تصمیم
بهتری اتخاذ بکند افزایش مییابد».

طبق دیدگاه داماسیو از آنجا که مأموریت اصلی مغز مدیریت اندامواره ،بهینهسازی بقا و
تسهیل رشد ذهنی است ،پایگاههای پردازش هیجانات و احساسات با پایگاههای پردازشگر
خردورزی اشتراک دارند ،در هرگونه تصمیم ِ خردورزانه الجرم نیاز به بررسی جنبههای
احساسی آن خواهد بود تا مغز در مأموریت مدیریت حیات ارگانیسم نقش خود (بررسی
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جنبه های مربوط به بقای فیزیکی و بقای مطلوب اجتماعی) را ایفا کرده باشد (ایموردینو-
یانگ و داماسیو .) 1۴۴۲ ،بنابراین ،برای نیل به یادگیری عمیق و اثربخش الزم است جنبههای
هیجانی و احساسی کامال ا لحاظ شده باشد تا فرد بتواند نسبت آن با محیط و دنیای واقعی
را درک کند .بدون محاسبٔه این جنبه ،انتظار توانمندی فرد در اتخاذ تصمیمات درست برای
تنظیم و مدیریت زندگیاش ،انتظاری غیر واقعی خواهد بود .نتیجه این امر نیز عدم توفیقِ
تربیت عقالنی است؛ زیرا فرد در تصمیمگیریهای خود قادر به درک و ارزیابیِ دنیای واقعی و
نتایج احساسی -هیجانی اقدامات خود نخواهد بود .مطالعات داماسیو و ایموردینویانگ
( ،)1۴۴۲و ایموردینو یانگ ( )1۴۱2نیز نشان داده است که اساسا ا انسان متناظر با دنیای
احساسی و هیجانی خود به تفسیر دنیا میپردازد .از اینرو هرگونه بیاعتنایی به این مسئله
تشکیل و تکوین یک شناخت جدید و انتظار کاربست آن در تصمیمات (به عنوان بدنٔه
اصلی تربیت عقالنی) را میتواند دچار شکست کند .خالف آن هم صحیح به نظر میرسد؛
یعنی اگر در چارچوب دنیای احساسیِ دانشآموزان قدم بگذاریم ،یادگیری عمیق و اثربخش
با سهولت بیشتری ممکن میشود؛ زیرا اساسا ا تعمق بعد از آن رخ خواهد داد که ما به
چیزی توجه عمیق داشته باشیم و آن نیز در گرو آن است که آن موضوع از اهمیت هیجانی
و احساسی باالیی برخوردار باشد.

نتیجهگیری
در این پژوهش ،دیدگاه داماسیو دربارٔه نقش تنظیمات زیستشناختی (تعادل حیاتی،
اصل ارزش) ،هیجانات و احساسات و پیوند آنها با خرد و خردورزی در نظریه نشانگرهای
جسمی بررسی شد .در نظر داماسیو عقالنیت و منطق با توجه به محاسبات بسیار پیچیده و
دقیق و ماهیت چندمرحلهایشان ،نیازمند همدستی و مساعدت ویژهای هستند که این
مساعدت از جانب عواطف و یا به طور کلی از جانب نشانگرهای جسمی انجام میگیرد.
بررسی نقش هیجانات و احساسات در دیدگاه داماسیو این نتیجه را در پی داشت که آنها
از طریق بکار گرفتن مکانیسمهای وابسته به بقا ،موجب تغییر پردازش شناختی میشوند.
این ایفای نقش از طریق برقرار شدن نظام پاداش/تنبیه ،رانشها و انگیزههایی را جهت
میدهد که موجب دخل و تصرفهایی در تصمیمگیری و خردورزی میشود و بدین سبب
مدیریت زندگی و عملهای اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .نکتٔه دیگر آن بود که
بین نظام شناختی و نظام عاطفی درهمتنیدگی و رابطه متقابل وجود دارد و از طریق یکی
میتوان دیگری را تعدیل و اصالح کرد .داللتهای این دیدگاه برای تربیت عقالنی در سه مورد
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به بحث گذاشته شد؛ نخست اینکه باید نقش عواطف (هیجانات و احساسات) در فرآیند
خردورزی را به رسمیت بشناسیم و از ظرفیت آنها برای پرورش خردورزی استفاده کنیم .دوم
اینکه باید از ظرفیت استدالل و شناخت برای اصالح و تعدیل نقش هیجانات و احساسات
(نقشهای مخرب) بهره ببریم .سوم اینکه برنامههای درسی و آموزشی را نباید طوری
سازماندهی کرد که بر مبنای تفکیک سنتی میان عواطف  -عقل استوار باشد ،زیرا در آن
صورت ،فرد قادر نخواهد بود بدون حضور جنبههای هیجانی -احساسی از شناخت خود در
دنیای واقعی به طور مؤثر بهره بگیرد.
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مهدوی ،زینب؛ شعبانی ورکی ،بختیار و جاویدی کالته جعفرآبادی ،طاهره ( .)۱۰۴۴روایت
پداگوژیکی هوشیاری بدنمند در عصر پسافروکاستگرایی :گسستناپذیری ذهن – بدن-
جهان .دوفصلنامه فلسفه تربیت ،)۱(۶ ،صص۶1-13 .

روایت پداگوژیکی هوشیاری بدنمند در عصر پسافروکاستگرایی:
1
گسستناپذیری ذهن – بدن -جهان
زینب مهدوی ،2بختیار شعبانی ورکی 3و طاهره جاویدی کالته جعفرآبادی

4

چکیده
هدف اصلی این مقاله ،روایت پداگوژیکی هوشیاری بدنمند از منظر عصب پدیدارشناسی است .بدین منظور ،نخست؛
روایت پداگوژیکی مواضع فروکاستگرا نسبت به پدیدٔه هوشیاری ،مورد تحلیل و نقد قرار گرفتند .مهمترین این
جریانها ،دوگانهانگاری و نظریٔه فیزیکالیسم حذفگرا هستند .دوگانهانگاری با طرح گسست ذهن و بدن ،به بحثهای
چالشبرانگیز شکاف تبیینی در دورههای بعد انجامیده است و نظریٔه حذفگرا ،با حذف هوشیاری ،حاالت ذهنی و آگاهی
را به فرآیندهای عصبی ،منحصر کرده است .در برابر این دیدگاهها ،در رویکرد عصب پدیدارشناسی تصریح شده است
که هوشیاری بدنمند با به رسمیت شناختن تجربههای اول شخص و جنبههای عاطفی-احساسی یادگیرندگان،
برترانگاری ذهن را اصالح میکند ،و با عبور از ساختارهای سنتی و جزمی ،اشکال حذف هوشیاری و فروکاهش آن به
مغز ،از پیش تعیینشدگی اخالق و تغییرات اجتماعی موجود در سیستم عصبی از ابتدای تولد را آشکار مینماید .آنگاه
با نظر به سه چرخه؛ تنظیم ارگانیسمی کل بدن یا سیستم عصبی خودگردان ،پیوند حسی-حرکتی بین ارگانیسم و
محیط و چرخٔه تعامل بیناالذهانی ،استلزامهای هوشیاری بدنمند برای پداگوژی را به مثابٔه بدیل مطرح میکند .بنابراین،
جریان پداگوژیکی ،غیرخطی ،نوخاسته و آشوبگونه است که در آن ،مونولوگ (تجربهها و برداشتهای اول شخص
و گفتوگوهای درونی فرد با خود) در فرآیندی پویا و یکپارچه به دیالوگ تبدیل میشود .در چنین شرایطی ،نه تنها ارتباط
پداگوژیک از قاعدهای ایستا ،خطی و از پیش تعیین شده پیروی نمیکند بلکه از هر آنچه بر پیروی کورکورانه و تقلید
پافشاری نماید ،روی برمیتابد.
واژگان کلیدی :روایت پداگوژیکی ،دوگانهانگاری ،فیزیکالیسم حذفگرا ،عصب پدیدارشناسی ،هوشیاری بدنمند

تاریخ پذیرش۱۰۴۴/۴۲/1۱ :
 . 1تاریخ دریافت۱۰۴۴/۴۱/12 :
 . 2دانشجوی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد؛ mansoore.mahdaviphd@gmail.com
 . 3استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)؛ bshabani@ferdowsi.um.ac.ir
 .4دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد ؛ tjavidi@ferdowsi.um.ac.ir
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مقدمه
هوشیاری ،1موضوعی است که همواره چالشی مهم برای حوزههای گوناگون معرفت مانند
فلسفٔه تعلیموتربیت ،علومشناختی ،علوم اعصاب ،فلسفه ،روانشناسی و غیره بوده است.
برای مطالعٔه چیستی هوشیاری ،نخست الزم است دیدگاههای موجود و استداللها و مواضع
نظری آنها را مورد بررسی قرار گیرد .بر همین اساس ،در این مقاله ،جریان دوگانهانگاری 2که
خود شامل دوگانهانگاری جوهری و دوگانهانگاری ویژگیهاست ،3و نظریٔه فیزیکالیسم ،یا
ماتریالیسم حذفگرا 4که ذیل جریان مونیسم 5قرار دارد ،به عنوان مهمتر ین جریانهای
مربوط به هوشیاری بدنها پرداخته میشود و آنگاه دستاوردهای پداگوژیک آنها یکایک،
بررسی میگردد.
7
روایت 6ایجاد نظریه دربارٔه ذهن و بدن موسوم به دوگانهانگاری ،به کار دکارت باز
میگردد که سنگ بنای نظریههای هوشیاری ،طرح «مسألٔه سخت هوشیاری» 8و «شکاف
تبیینی» 9در میان متفکران دورههای بعد شد .به طور کلی ،دوگانهانگاری به آموزهای اطالق
میگردد که در هر حوزهای از پژوهش ،دو اصل تبیینی 10را اتخاذ کند (مک فارلن.)1۴۱2 ،11
دوگانهانگاری ،بر پایه این تفکر که ذهن و بدن کامال ا دو چیز متمایز از یکدیگرند ،بنا میشود.
بدن جوهری فیزیکی و وابسته به قوانین زمان و مکانی جهان است ،12در حالیکه به نظر
میرسد ذهن ،رها از این قوانین است ،اما مجموعهای از قوانین مربوط به خود را داراست
(باتیستا ،1۴۴3 ،13ص  .)۶1نوع ویژگیها که پس از دکارت روی کار آمد ،شامل نظریههای

.1

در این مقاله واژه هوشیاری معادل  consciousnessو واژه آگاهی معادل  awarenessنهاده شده است.
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مدرن دوگانهانگاری همچون موازیگرایی  ،شبهپدیدارگرایی و طبیعتگرای چالمرز است،
ذهن و بدن ،به عنوان دو ویژگی از یک جوهر ،قلمداد میشوند .این نظریهها کوشش کردند
تا کاستیهای این جریان را به طریقی اصالح نمایند .زیرا در مدل جوهری ،ذهن ،به نوعی
برتر و فراتر از بدن در نظر گرفته میشود.
در کنار مواضع فلسفی ،از شواهد حضور دوگانهانگاری دکارتی در ساحت آموزشوپرورش،
میتوان به ارائٔه روشهای مناسب برای باال بردن خلوص عقل از ناخالصی و غیرمنطقی
خواندن احساسات و عواطف اشاره کرد ،اگرچه دیگر چنین دیدگاهی در جریان اصلی علم و
فلسفه قرار ندارد ،با این حال ،پیتر 4و همکارانش معتقدند که بقایای آن در پژوهشهای
مربوط به علوم تربیتی معاصر و اصالحسازی سیاستهای آموزشی حضور دارد و تأثیر آن در
آموزشوپرورش ،بسا نادرست باشد (پیتر ،حمزه ،5اودین .)1۴۱۱،6بنابراین ،روح دوگانهانگاری
موجود در گفتمان تعلیموتربیت حتی در قرن بیستویک هم میتواند پیامدهای پنهان و
آشکار داشته باشد .دیویی 7این دوگانهانگاری در تعلیموتربیت و گسست بین ذهن  -بدن را
نکوهش میکند و نظریههای سنتی مرتبط با آن را که بر آموزشوپرورش سایه افکندهاند
ناقص و نارسا میخواند (دیویی .)1۴۴۰ ،پداگوژی مبتنی بر اندیشٔه دوگانهانگاری ،کانون
توجهاش را بر تجربههای سوم شخص قرار میدهد؛ و تجربٔه اول شخص ،یعنی خود ِ
یادگیرنده و بدنمندی هوشیاری ،عموما ا به حاشیه رانده میشود (بیی ِستا و میدما.)1۴۴1 ،8
بدینشکل ،در عمل ،تجربههای اول شخص خود دانشآموز ،به نوعی در تعلیق قرار میگیرد،
یا مورد بیتوجهی واقع میشود .بنا بر عقیدٔه مرلوپونتی ،9گسست ذهن از دادههای حسی و
دوگانگی ادراک درونی از جهان بیرونی ،مانع در یافت بیواسطه و مستقیم فرد از جهان
میشود .در واقع ،ادراک بیرونی و ادراک بدنی خود شخص ،جنبههایی از یک واقعیت
هستند که نقش مشترکی را ایفا میکنند (مرلوپونتی.)1۴۴1 ،
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از سوی دیگر ،در روایت فیزیکالیسم حذفگرا ،هوشیاری به رسمیت شناخته نمیشود و
به انسان صرفاا ،به مثابٔه یک بستٔه نورونی مینگرند (چرچلند ،۱33۰ ،1فرانسیس .)۱33۰ ،2در
حذفگرایی ،فقط ظرفیتهای بیولوژیکی قابل اعتنا هستند .این نظریه اعتقاد دارد،
روانشناسی عامه 3باید علم عصبشناسی را جایگزین تبیین رفتار ،به وسیلٔه حالتهای
ذهنی کند و همٔه حالتهای ذهنی را حذف نماید .ریشههای نظری و تاریخی این دیدگاه را
میتوان در فیلسوفانی مانند کواین 4،سلرز 5،فایرابند 6و رورتی 7ردیابی کرد (کواین،)۱3۶۴ ،
(سلرز( ،)۱32۶ ،فایرابند( ،)۱3۶3 ،رورتی .)۱3۶2 ،امروزه ،ورود دستاوردهای علوم اعصاب و علوم
شناختی ،به ساحت آموزشوپرورش ،تغییرات و تحوالت عمیقی را در قلمروهایی چون
یادگیری پدید آورده است .یادگیری از این منظر ،صرفا ا فعالیتی است که در مغز روی میدهد
و منطق حاکم بر آن ،پایین به باال  8است ،بنابراین ،روابط پداگوژیک نیز از آن متأثر
میشوند .در این جریان فکری ،تجربههای اول شخص ِ فرد از محیط و جهان پیرامونیاش،
فاقد اعتبار است .در اینجا ،بیش از حد در الیٔه سطحی هوشیاری در جهان مادی یا قلمرو
احساسی درگیر میشویم ،از اینرو ،نمیتوانیم با الیٔه ژرف هوشیاری و ظرفیتهایمان ارتباط
برقرار کنیم .چنین تمایلی عمیقا ا بر اهداف آموزشی ،برنامه درسی ،تدریس ،نقش معلمان و
دانشآموزان و بروندادهای ما تأثیر میگذارد (دی.)1۴1۴ ،9
در ورای این دو جریان غالب ،عصب پدیدارشناسی 10است که نگاهی تمامنگر به انسان و
جهان دارد .در واقع از این دیدگاه ،شناخت جهان ،حاصل بدنمندی هوشیاری است؛ منظور
از هوشیاری بدنمند ،آن نوع هوشیاری است که در پیوند گسستناپذیر ذهن -بدن  -جهان
شکل میگیرد .عصب پدیدارشناسی نام رویکردیست که وارال ،11زیستشناس ،فیلسوف و
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دانشمند علوم اعصاب شیلیایی آن را برگزیده و متأثر از پدیدارشناسی هوسرل و مرلوپونتی
است .او این رویکرد را نوعی پژوهش میداند که حاصل پیوند علوم شناختی مدرن و
رویکردی منتظم 3به تجربه انسان است (وارال .)۱33۶ ،هوشیاری نه همانند تفکر دکارتی،
اصلیاش امر غیرمادی و ذهن ،یا دو قلمرو متمایز از یک جوهر در دوگانهانگاری ویژگیها و نه
همچون فیزیکالیستهای حذفگرا ،صرفا ا به فرآیندهای مغزی فروکاسته میشوند؛ بلکه امری
بدنمند و عجین شده با جهان است و از این منظر ،نمیتوان با بخشبندیهای گوناگون و
قراردادن عامدانه و غیرعامدانٔه این بخشها رویاروی هم ،کلیت و ساختار تجربٔه آگاهانٔه
انسان را به موقعیتهای بیرونی ،تجربٔه سوم شخص و سنجشپذیر با آزمونهای استاندارد
فروکاست ،و امر فروکاسته را در قلمروهای مهمی همچون پداگوژی وارد نمود .از اینرو ،به
هوشیاری بهعنوان پدیدهای الیه الیه نگریسته میشود که به طور یکپارچه به کشف و فهم
جهان نائل میشود .بنابراین ،در این مقاله ،رویکردهای پداگوژیکی هوشیاری ،از منظر
نظامهای فکری فروکاستگرا مورد نقد واقع میشوند تا در طی این فرآیند ،آن چنان که
باسکار 4اشاره میکند ،پاشنٔه آشیل 5این نظامها نمایان گردد (باسکار و همکاران،1۴۱۴ ،
ص .)1۱در نهایت ،پس از تبیین رویکرد پداگوژیکی هوشیاری بدنمند ،نشان داده میشود که
چگونه میتوان با استفاده از این رویکرد ،راه حلی را برای غلبه بر دشواریهای رویکردهای
پیشین رقم زد.
 -5روایت دشواریهای فلسفی و پداگوژیکی هوشیاری در جریانهای فروکاستگرایی
استداللها و مواضع نظری فیلسوفان ذهن و شواهد تجربی دانشمندان علوم اعصاب ،و
در دهههای اخیر علوم شناختی ،دربارٔه پدیده هوشیاری ،مورد پذیرش و استفادٔه متخصصان
علوم تربیتی و سیاستگذاران آموزشی در اطراف جهان قرار گرفته است (فیشر،گوسوامی و
گیک ،1۴۱۴ ،6کمپل ،1۴۱۱ ،7تامپسون .)1۴۱3 ،8آنچه تعیین کنندٔه نحؤه مواجهه با تغییرات
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ناشی از دانش علوم اعصاب و علوم شناختی دربارٔه پدیدههای یادشده است ،اتخاذ مواضع
هستیشناختی ،معرفتشناختی و روششناختی نظامهای آموزشی است .در واقع ،نظامهای
آموزشی با نظر به بنیادهای نظری ،فلسفی یا ایدئولوژیکی مورد گزینش خود ،نوع ارتباط
پداگوژیک خود را هم مشخص مینمایند.
 .5-5روایت فلسفی دوگانهانگاری جوهری و ویژگیها

در بافت دوگانهانگاری ،از سویی ،هوشیاری به مثابٔه امری مستقل و گسسته از بدن ،وجود
دارد؛ یعنی بنا بر عقیدٔه دکارت ،هوشیاری با مرگ فیزیکی بدن ،پایان یافته تلقی نمیشود،
بلکه به حیات خویش ادامه میدهد (دیلی .)1۴۴۰،1در واقع ،دکارت ذهن را از طریق هوشیاری
3
و هوشیاری به خویشتن 2مورد شناسایی قرار داد و آن را از مغز ،به عنوان جایگاه هوش،
متمایز ساخت (رابینسون .)۱311 ،4از سوی دیگر ،در بافت شبهپدیدارگرایی و دوگانهانگاری
طبیعتگرا ،رویدادهای ذهنی به واسطٔه علتهای فیزیکی رخ میدهند و هوشیاری و
حالتهای آن ،ویژگی جوهر مادی هستند .به زعم شبهپدیدارگرایی ،حالتهای هوشیاری
توسط حالتهای پیشینی آگاهی 5تولید نمیشوند ،بلکه علت هر دوی اینها ،فعل و
انفعاالت مغزی هستند (کمپل و اسمیت .)۱333 ،6از نظر هاکسلی ،7تمامی حالتهای
هوشیاری در انسان مانند حیوانات ناشی از تغییرات مولکولی سلولهای مغزی است (کمپل،
 .)1۴۴۱پدیدارهای غیر فیزیکی نیازی به تبیین چیزی ندارند .آنها شبهپدیدارهایی هستند
که صرفا ا اثرات ثانویه بر فعالیتهای مغز دارند (ریوانسویی .)1۴۱۴ ،8شبهپدیدارگرایی
کالسیک تصریح میکند که حالتهای ذهنی ،غیر فیزیکی هستند و به لحاظ علی،
توجیهناپذیر هستند .اگرچه به عقیدٔه چالمرز ،نتیجٔه این فعل و انفعاالت فیزیکی ،امری غیر
فیزیکی میباشد .او مسئلٔه سخت هوشیاری را مسئلٔه تبیین چگونگی تبدیل فرآیندهای
عصبی به احساسی نامید که فرد هنگام تجربٔه چیزی ،به دست میآورد (چالمرز،۱332 ،
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چالمرز .)۱33۶ ،از دیدگاه چالمرز ،به دلیل شکست فیزیکالیسم حذفگرا در تبیینهایش،
باید به نوعی از دوگانهانگاری روی آورد که او آن را دوگانهانگاری طبیعتگرا 1مینامد .در
نتیجه ،او تبیینی طبیعتگرایانه از هوشیاری ارائه میکند که مبتنی بر اصول انسجام 2یا
ثبات سازمانی 3و نوعی دیدگاه دو ساحتی 4است (چالمرز.)1۴۱۴ ،
 .9-5روایت پداگوژیک دوگانهانگاری

روایت پداگوژیک هوشیاری با محوریت دوگانهانگاری ،میتواند بر بنیاد ساختاری سهگانه
ترسیم شود .نخست؛ هوشیاری در ذهنی که از قضا غیر فیزیکی است به وقوع میپیوندد و
شناسنده 5در قالب دانشآموز یا یادگیرنده تصور میشود .سپس؛ محتوای هوشیاری یا آنچه
شناخته شده 6است ،بسا بتوان آن را در ساحت پداگوژی ،بهعنوان برنامه درسی و
موضوعات موردمطالعٔه دانشآموز در نظر گرفت .و در نهایت فرآیند هوشیاری یا رخداد
دانستگی 7که ارتباط بین شناسنده و موضوع شناساست و این فرآیند ،در مکانی رسمی
بهنام مدرسه و از طریق معلم ،آموزگار یا یاد دهنده صورت میپذیرد .در این میان ،میتوان
اینگونه تصور کرد که مدرسه ،موقعیتساز و زمینهساز هوشیاری ِ به خویشتن و یادگیری
میباشد که خود نماینده و برآمده از دل یک زمینٔه بزرگتر ،یعنی اجتماع و فرهنگ است.
در این راستا ،به عقیدٔه دکارت هوشیاری برای شناسایی و دستیابی به حقیقت ،نیازی به
بدن و پیروی از آن ندارد:
«من باید تمام تخیالت را از اندیشهام بزدایم ...من اکنون میدانم که بدن بهوسیلٔه
حواس یا قؤه تخیل ادراک نمیکند ،بلکه این کار تنها توسط هوشیاری انجام
میشود و این ادراک از جایی که دیده یا لمس میشود ،به وجود نمیآید بلکه از راه
فهمیدن حاصل میگردد» (دکارت ،۱33۶ ،ص.)11

نکتٔه ظریف و ویژگی برجسته که در کار دکارت وجود دارد ،توجه او به زبان مادری است.
توجه به این امر در قلمرو پداگوژی ،دریچٔه ورود به شناخت تجربههای اول شخص و عواطف
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بشری است .زیرا زبان ،نه تنها ابزار مورد عالقٔه ما برای بیان محتوای هوشیاری است ،بلکه
ارتباط با دیگران از طریق زبان انجام میپذیرد؛ تا جایی که گفته میشود ،برای اطمینان از
هویت شخصی خودمان ،ارتباط با دیگران ،امری بسیار اساسی است (ریبل .)1۴۱3 ،1اهمیت
کار دکارت از یکسو ،در این است که او این زبان را حتی به قلمرو اندیشههای دشوار
متافیزیکی نیز گسترش داد و از سوی دیگر ،آن را به این باور پیوست ،که توانایی تشخیص
درست از نادرست یعنی خرد ،ویژٔه گروهی خاص نیست .بنابراین ،این کار دکارت ،که بر
استقالل فکری یادگیرنده و خودجستجوگری برای رسیدن به حقیقت ،تأکید میکند و بر
شک بردن به افکار دیگران و روشهای پیشینیان پای میفشارد ،با توجه به زمان او ،در خور
تحسین است (نقیبزاده .)۱3۲۰ ،هر چند علیرغم بروز شدن فرآیندهای آموزشی امروزی،
این پافشاری بر عدم وابستگی فکری و آزاد گذاشتن شاگرد توسط دکارت ،کمتر مورد توجه
بوده است.
از طرف دیگر ،در نظریههای هوشیاری دوگانهانگاری طبیعتگرا و شبهپدیدارگرایی ،برخالف
دوگانهانگاری جوهری ،بعد بدنمند یادگیرندگان از اهمیت بسزایی برخوردار است ،این امر به
ویژه ،در شبهپدیدارگرایی پررنگتر دیده میشود .در قلمرو نظر و عمل ،هاکسلی تأکید
بسیاری بر جنبٔه پراکسیس 2و کاربردی آموزشوپرورش دارد و اساسا ا تربیت تکنیکی 3مدنظر
اوست .به عقیدٔه او یادگیرندگان میبایست بر مهارتهای عملی خویش بیفزایند .او دربارٔه
این موضوع چنان اصرار میورزد که تصریح میکند« :عمل تنها به وسیلٔه عمل یاد گرفته
میشود» (بیبی ،۱3۶1 ،4صص .)۱33-۱3۰دوگانهانگاری طبیعتگرا ،نه مانند دوگانهانگاری
دکارت ،ذهن بینیاز از بدن است که جنبٔه فراتر فرد را تشکیل میدهد بلکه هوشیاری در
عین اینکه از قوانین علمی جهان پیروی میکند ،ویژگی غیر فیزیکی را نیز حفظ میکند و نه
مانند شبهپدیدارگرایی ،امری غیر فیزیکی تلقی میگردد که اثر خاص و قابلتوجهی بر
فرآیندهای مغزی فرد ،ندارد .این امر به ویژه در نظریٔه زامبی 5چالمرز مشخصتر است .از
این جنبه که وجه تفاوت انسانها با زامبی را در تجربٔه هوشیار فرد ذکر میکند .البته برای
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چالمرز ،همچنان شکاف بین ذهن و بدن و تجربٔه اول شخص و سوم شخص ،وجود دارد و
آنها یکپارچه نیستند.
دشواری هوشیاری در دوگانهانگاری دکارتی ،تمایل برای دستکاری ذهن ،ترغیب و بسا
کنترل یادگیرندگان در جهت تمرکز بر آموزههای خاص ،استاندارد و سنتی است که هنوز هم
ادامه دارد .چنانچه به اعتقاد دیویی ،آموزشوپرورش سنتی کوشش داشته تا کودکان را
محدود ،مطیع و منضبط بار آورد و به نوعی ذهنیت فرد را کنترل نماید (دیویی.)1۴۴۰ ،
به عنوان مثال ،دانشآموز یا دانشجویی که در سطوح آکادمیک به برترین درجه رسیده ،اما
از حیث عاطفی -احساسی و باور به ارزشهای اخالقی ،رشد نابسندهای داشته را در نظر
بگیر ید ،چنین فردی هنگامی که وارد دنیای کار گردد در موقعیت دشواری قرار میگیرد .در
واقع ،از سرشت خویش جدا خواهد شد .این بدان معناست که او در دنیای خودش زندگی
خواهد کرد ،بدون نگرانی در مورد عواقب منفی ناشی از آن ،فناوریهای بیشتری را تولید و
توسعه میدهد ،زیرا هدف او فقط ارضای خودش است (پیتر و همکاران .)1۴۱۱،بنابراین ،مراد
دیویی از آزادی ،فقدان قید و بند خارجی و محسوس نیست ،بلکه حالتی ذهنی است که در
رفتار فرد بازتاب مییابد و آفرینندگی را در او ایجاد مینماید .اما این حالت ذهنی نیازمند آن
است تا بدن از قید و بندها و محدودیتها رها باشد و بتواند آزادانه به رشد هوشیاری اقدام
نماید و با جستجو ،مشاهده ،تجربه و نتیجهگیری ،مسیر رشد را بهبود ببخشد (دیویی،
 ،1۴۴۰ص .)313در این میان ،معلم ،به مثابٔه نقطٔهثقلی برای انتقال موضوعات درسی به
یادگیرندگان ،مورد توجه بسیار است ،یادگیرندگان به اقتضای قرار داشتن در سنین پایین ،در
شرایطی نیستند که نسبت به رشد یادگیری و تولید محتوای هوشیاری خود ،اقدام
سیستماتیک نمایند .بر این اساس ،او وظیفه دارد ،کانون توجه خود را بر رشد هوشیاری
(غیربدنمند) کودکان قرار دهد .در این راستا ،معلمان با رویکرد مبتنی بر نظریٔه دکارتی،1
بیشتر روی موضوعات درسی استاندارد که زمینٔه رشد ذهن را فراهم میکنند ،تأکید میورزند،
مانند ریاضیات ،جبر ،هندسه ،فیزیک ،زبان ،منطق و فلسفه که از منظر دوگانهانگاری ،اینها
سبب ارتقای هوشیاری میشوند ،و دروسی که محتوای اصلی آن تربیت بدن ،احساسات و
عواطف را تشکیل میدهد ،از اهمیت کمتر برخوردارند .بنابراین ،بسا زمانهایی که به ورزش،
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هنر و موسیقی تعلق دارد را صرف یادگیری و تقویت بیشتر درسهای دستٔه اول مینمایند
(للویسا.)1۴۴3 ،1
در شبهپدیدارگرایی ،ویژگیهای ذهنی ،توسط ویژگیهای فیزیکی تعیین میشوند
(رابینسون)1۴۱۴ ،؛ ازاینرو ،هوشیاری بر رفتار نیز تأثیری ندارد (گاالگر .)1۴۴۶ ،2البته ،معلم در
چشمانداز دوگانهانگاری طبیعتگرا و شبهپدیدارگرایی مدرن ،تجربههای اول شخص را به
رسمیت میشناسد .چنانچه اشاره شد ،چالمرز ،با بیان وجه تفاوت زامبی با انسان ،به خاطر
وجود عواطف و هوشیاری (چالمرز ،1۴۴1 ،ص ،)1۰3و فرانک جکسون 3به عنوان فیلسوف
شبهپدیدارگرایی مدرن ،نیز با طرح استدالل مری ،4در واقع ،اهمیت تکیه بر دادههای اول
شخص و عواطف را خاطرنشان میکنند (جکسون  ،۱31۶جکسون .)1۴۴۰ ،اما پداگوژی
مبتنی بر شبهپدیدارگرایی ،به خاطر فروکاهش هوشیاری به فرآیندهای مغزی ،به سمت
دیدگاههای رفتارگرایی و حذفگرایی تمایل پیدا میکند که به نوعی به شرطیسازی و
واکنشگری ذهن منجر میشود که همان دشواریهای فیزیکالیسم حذفگرا را در ساحت
پداگوژی پدیدار مینماید.
در راستای رسیدن به تصویری دقیق از انسان عقالنی دوگانهانگاری جوهری ،برنامٔه
6
مناسب ،برنامهای است که بر مبنای تحلیل منطقی چیده شود (داماسیو.)1۴۴۶ ،5
دستاوردهای برنامه درسی مبتنی بر نظریٔه دکارتی ،ناظر به امر غیربدنمند ،خطی و گسسته
است .در حقیقت ،به عملکرد مدارس همچون کارخانههایی نگریسته میشود که
دانشآموزان در آن ،تعامالت کامال ا قابلمشاهده و قابل ارزشیابی دارند (عبدلی،
شعبانیورکی ،جاویدی و آهنچیان۱332 ،؛ دیویس ،کانروی و کلیگ .)1۴1۴،7این مسئلٔه
گسستگی و استانداردسازی برنامهها همچنان ادامه دارد .به نظر میرسد ،در این نوع
برنامهها ،جایگاه برجسته و پررنگی برای موضوعات درسی که به افزایش شادی ،عشق،
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زیبایی ،رؤیا ،خواستهها و هدفهای فردی منتهی شود ،در نظر گرفته نشده است .در اینجا
به نظر کالکستون ،1شناخت (که تاج زرین برنامههای مبتنی بر دوگانهانگاری است) ،اهمیتی
به اینکه فرد هوشیار از چیزی ترسیده ،تحقیر شده ،افسرده یا بیزار باشد ،نمیدهد .اینها
احساسات و عواطفی هستند که پاسخ هوشمندانه 2به رویدادهایی دارند که برای آنها ارزش
قائل هستیم و ریشههای آن ،به طور محکمی با بدن فیزیکی عجین شده است (کالکستون،
 ،1۴۱2ص.)۱۴2
از طرف دیگر ،چنانچه داماسیو خاطر نشان میکند ،انسانها همانقدر که مخلوقاتی
زیستشناختی هستند ،فرهنگی و اجتماعی نیز میباشند (داماسیو .)1۴۴۶ ،بنابراین ،نفوذ
فرهنگ ،اجتماع و دیدگاههای سیاسی حاکم بر زمینه ،خواه دموکراتیک ،و یا غیر دموکراتیک،
بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر فرد و به ویژه تولید محتوای هوشیاری تأثیر میگذارد.
اهمیت زمینه تا آنجاست که به اعتقاد دیویی ،سخن گفتن از تربیت و شکوفایی اخالقی،
بدون در نظر گرفتن تمام ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه ،نارساست (نقیبزاده،
،۱3۲۲صص  .)۲۰-۲2با اینکه دکارت ،در زمان خودش کوشش فراوان داشت تا در مقابل
فرضهای اشتباه زمینٔه ایدئولوژیک خویش ،اقدام کند ،اما میراث به جا مانده از او ،به نوعی
دوگانهانگاری هستیشناختی و معرفتشناختی در عرصههای گوناگون منجر شد که به دنبال
آن ،گسست ذهن و بدن ،سوبژه و ابژه ،من و دیگری پدید آمده است .هوشیاری در ارتباط
بیناالذهانی ،نه فقط در فرآیند تعامل با دیگران ،بلکه با تأمل بر تجربههای ناب و اول
شخص یادگیرنده آفریده میشود .از اینرو ،زمینههایی که پیوند بین تجربههای اول شخص و
سوم شخص را نادیده میگیرند و بنای پداگوژیک ،بر تقویت یکی از آنها استوار میگردد،
بسا با چالشهایی روبهرو گردند .یکی از اینها ،چالش »من» و «دیگری» است؛ بدان معنا
که «خود» در برابر «دیگری» قرار میگیرد« .خود» همیشه منافع خودش را ترجیح داده و
دیگری را تهدید قلمداد میکند .در واقع ،تجربٔه بدنمند ،بهوضوح نقشی اساسی را در
پیشفرض تجربی هر حرکت همدالنٔه بیناالذهانی ایفا میکند (دپراز ،1۴۴۰ ،3ص .)۱31تقابل
«من» و «دیگری» مانع ارتقاء خودآگاه جمعی ،هوشیاری بیناالذهانی و به دنبال آن ،همدلی
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بیناالذهانی میشود که یادگیری و آموزش چنین مهارتهایی در دانشآموزان ،از طریق
فضای آموزش رسمی ،صورت میپذیرد؛ بهعنوان مثال ،در سطوح کالن ،اگر نوعی نفوذ دوگانه
انگارانه «دیگرانی» ،چنانچه مکفارلن ( )1۴۱2تبیین کرده ،وجود داشته باشد ،هوشیاری نیز
بر بستر چنین زمینهای شکل میگیرد .منظور از دوگانهگرایی دیگرانی ،هژمونی یک گروه
اقلیت بر کل جامعه ،یا «من» در برابر «دیگری» ،به طور غیر دموکراتیک است (مکفارلن،
 .)1۴۱2برای نمونه ،میتوان به جامعٔه مطلقا ا پاناپتیکن 1رمان « »۱31۰2جورج اورول 3اشاره
کرد که در آن ،همه چیز زیر ذرهبین و کنترل بسیار شدید قرار دارد (استراب ،)۱313 ،4در
اینجا ،شخصیت محوری داستان ،حتی آزادی نگاشتن خاطرات روزمرٔه خویش را ندارد،
اساسا ا نگهداری یک دفتر و خودنویس در کشوی میز یک فرد ،خیانتی که مجازاتش مرگ
است ،تلقی میگردد .افراد در خانههای خویش نیز مورد مشاهده «برادر بزرگ» ،حزب حاکم
و شبکههای تکنولوژیکی و پیچیدٔه نظارت قرار دارند (اورول .)۱311 ،در واقع ،این تقابل قدرت
میان ملت  -دولت 5در رمان اورول ،همان تقابل من-دیگری (هرکسی که خارج از چارچوب
حزب رفتار کند ،بهمثابٔه تهدید است و بهمثابٔه دیگری ،بیگانه و در مقابل نگریسته میشود)
است.
در جای دیگری از همین کتاب ،اورول ،فضای روابط یک خانوادٔه شاغل در حزب را به
تصویر میکشد ،و نهایتا ا جاسوسی کردن کودک خردسال از پدرش و فرستادن او به
شکنجهگاه ،اوج تقابلسازی من و دیگری را به نمایش میگذارد .همین تقابل کودک-والد را
میتوان در فضای پداگوژی ،به شکاف و حتی تضاد شاگرد-معلم /استاد ،بهمثابٔه ابژههایی
بیارتباط با «من» هم تعمیم داد .چنانچه اشاره شد ،مدرسه و فضاهای آموزشی که در درون
چنین زمینههایی هستند ،شدیدا ا متأثر از این تقابل خواهند بود .امروزه ،ساختارها و
رسانهها ،حکم شبکههای پیچیدٔه نظارت را پیدا کردهاند ،و آنچنانکه فوکو 6اعتقاد دارد،
قدرت از طریق شبکههای مندرج در زمینه ،منتشرند .بنابراین ،ساختارها خود جزئی از ارکان
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قدرت هستند (لوکس ،1۴۴2 ،1ص .)13بر این اساس ،زمینههایی که از یکسو ،در آن
گسست بین طبقٔه حاکم و جامعه وجود دارد و از سوی دیگر ،اعتالی ذهن با تولید محتوای
مشخص هوشیاری ،به تصویب آن طبقٔه حاکم رسیده باشد ،رشد هوشیاری ،به ویژه،
هوشیاری انتقادی ،2مسئلهساز خواهد بود .به آن دلیل که دانشآموزان ،اجازٔه پرسشگری و
نقد گفتمان حاکم بر کالس و به طور کلی آموزش و تربیت را ندارند .چالش دیگر از آنجا
سرچشمه میگیرد که ساختارهای فرهنگی نیز بر این بنای فروکاستی ،قوام خواهند یافت.
بدان معنا که همواره آگاهی و افکار مردم که یادگیرندگان هم جزئی از آن مردم هستند ،به
جهتهایی که ساختارها و رسانهها تعیین کردهاند ،خواهد چرخید .در حقیقت ،آگاهی
واقعی اذهان ،بهویژه دانشآموزان ،تهدیدی برای کنترل کنندگان این نوع از زمینهها ،قلمداد
خواهد شد .شکل  ،۱خالصه داللتهای پداگوژیک دوگانهانگاری را از طریق عرصههای
اساسی ،نشان میدهد.

شکل  -۱داللتهای پداگوژیک دوگانهانگاری از طریق عرصههای اساسی

 .3-5روایت فلسفی و پداگوژیک فیزیکالیسم حذفگرا

در مقابل جریان دوگانهانگاری ،ماتریالیسم حذفگرا قرار دارد .با ورود رویکرد
عصبپژوهی به قلمرو گستردٔه آموزشوپرورش و پداگوژی ،در نوع مواجهه با یادگیری ،و به
دنبال آن ،عرصههای اساسی آموزشوپرورش ،تغییری چشمگیر در حال رخ دادن است .بدان
معنا که یادگیری از این منظر ،صرفا ا فعالیتی است که در مغز روی میدهد و منطق حاکم
برآن پایین به باالست .در ماتریالیسم حذفگرا ،تنها ظرفیتهای بیولوژیکی قابل اعتنا
هستند .همچنین ،روانشناسی عامه باید علم عصبشناسی را جایگزین تبیین رفتار ،به
Lukes
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وسیلٔه حالتهای ذهنی کند و همٔه حالتهای ذهنی را حذف نماید .پاتریشیا چرچلند
دربارٔه مفاهیمی همچون حافظه و هوشیاری معتقد است ،اینها از جمله مفاهیم عمیق
روانشناسی به شمار میآیند که یا تکهتکه میشوند یا با مقولههای مناسبتری جایگز ین
خواهند شد (چرچلند ،1۴۴1 ،ص .)۰۲3چرچلند در رد ادعای چالمرز ،اعتقاد دارد که
چیزهای بسیار زیادی دربارٔه مغز وجود دارد که شناخت آنها سختتر از مسئلٔه هوشیاری
است و مسئلٔه سخت ،مانند سایر مسائلی است که با گذر زمان حل شدهاند ،پس سخت
نامیدن آن مضحک است .حال آن که فهم بنیادی ما دربارٔه مغز بسیار ناچیز است ،ما حتی
دربارٔه نحؤه کدکردن اطالعات توسط سلولهای عصبی دانش بسیار اندکی داریم (بلکمور،2
 ،1۴۴۶ص .)2۱به نظر چرچلند ،متون روانشناختی و عصبشناختی 3گستردهای دربارٔه این
موضوع وجود دارد .برخی از آنها نیرومندانه نشان میدهند که توجه و آگاهی کامال ا به هم
پیوسته میشوند .بسا این رویکرد ،به خاطر اینکه حدس تجربی است ،نادرست باشد .اما
اگر اشتباه باشد ،به دلیل واقعیتهاست ،نه به دلیل تعریف از نوع روانشناسی
کرسینشین .4پس ،رازآلود بودن یک مسئله ،واقعیت آن و خصیصٔه متافیزیکی از جهان
نیست ،بلکه نوعی واقعیت معرفتشناختی دربارٔه ماست (چرچلند.)۱33۶ ،
بدینترتیب ،حذفگرایی ،دوگانهانگاری ویژگیها را نیز همچون جوهری ،مردود میداند .در
راستای مواضع فلسفی این نظریه ،داللتها و تحلیلهای پداگوژیک آن شامل مغز-بدن،
اطالعات و ابژههای بیرونی است ،و هوشیاری به رسمیت شناخته نمیشود .در حذفگرایی،
هوشیاری مسئلهای پنهان و پیچیده نیست؛ در اینجا ،نقش معلم همچون دوگانهانگاری ،به
خاطر فرآیند یادگیری دانشآموزان برجسته است ،زیرا از آنجایی که صرفا ا دادههای سوم
شخص در این دیدگاه ارزشمند تلقی میگردند ،معلم به مثابٔه متخصصی که قابلیت
مشاهدٔه رفتار بیرونی و ثبت بازخوردهای یادگیرندگان را دارد ،به عنوان یک عنصر برجسته
نگریسته میشود ،زیرا زمان و توان کافی برای انتقال مشاهدات خود به متخصصان علوم

1.

Patricia Churchland
Blackmore
3.
neuroscientific
2.

.4

 :Armchair Psychologناشـی از منطـق و درونگـری اسـت و بـرخالف روانشناسـی حرفـهای ،عقایـد خـود را بـر اسـاس مشـاهدات و

دادههای ابژکتیو که ریشٔه علمی داشته باشند ارائه نمیکند ،بلکه آنها به این فکـر مـیکننـد کـه همـه چیـز در زنـدگی آنهـا چگونـه کـار
کرده و با توجه به آنچه برای آنها منطقی جلوه میکند ،بدون در نظر گرفتن دادههای تجربی اظهارنظر مینمایند.
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اعصاب و علوم شناختی را در اختیار دارد تا در شرایط خاص ،هرگونه اصالح و تغییرهای الزم
را در مواجهه با شاگردان به کار برد .معلم خود عالقهمند به استفاده از دستاوردهای علوم
اعصاب است (کالرک .)1۴۱2 ،1بر این اساس ،تدریس و شیوههای آموزشی ،میبایست ارتباط
بسیار نزدیکی با علوم اعصاب داشته باشند .معلمان اساسا ا به دنبال تقویت یادگیری
هستند ،و مغز "عضوی برای یادگیری" است ،منطقی به نظر میرسد که برخی از مطالعات
دربارٔه مغز ،جزئی از برنامههای آموزش معلمان باشد .2در واقع ،آنها ،به دنبال درک آن
هستند که چگونه آموزش «از پیش تعیینشدٔه» رسمی میتواند به بهترین شکل،
تواناییهای شناختی را در جهت دستیابی به موفقیتهای خاص آموزشی به کار گیرد و آنها
را رشد دهد (کوچ .)1۴۱1 ،3بنابراین ،فهم مفاهیم علوم اعصاب آموزشی ،4کمکهای بسیار
زیادی را به معلمان در فرآیندهای آموزشی میکند ،بهعنوان مثال ،نتایج پژوهش شوارتز 5و
همکاران ( )1۴۱3نشان میدهد ،هنگامی که معلمان در مورد انعطافپذیری
سیناپسی6آموختند و نحوه تأثیر مفاهیم علوم اعصاب بر یادگیری یا پداگوژی را در شغلشان
کشف کردند ،قابلیت انعطافپذیری سیناپسی را برای تأکید بر قابلیت انعطافپذیری فردی و
ظرفیت دانشآموز مورد استفاده قرار دادند (شوارتز و همکاران .)1۴۱3 ،همچنین ،از منظر
هستیشناختی ،حذفگرایی تنها معتقد به جوهر مادی است و از اینرو ،تمام حالتهای
ذهنی ،هوشیاری و آگاهی نیز در فرآیندهای عصبی مغز خالصه میشوند .بنابراین ،از منظر
معرفتشناختی نیز ،امر پداگوژیک منحصر به مغز و شناخت مکانیزمهای یادگیری
دانشآموزان است .از دیدگاه علوم اعصاب ،فرزند انسان ،از نظر کندی رشد مغز با سایر
پستانداران تفاوت دارد .به همین دلیل است که آنها در طول دورٔه بلوغ طوالنیتر ،حتی
بیشتر از دوران کودکی به والدین یا مربیان وابسته میشوند .حتی اگر بلوغ آهستٔه
تواناییهای مغز ،به پیشرفت چنین دستگاه شگفتانگیز و پیچیدهای مانند مغز

Clark

1.
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دربــارٔه چگــونگی فرآینــد یــادگیری توســط مغــز از منظــر ماتریالیســم حــذفگــرا و عصــبپژوهــی ب ـه طــور مفصــل ،رجــوع شــود بــه مقالــٔه
«یــادگیری بدنمنــد :نقــد رویکــرد عصــبپژوهــی بــه شــناخت و یــادگیری» ،نوشــتٔه بیــژن بابــایی ،بختیــار شــعبانی ورکــی و همکــاران در
دوفصلنامه تعلیموتربیت شماره  1سال .3۶
3.

Coch
educational neuroscience concepts
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Schwartz
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هوموساپینس منجر شود ،وابستگی مدید به والدین یا کسانی که نقش والد را ایفا میکنند،
یک اثر پایدار بر روی ساختارهای عصبی هدایت کننده دارد که رفتار فرد را از هنگام رشد
دورٔه کودکی هدایت میکند تا به بخشی از جامعٔه انسانی بدل شود (باترو ،فیشر و لنا،2
 .)1۴۴1در این جامعٔه انسانی ،به اعتقاد چرچلند ،مغز و ژنهای افراد تعیینکنندٔه جنبٔه
اجتماعی ،اخالقی و فرهنگی آنهاست ،بر این اساس ،پرکردن ذهن کودکان از باورهای دینی،
اخالقی و به وحشت انداختن آنها از پیامد کردار به اصطالح بد در طول دوران مدرسه،
مانند گفتن این جمله که «در آتش خواهی سوخت» سادهاندیشانه است (چرچلند.)1۴۱1 ،
از سویی دیگر ،در این دیدگاه ،به دلیل حذف حالتهای آگاهی و فروکاهش آن به
فرآیندهای مغز ،تجربههای دست اول کودکان از حیث اعتبار ساقط میشوند ،مثال ا دربارٔه
آموزش برخی از عادتهای روانشناختی مانند خودکنترلی به کودکان ،این اعتقاد وجود دارد
که اینها ضامن بقای فرد در بزرگسالی خواهند بود .تجربههایی که کودکان در طول و پس از
آموزش خودکنترلی ،خودفرمان دهی 3به دست میآورند ،نحؤه زندگی عاطفی و هیجانی ارادی
آنها را تغییر میدهد ،اما چرچلند اظهار میکند ،خودکنترلی چیزی است که فرزندان را
ترغیب به رشد آن میکنیم تا به وسیلٔه آن ،در بزرگسالی در مقابل وسوسههای اغواگر و
تهدیدها حفظ شوند .خودکنترلی و زیرک بودن از دستاوردهای نئوکورتکس 4است که با
ساختارهای کهن قشر زیرین 5درهم میآمیزد .افزایش چشمگیر هوش پستانداران و ظرفیت
خودکنترلی ،مدیون نئوکورتکس است ،گرچه دقیقا ا نحؤه کارکرد همٔه اینها از نظر
مکانیسمهای عصبی مشخص نیست (چرچلند ،1۴۱3 ،صص  .)۱32-۱3۰از دید چرچلند،
ارادٔه آزاد داشتن برای بکار بستن خودکنترلی ،همانند هوشیاری توهم است و فقط نیاز و
تطابق ،انسانها را به سمت عادتهای روانشناختی سوق میدهد .همچنین ،ظرفیت انسان
برای یادگیری و حل مسئلٔه اجتماعی که توسط اجبارهای بنیادین اجتماعی محدود شده،
پایهای است که معموال ا بهعنوان ارزشهای اجتماعی قلمداد میشود .در بافتها و

 :Homo sapiensنوعی از زیرگونٔه ابتدایی انسانی که صدها هزار سال پیش میزیستهاند و دیرینهشناسان برای تمایز انسان مـدرن
از آنان ،آنها را ساپینس نامگذاری کردهاند.
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فرهنگهای مختلف ،پیکرهبندی ویژٔه ارزشها ،ممکن است شکل و سایههای مختلفی داشته
باشد ،حتی هنگامی که این اجبارها به اشتراک گذاشته شود .براساس این فرضیه ،ارزشها
اساسیتر از قوانین هستند .از دید چرچلند ،در همٔه جانوران شدت جریان مدارهای عصبی،
زمینههای خودمراقبتی و بهزیستی 1را فراهم میکند .اینها ارزشهای اولیه ،به معنای واقعی
کلمه هستند .با فقدان انگیزٔه بقاء ،حیوان مدت طوالنی زنده نمیماند و احتماال ا تولیدمثل
نمیکند .این امر به قدری بدیهی است که وجود ارزشهای اجتماعی و رفتاری که در جهت
مراقبت از دیگران باشد ،شگفتآور به نظر میرسد .اساسا ا ارزشهایی مانند مراقبت از
دیگران و همکاری ،ناشی از تکامل مغز و فشارهای آغازین موجود در پستانداران است که به
حدود  32۴میلیون سال پیش بازمیگردد (چرچلند ،1۴۱1 ،صص .)۱3-۱۰بنابراین ،اخالق،
پدیدهای است که در چارچوب اجبارهای طبیعی ایجاد شده و ریشٔه عصبشناختی دارد که
متناسب با شرایط اکولوژیک و پیشرفتهای فرهنگی شکل میگیرد و اصالح میشود .به نظر
چرچلند ،مبدأ تمام ارزشها و اخالقیاتی که فضای اجتماعی و مناسبات رفتاری بین افراد را
تعیین میکند ،انگیزٔه حفظ بقاء است که همٔه جانواران در آن شریک هستند .در عین حال
به دلیل پیچیدهتر بودن مغز انسان ،این تبادلهای فرهنگی و اجتماعی نیز پیچیدهتر خواهد
بود .عالوه بر آن ،هر چیزی که مبهم به نظر میرسد ،علم سرانجام آن را کشف خواهد کرد.
شکل  ،1داللتهای پداگوژیکی حذفگرایی را به طور خالصه نمایان میکند.

شکل  -1داللتهای پداگوژیکی حذفگرایی

well-being
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 -9روایت پداگوژیکی هوشیاری بدنمند در جریان عصب پدیدارشناسی
 .5-9تعریف و تحلیل هوشیاری بدنمند

ماهیت طرح عصب پدیدارشناسی ،پنهان کردن هوشیاری در پشت فرآیندهای عصبی
(کاهشگرایی مانند شبهپدیدارگرایی) یا شناسایی آن با امری غیرمادی رازآلود (تعاملگرایی
دکارتی) یا حتی زدودن آن (حذفگرایی) بهطورکلی نیست بلکه در عوض ،دادههای زیستی-
رفتاری و پدیدارشناسی را با هم مورد استفاده قرار میدهد .به اعتقاد وارال ،هیچ نوع طرح
پیشنهادی یا مدل سوم شخص محض ،بهمنظور غلبه بر شکاف تبیینی ،کافی نیست .او
حلقٔه گمشده در رویکردهای پیشین را ماهیت تبیینی نمیداند ،بلکه عامل آن را نوعی
بیگانگی معرفی مینماید که این رویکردها با زندگی انسان دارند .از نظر او تنها چیزی که این
بیگانگی را از بین میبرد ،حضور برخی موضوعات بنیادین نظری نیست ،بلکه بازگرداندن
وجه زندگی انسانی به این قلمرو است (وارال .)۱33۶ ،وارال ،یکی از نخستین کسانی است که
اصطالح "ذهن بدنمند" را به علوم اعصابشناختی ،به عنوان یک مفهوم مخالف با «ذهن
غیربدنمند» معرفی میکند (اشمالزل ،)1۴۱۰،1ایدٔه اصلی رویکرد بدنمند ،آن است که
ساختارها و فرآیندهای شناختی از الگوهای حسی -حرکتی بازگشت کنندهای پدیدار
میگردند که بر ادراک و کنش موجود در عاملهای موقعیتی 2و خودگردان 3،حاکم هستند
(تامپسون ،1۴۴۲،ص.)۱۱
دربارٔه ابعاد هوشیاری بدنمند ،تامپسون و وارال از سه نوع چرخه نام میبرند :نخست،
چرخههای تنظیم ارگانیسمی کل بدن یا سیستم عصبی خودگردان که در آن حسگرها و
5
اثرکنندهها ،4به بدن و از بدن ،فرآیندهای عصبی را به فرآیندهای اصلی هومودینامیکی
اندامهای درونی و احشای بدن پیوند میدهند .حالتهای احساسی ،منعکس کنندٔه

1.

Schmalzl
situated agents
3.
self-autonomous
2.

:Effectorاثرکنندهها بخشهایی از بدن هستند که وظیفٔه تولید پاسخ به محرکها را به عهده دارند؛ مانند عضالت و غدد.
.2
:homeodynamicمفهوم هومودینامیک ،یک مفهوم جدید و پذیرفته شده است که از ایدٔه کالسیک همواستاتیک کـه بـر پایـداری
محیط داخلی در برابر آشفتگی تأکید میکند ،دور میشود .سیستمهای بیولوژیکیای که به دلیل توانایی خودسازماندهی پویا در نقاط
انشعاب رفتار خود ،ثبات خود را از دست میدهند ،هومودینامیک هستند .از این منظر ،انسانها بهجای آنکه موجوداتی صرفا ا سازگار
با محیط باشند ،جزئی جداییناپذیر از محیط خود هستند.
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پیوندهای بین سیستم عصبی خودگردان و سیستم لیمبیک از طریق هیپوتاالموس است
که بخشی از این تنظیم هومودینامیک میباشند .دوم ،چرخههای پیوند حسی-حرکتی بین
ارگانیسم و محیط .بسترهای این چرخهها ،مسیرهای حسی-حرکتی بدن هستند که توسط
مناطق متعدد نئوکورتیکال 3و ساختارهای زیر قشری 4در مغز واقع میشوند .این چرخهای
است که ارگانیسم را قادر میسازد تا به عامل استقراریافته در محیط تبدیل شود .و در
نهایت ،چرخههای تعامل بیناالذهانی (تامپسون و وارال )1۴۴۱ ،است که شامل شناخت
معنای هدفمند کنشها و ارتباطهای زبانی در انسان با اشکال متفاوتی از پیوندهای حسی-
حرکتی است ،که به اصطالح« ،نورونهای آینهای »5خوانده میشوند (گالیس و گلدمن،6
 .)۱331بنابراین ،شناخت از علیت غیرخطی و دَوَرانی تعامالت حسی -حرکتی مداوم مغز-
بدن -محیط پدید میآید .در این میان ،پویایی بدنمند 7به شکلی غیر دکارتی ،شکاف تبیینی
بین «خود» و جهان را بازسازی مینماید (زورن ،)1۴۱۱ ،8و اکنون ،شکاف ذهنی و فیزیکی ،به
مثابٔه شکاف بین دو نوع از یکگونهشناسی 9بدنمند (بدن زیستٔه سوبژکتیو و بدن زنده) ،مورد
مالحظه قرار میگیرد .بدان معنا که ذهن و بدن ،بخشهایی به هم پیوسته از یک گونه ،یا
کل هستند ،و صرفا ا برای مطالعٔه دقیق و عمیقتر ،به طور موقت مجزا میشوند .در چنین
حالتی ،آنچنان که تامپسون ( )1۴۴2خاطر نشان میکند ،این شکاف دیگر مطلق نیست.
مسألٔه بدن-بدن با «ارتباط بین بدن یک فرد به عنوان موجود سوبژکتیو ِ در حال زیستن و
بدن همان فرد به عنوان ارگانیسم موجود در جهان» ،محوریت پیدا میکند (تامپسون،
.)1۴۴2
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:mirror neuronنورونی است که همانند آیینه عمل مینماید ،وقتی حیوانی کنشی را انجام میدهـد و مشـاهده مـیکنـد کـه همـان
کنش توسـط حیـوان دیگـری انجـام مـیشـود ،برانگیختـه مـیگـردد ،اگرچـه پایـه ایـن عمـل وابسـته بـه مغـز اسـت امـا ،بـا تربیـت و تمـرین
رویکردهایی همچون ذهنآگاهی میتوان نورونهای آیینهای را در امور سطح باالتری مانند شـفقت ،همـدلی و عشـقورزی بـه دیگـران کـه
خاص انسان است ،در مقیاس بینافردی گسترده به خدمت گرفت.
.3
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 .9-9استلزامهای پداگوژیک هوشیاری بدنمند
هوشیاری بدنمند عصبپدیدارشناختی ،استلزامهایی را برای پداگوژی ،با خود به همراه
میآورد ،آنچنان که شپرد )1۴۴۱( 1دراینباره تصریح میکند ،مفاهیم ذهن ،شناخت و
تعلیموتربیت با یکدیگر پیوند دارند (شپارد .)1۴۴۱،عصب پدیدارشناسی ،با اتخاذ مواضع
ت حاصل از بدنمندی ،رویکردهای پیشین را
غیرخطی ،آشوبگونه و ناپایدار برای شناخ ِ
2
اصالح و بهبود میبخشد .بدینترتیب ،سیستمهای پویا ،غنای رفتارشان را در این واقعیت
جستجو میکنند که بیثباتیهای اساسی 3مایٔه آزار و اختالل نیستند بلکه امری نرمال و
طبیعیاند که نباید از آن پیشگیری گردد .بنابراین ،سیستمهای پیچیده ،4غیرخطی و آشوب
ناک ،حرکتی از خود ایجاد میکنند که به مکانی که سیستمها در آن قرار گرفتهاند ،بستگی
ندارد .در واقع ،سیستمهای بیولوژیکی ،بیثباتی را بهعنوان پایٔه عملکرد طبیعی نشان
میدهند تا اختالل بهوجود آمده ،جبران شود؛ همان طور که در سیستم مکانیکی نیز چنین
چیزی وجود دارد( .وارال ،۱333 ،ص .)13۱
بر این اساس ،امر پداگوژیک بهعنوان شبکهای از ارتباطات پویا بین معلم-شاگرد-محیط،
میتواند تبدیل به فرآیندی تغییرپذیر ،گشوده ،مکانمند ،زنده و رونده ،همچون جریان
زندگی شود .بدان معنا که ارتباط بین معلم-شاگرد ،به عنوان صاحبان هوشیاری ،ضمن
پذیرش و اجرای حداقلی مواد درسی و برنامههای آموزشی ایستا و غیرپویا ،ناظر بر تجربٔه
بداهه و آفرینش دیالکتیکی لحظهها نیز میباشد .به عبارت روشنتر ،ارتباط امری برابر و
دوسویه ،مهرورزانه و نوخاسته 5است .نوعی متمایز از رویکردهای سنتی پداگوژیک که متأثر
از نظریههای مدیریتی کالسیک همچون وبر ،6ارتباط بین معلم و شاگرد ،به سمت نوعی
ارتباط رئیس و مرئوسی پیش میرفته است (وبر .)۱3۶۰ ،این نوع ارتباط ،به آن دلیل است
که به اعتقاد عصبپدیدارشناسان ،تجربٔه یادگیرنده ،انعطافناپذیر ،از پیش تعیینشده و
محدود نیست ،بلکه فرآیندی انعطافپذیر و قابلتغییر است .به عنوان مثال ،اگر به اقتضای
موقعیت تدریس معلم ،به مثل در درس فیزیک ،نیاز به حوزٔه دیگری از دانش ،همچون هنر،
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ادبیات یا فلسفه شد (یا برعکس) ،گشودگی سخن گفتن دربارٔه آنها و یا ارجاع یادگیرنده به
منابع آنها وجود داشته باشد و از پیشتعیینشدگی موضوع درسی ،مانعی را برای حرکت
سیال اندیشٔه یادگیرندگان (هم معلم و هم شاگرد) ،ایجاد نکند .از نظر وارال ،بدنمندی و
پویایی هوشیاری ،حاصل عملکرد مناطق گوناگون مغز است ،اما این بدنمندی ،از نوع رادیکال
و محدود شده به مغز نیست؛ مغز را نمیتوان به مانند یک کامپیوتر درک کرد بلکه مغز ،بر
بازنمایی نمادین 1متکی است .به عقیدٔه وارال ،باید از این تفکر که مغز ،تنها در حال پردازش
اطالعات و ایجادکنندٔه بازنمایی جهان است ،ساختارزدایی 2گردد .و این تصور که تکامل در
سازگاری 3بهمنظور زندگی در شرایط مناسب 4است ،باید شکسته شود .وارال ذهن را بهعنوان
یک ویژگی نوخاسته میبیند و نتیجٔه بسیار مهم و جالب توجه این نوخاستگی را احساس
خودمان از «خود» میداند .او معتقد است که در واقع ،احساس یادگیرنده از «خود» ،خط
5
اتصال او به جهان است« .من» هنگام ایجاد تعامل «به من ،مرا» تلقی میشوم ،اما «منِ»
من اساسا ا وجود ندارد ،به این معنا که «من» نمیتواند مکانمند شود (به جایی تعلق داشته
باشد) .البته ،این دیدگاه با مفاهیم «خودهای» زیستشناختی دیگری به هم میآمیزد ،6اما
تفاوتهای ظریف و مهمی وجود دارد .ویژگی نوخاستهایی که توسط یک شبکٔه زیربنایی
تولید میشود ،نوعی موقعیت منسجم است که اجازه میدهد سیستم در آن سطح ،با سایر
«خودها» یا همان هویتهای دیگر ،خط اتصال داشته باشد (وارال.)۱33۲ ،
به عقیدٔه تامپسون ،نوخاستگی یک فرآیند موقتی است .نوخاستگی ارتباط نزدیکی با
خودسازماندهندگی و علیت دورانی 7دارد ،و هر دو مشمول تأثیر متقابل فرآیندهای «پایین
به باال» و «باال به پایین »8میشوند .بهعنوان مثال ،گردباد از طریق خودسازماندهندگی
دایرهوار ذرات هوا و آب پدید میآید .تامپسون این فرآیند را شیوهای از اندیشیدن در نظر
میگیرد که آن را باهمخاستگی پویا 9مینامد .به آن معنا که کل نه تنها از اجزاء به وجود
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میآید ،بلکه جزء هم از کل پدیدار میشود .کل و جزء با هم آشکار میگردند و به طور
متقابل یکدیگر را نمایان میسازند( 1تامپسون .)1۴۴۲ ،بدین شکل است که گفته میشود،
هوشیاری بدنمند ،از وحدت و یکپارچگی ذهن-بدن-جهان پدید میآید و این بدنمندی،
2
ط بودن ِ جهان اشاره دارد،
عجینشده با جهان است؛ یعنی به مکانمندی بدن ،در شرای ِ
بهعنوان مثال ،هنگامی که واژٔه «در» را ،برای گفتن آب «در» لیوان هست ،به کار میبریم ،در
اینجا« ،در» بهمعنای بودن است ،بودن در بدنی از پیش داده شده ،در دیگر بدن ِ از پیش
داده شده ،اما هیچ ارتباطی بین این دو وجود ندارد .با وجود این ،با بکارگیری «در» برای
گفتن ریشه «در» خاک ،یا وقتی میگویند ،بدن «در» جهان است ،دیگر نمیتوان این دو را
از هم جدا کرد .بر این اساس ،تجربٔه ما از فعالیت آموزشی ،چنین ساختار جهتگیرانهای
دارد (شعبانی ورکی و جاویدی کالته .)1۴1۴ ،مثالا ،بدن یادگیرنده ،دارای مغزی است که،
یادگیری رسمیاش «در» مدرسه (محیط) ،رخ میدهد و این یادگیری ،رهآورد هوشیاری ،یعنی
تعامل همکارانٔه ذهن-مغز-بدن-مدرسه است.
در سیستمهای آموزشی ،کوشش میکنند تا راه رخنٔه هر آشوبی را ببندند ،اما فرآیندها و
تجربههای آموزشی همچون خودِ زندگی ،در لحظه آفریده میشوند .به گفتٔه وارال ،ما در یک
تار شفافی از زمان زندگی میکنیم .کشف زمان ،مستلزم عمل فروکاهش و شناسایی
همانندیهای توصیفی است .فروکاست با تعلیق منظم نگرشهای عادتمند فرد ،و در پرانتز
نهادن آنچه که به نظر میرسد ما از آن آگاه هستیم ،آغاز میگردد (وارال .)۱333 ،همچنین،
در مغز و سیستم عصبی ،سیستمهای آشوب ،سیستمهای غیرخطی هستند که پارامترهای
آنها طوری تنظیم شدهاند که حساسیت فوقالعادهای نسبت به شرایط اولیه دارند .به نظر
میرسد سیستم ،ذاتا ا منبعی از تغییرپذیری را در خود داشته باشد ،زیرا هرگز در برابر
آشفتگیهای یکسان بیرونی ،حتی در نبود اختالل ،دو بار به یک روش ،واکنش نشان
نخواهد داد (کازملی 3و همکاران .)1۴۴۲ ،ارتباط پداگوژیک نیز میتواند از این فرآیند استفاده
کند ،بدان معنا که معلم نیز یک شیؤه یکسان و مطلق از یادگیری را برای شاگردان در نظر
.۱۴

مولوی دربارٔه نسبت کلبهجزء و جزءبهکلمیگوید * :ور تو گویی جزء و پیوسته کل است خار میخور خار مقرون گل است*
*بشنو اکنون اصل انکار از چه خاست زانکه کل را گونهگونه جزءهاست*
بانگ قمری جزو آن بلبل بود*
*لطف سبزه جزء لطف گل بود
embedded
Cosmelli
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نمیگیرد ،چرا که طبق سیستم آشوب ،حتی مغز یک نفر هم با قابلیت پیشبینی ایستا ،دو
بار به یک روش پاسخ نمیدهد ،چه برسد به آنکه مغزهای مختلفی در کنار هم باشند .پس
چگونه است که برای میلیونها دانشآموز از یک نسخه و قالب استاندارد و غیرمنعطف
آموزشی استفاده میشود؟
از این منظر ،آنچنان که التس 1و همکاران ( )1۴۴۶اشاره داشتهاند ،عواطف ،توجه و
دروننگری ،2فرآیندهای مداوم و ناپایداری 3هستند که باید چون مهارتهایی فهم شوند و
مورد مطالعه قرار گیرند و بتوانند مانند سایر مهارتهای انسانی مانند موسیقی ،ریاضیات یا
ورزش آموزش داده شوند (التس و همکاران .)1۴۴۶ ،قائل شدن به دروننگری در فرآیند
پداگوژی ،نسخهها را جایگزین یک نسخه نمودن ،و در نظر گرفتن عاملیت منحصربهفرد
دانشآموز است که حاصل تجربههای شخصی او از جریان آموزش است و بنابراین قرار
نیست این تجربه به مثل ،همانند تجربٔه دانشآموز کنار دستیاش باشد .اگرچه ،به منظور
نیل به هوشیاری بیناالذهانی ،رسیدن به تفاهم خردمندانه از آن تجربه و دست برداشتن از
قطعیت ،الزم است .در عصب پدیدارشناسی ،مغز (با بررسی نوروبیولوژی) و هوشیاری
دانشآموز (با بررسی پدیدارشناسی) ،به صورت متقابل تعیین میشوند ،و به طور متقابل در
کنشهایی خویش محدود میگردند .برای وارال این یگانگی ،بیشتر یک تعیین همکارانه،4
یک پیوند فعال ،و یک علیت دوجانبه است (وارگاس 5و همکاران.)1۴۱3 ،
سهم عواطف در تجربههای پداگوژیک ،به دلیل توجه ویژه به دیدگاه اول شخص،
برجسته مینماید .به عقیدٔه تامپسون )1۴۴۱( ،عاطفه دارای بعدهای بیشماری است که به
طور تقریبی ،هر بخش از ارگانیسم را به هم پیوند میدهد؛ مانند شبکٔه روانتنی 6سیستم
عصبی ،سیستم ایمنی بدن و سیستم غدد درونریز7؛ تغییرات فیزیولوژیکی در سیستم
عصبی خودگردان ،سیستم لیمبیک و قشر پیشانی8؛ تغییرات حرکتی مربوط به میمیک
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چهره و آمادگی دیفرانسیل حرکتی سراسری ،نزدیک شدن یا واپسروی از چیزی ؛ تجربٔه
سوبژکتیو در راستای خشنودی و ناخشنودی؛ عالمتدهی و پیوند اجتماعی؛ ارزشیابی و
سنجش هوشیارانه .همٔه اینها جنبه و نمودهای بیشماری از بدنمندی و نوخاستگی است.
بنابراین ،ذهن احساسی -عاطفی ،نه فقط در سر یادگیرنده بلکه در کل بدن او توزیع یافته
است (تامپسون .)1۴۴۱ ،عواطف به سه شیوه ،بهطور پیچیدهای با جهان پیوند دارند.
نخست؛ جهان ارزشها و هنجارهای فرهنگی را ارائه میدهند که بر احساس و رفتار تأثیر
میگذارند ،یعنی نحؤه تنظیم احساسات و رفتارها را مشخص میکنند .دوم؛ جهان نیز چیزی
است که فعاالنه ،آن را دستکاری و تغییر میدهیم و موقعیتهای ایدهآل احساسی را ایجاد
میکنیم تا روحیه و حوصله پیدا نماییم .سوم؛ گاهی اوقات ،خلقوخوی ما مشمول تجربٔه
جنبههایی از جهان ،به عنوان بخشی از خودمان ،از هویت ما ،یا از خودآگاهی بدنی
پیشفکری 3ما میشود (کاالمبتی .)1۴۱۲،بر این اساس ،اثرات محیط بر سیستم عصبی،
احساسی و ادراکی ما ،فارغ از وجوه مثبت و منفی آن ،پیامدهای مختلفی را در امر
پداگوژیک رقم میزنند .بهعنوان مثال ،کالس درسی را تصور کنید که در آن ،معلم ،منکر
ادراک همدالنه و باور به روند یادگیری ریزومیک 4است و در عوض ،شاکلٔه فکری او مبتنی بر
حفظ روابط سلسلهمراتبی معلم و دانشآموزان و ارتباط خطی ،طولی و ترجیح برخی از
دروس و رشتهها باشد .میتوان تصور کرد که برآیند چنین تلقیای ،نخست ،شکلگیری
احساس رقابت من و دانشآموزان دیگر ،به جای همدلی و ارتباط بیناالذهانی موازی است.
این اندیشه در سطوح آموزش عالی بیشتر مجال جوالن مییابد؛ مثالا ،عموما ا دانشجویان
رشتههای پزشکی و زیرشاخههای علوم تجربی ،نوعی احساس برتر بینی و تحقیر نسبت به
برخی رشتههای دیگر را تجربه میکنند که البته آغاز و بنیاد آن ،مدرسه بوده است .دوم،
تسرّی و اثر این اندیشه در سیستم عصبی دانشآموزان ،همچون نورونهای آیینهای و عدم
ارتقای آنها به سطح باالتر است که پیشتر اشاره شد ،نقش بسیار مهمی در پرورش رشد
همدلی و ارتباط بیناالذهانی ایفا مینمایند .در نهایت ،ارتباط محیط در مرحلٔه ادراکی،
نیرومندشدن بنیان تفکر شیوارگی دانشآموزان ،تجاریسازی دانش ،و در فرآیند پداگوژی،
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بیگانهپنداری دیگران به مثابٔه ابژههایی بیرون از زیستجهان «من» ،و سرایت آن در طول
عمر در کارراهٔه شغلی ،روابط اجتماعی و خانوادگی ،خواهد بود.
از سوی دیگر ،پداگوژی که از منظر اول شخص سخن میراند ،دستگاههای نظارتی درون
سیستم را از همان مواردی که سخنگوی آنها است ،انتخاب مینماید و بکار میبرد؛ که
شامل مدارا ،اشتراکگذاری ،گفتوگو ،قانونی بودن تکثر دیدگاههاست که در مسیرهایی
پیریزی میگردد که مربیان آینده را هوشیار میسازد تا انتخابهای مهم را از طریق فهمیدن،
کنترل و مدیریت هر چه بیشتر بدیلها 1به انجام برسانند ،و بدین طریق ،آزادی واقعی
محقق میشود (استرالو ،1۴۱1 ،2ص .)۰1بنابراین ،وقتی جهان را به عنوان یک کل پیچیده
درک میکنیم که به گفتٔه کمپل «هدف غایی ماست» ،به جای آن که مسائل جهان را
بهصورت جزئی و گسسته ببینیم ،میتوانیم فضایی (مثل مدرسه) به منظور بالفعل ساختن
استعدادهای بالقوه و آشکار ساختن امکانهای پنهان ،برای یادگیرندگان به وجود آوریم،
طوری که آنها بتوانند ،بهعنوان یک کل پیچیده کار کنند و سهیم باشند (کمپل.)1۴۱۱ ،
البته ،فهم جهان ،مستلزم شناخت زمینٔه اجتماعی و کشف بنیادهای زیرین جامعه است.
 .3-9زمینٔه پداگوژی؛ گسترهای به پهنای هستی برای تحول فرآیندهای هوشیاری یادگیرنده

به نظر وندل بل )۱331( 3طیف گستردهای از جامعهشناسان معتقد به این دیدگاه هستند
که جامعه همانگونه که فرد را شکل میدهد ،برای او توهم داشتن قدرت انتخابهای
مستقل و خودمختار را هم فراهم میکند ،در حالی که در واقعیت امر ،این سیستم کنترل
اجتماعی و جبر فرهنگی است که کم و بیش به طور قطعی ،باورها ،نگرشها و رفتارهای او را
از پیش معین میکند .به اعتقاد بل ،همواره این میل وجود دارد تا دانشآموز یا دانشجو را
به انجام کار ،بر پایٔه خیر و صالح ملی ترغیب نماید ،به جای آنکه خیر خودش را مدنظر قرار
دهد .پیامد چنین چیزی آن است که این دانشآموزان و دانشجویان ،حقیقت و معنای
قضاوتهای اخالقی را در نمییابند و همیشه ،حتی در دوران دانشگاه ،وابسته به برنامههای
مشخص و تدارکدیدهشده از پیش هستند ،و بدون آن ،احساس سردرگمی و آشفتگی
خواهند کرد (بل.)۱331 ،
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در واقع ،در جوامع امروز ،ارتباط سیال و زندٔه افراد با جریان زندگی قطع میشود و
بهنوعی ،در راه یکپارچگی هوشیاری ،شکاف ایجاد میکنند .آغاز شکلگیری رسمی این
شکاف ،از مدرسه و سیستم آموزشی است که هنوز رفتارگرایی ،دوگانهگرایی و ایدئولوژیهای
سنتی بر آن حاکم است .اگرچه فرهنگ ،خود به مثابٔه جانداریست که دائما ا حرکت
دیالکتیکی و دگرگون شونده دارد ،اما خود ،متأثر از کسانی است که آن را مصرف مینمایند؛
به عنوان مثال ،یادگیرندگان ،از تعاملهای فرهنگی بهره میبرند و به فربه سازی هوشیاری
حاصل از آن ،ادامه میدهند؛ به عبارت دیگر ،فرهنگ و زمینههای آن ،نوعی ارتباط
درهمتنیده با انسان عامل دارند؛ هر چند به طور قطع ،عقالنیتی زیر پوست این زمینهها
وجود دارد که متعلق به الیههای پنهان طبقٔه قدرت است و غالبا ا کوشش میکنند تا
جهتدهندٔه حرکت زمینههای فرهنگی یا به تعبیر عصبپدیدارشناختیاش« ،رابطٔه ذهن-
بدن-محیط یا یکپارچگی هوشیاری» باشند .در واقع ،این الیههای پنهان قدرت سیاسی
است که هژمونی را در عمق شبکهها و سیستمهای اجتماعی ،همانند کالس درس ،مدرسه،
سازمان آموزشوپرورش ایجاد میکنند و هویتهای تکّهتکّه 1را میسازند .آموزشوپرورش به
عنوان سیستم یا زیرنهاد ،وظیفٔه پاسداشت و بالندگی فرهنگ و جلوههای آن مانند هنر،
دین ،زبان و سایر را به عهده دارد و ارتباطهای پداگوژیک آن در دل همین فرهنگ و
ساختارهای اجتماعی ساخته میشود ،بنابراین ،نیاز دارد تا روابط بین اجزاء و وحدت
همگذاری( 2مانند سیستم پداگوژیکی) را به مثابٔه وحدت همگذاری یک نوع ویژه ،تعریف کند
و آن را سازماندهی نماید (ماتورانا 3و وارال ،۱33۱،ص .) xixچرا که در ایدهآل دمکراتیک،
سیاست همانا تربیت است .چنانچه یاسپرس 4در کتاب «آیندٔه بشریت » 5تصریح میکند،
«تربیت ،پایه و اساس سیاست است و سیاستی که بر بنیاد دانایی و فراتر از سیاست در
معنای محدود آن باشد ،بر تربیت همگان اثر خواهد گذاشت و به زندگانی فرهنگی و
اجتماعی آنان راه خواهد یافت» (نقیبزاده ،۱3۲۲ ،ص .)۲۲بدینسان ،بیارتباط دانستن کار
آموزشوپرورش از زمینٔه سیاسی-اجتماعیاش ،همانا تنگ ساختن قلمرو بیکرانٔه تربیت ،و
.۱
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سال  ،3شماره  ،5بهار و تابستان 5000
1

نادیدهانگاشتن همان مسیر «رویدادهای طبیعی » انسانی است که دیویی بر توجه به آن،
پافشاری میکند .این امر ،به ساختن خانهای در خالء ،بدون برپایی ستونها و پایهها میماند.
بر این اساس ،ماتورانا و وارال تصریح کردهاند ،انواع جامعهها از نظر زیستشناختی دارای
مشروعیت هستند .با وجود این ،همٔه این جامعهها به اندازٔه سیستمهایی که ممکن است
یک انسان مشاهدهگر 2در آن زندگی کند ،مطلوب نیستند .به خاطر ظرفیتی که انسان به
عنوان یک موجود اجتماعی زبانمحور برای تبدیل شدن به یک مشاهدهگر دارد ،به گونهای
عمل میکند که از موقعیت بیرونیای که در آن قرار دارد ،خود را پیدا کند .این امر ،اگر
تجربههای مناسبی به همراه داشته باشد ،به او اجازه میدهد تا دربارٔه جوامع تأمل کند؛
آنها را با هم یکپارچه و انتخاب کند تا آنها را دوست بدارد یا بیزار باشد .اگر انسان
مشاهدهگر ،یک فرا قلمرو 3را از منظر برخی از روابط جامعه تعریف نماید که نامطلوب است،
او از آن بیزار میشود و اگر طبق آن رفتار کند ،تبدیل به ضداجتماع 4میشود .به عقیدٔه
ماتورانا و وارال ،جامعٔه توتالیتر ،اقدام به محدود ساختن این امکان (ضداجتماع یا همان
مشاهدهگر ناراضی) میکند ،به طوری که آنها به عنوان مشاهدهگر فعالیت نکنند .این کار را
از طریق متمایزسازی تجربههای اعضای آن جامعه انجام میدهد .یا اینکه مشاهدهگران
مخالف را از دیگران ،به منظور جلوگیری از به اصطالح گمراهساختن آنان در بدل شدن به
مخالف ،جدا میکنند .اما ،بدون ازبینبردن انعطافپذیری 5ساختاری بنیادین فردی مورد نیاز
برای ایجاد قلمروهای توافقی و تولید زبان ،و به طور کلی برای خالقیت انسان ،تجربههای
مسلمی وجود دارد که نمیتواند به طور کامل در یک جامعٔه انسانی مشخص شود .به عنوان
مثال ،عشق یکی از این تجربههاست و مادامیکه انسان زبان داشته باشد ،میتواند از طریق
تجربٔه عشق ،به مشاهدهگر هوشیار ،بدل شود .بنابراین ،یک جامعٔه مطلقا ا توتالیتر ،باید
عشق را به عنوان یک تجربٔه فردی ،نفی یا بالاثر کند زیرا عشق ،دیر یا زود ،منجر به ارزیابی
اخالقی جامعهای میشود که معشوق در آن یکپارچه میشود (ماتورانا و وارال.)xxix ،۱33۱،
چنین جامعهای در اصل خود یک جامعٔه آنارشیست است ،جامعهای ساخته شده برای و

1.

natural events
observer Human
3.
metadomain
4.
antisocial
5.
plasticity
2.

53

دوفصلنامه فلسفه تربیت

سال  ،3شماره  ،5بهار و تابستان 5000

بهوسیلٔه مشاهدهگرانی که تسلیم شرایط مشاهدهگران خود نمیشود زیرا آنها ،تنها آزادی
اجتماعی و احترام متقابل را مطالبه میکنند .نمونٔه چنین پدیدهای را میتوان در رمان
« »۱31۰مشاهده کرد؛ به رغم وجود وزارتخانههایی که کارشان سرکوب عشق و عواطف
انسانی بود ،عشق در تاریکترین و دهشتناکترین شرایط ،شروع به جوانهزدن کرد .در
چنین جوامعی ،الیههای زیست سیاسی ،میتواند همٔه روابط ناشی از جسمانیت 1و
مهرورزی 2با دیگران را نفی نماید ،چون همٔه روابط را دستکاری میکند ،و هوش ،همکاری و
مشارکت را هم محدود میسازد ،زیرا کانون توجه زندگی روزمره افراد ،باید متمرکز بر یک
موضوع اساسی ،یعنی سلطه و تسلیم باشد (ماتورانا و وردن.)1۴۱1 ،3
اما ،براساس جریان عصب پدیدارشناسی ،میتوان از چنین زمینههایی فاصله گرفت ،در
عین حال که در آن زندگی میکنیم .میتوان سیستم آموزشی و ارتباط پداگوژ یک را بهمثابٔه
سازمانی خود آفریننده 4در نظر گرفت ،که فارغ از برنامٔه همیشگی درونداد-برونداد عمل
نماید .همانگونه که وارال آن را «شکستن ساختارهای معمول» مینامد .در سازمان خود
آفریننده ،تمام اجزاء در یگانگی با هم حرکت مینمایند ،و تجربٔه همدالنه و «خوددیگرساز»5
را که دستاورد هوشیاری بدنمند است ،به نمایش میگذارند .بدینسان ،ارتباط پویای بین
یادگیرندگان به عنوان صاحبان هوشیاری ،به مثابٔه شبکهای خود آفریننده ،عامل ،و
خود/دیگری شناسنده 6عمل مینماید که مقوم لحظٔه خلق دانایی است .شاگردان بر بنیاد
چنین زمینهای ،ب هجای آنکه مشاهدهگر باشند ،تماشاگرند .بدان معنا که در مشاهدهگری
همان طور که اشاره شد ،یادگیرندگان از نوعی عاملیت و استقالل هوشیاری برخوردارند که به
مثل ،مشاهدٔه ستم و کنش غیراخالقی معلم ،مدیر مدرسه یا دانشگاه را به همشاگردی و
حتی ستمگری دارندگان اقتدار در سطوح باالتر را به هممیهن خود برنمیتابند و صرفا ا
تماشاگر منفعل نیستند بلکه نوعی کنشگری انتقادی را از خود نشان میدهند ،تا زمانی که
سلطه رفع شود و موقعیت درست اخالقی ،جایگزین آن گردد.
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با توجه به آنچه مطرح شد ،تفاوت بنیادین هوشیاری بدنمند از دیدگاه عصب
پدیدارشناسی ،در عدم جدایی آن از کلیت انسان-جهان پیرامونش است ،چیزی که در
مقایسه با رویکردهای پیشین دیده نمیشود .همین نادیده گرفتن کلیت به امر پداگوژیک نیز
تعمیم مییابد و گسستها در بخشهای گوناگون آن مشاهده میشود.

جدول  -۱مقایسه مفروضهها و روایت پداگوژیکی دیدگاههای ناظر به هوشیاری فروکاستی و هوشیاری بدنمند

نتیجهگیری
چنانچه گذشت ،پدیدٔه هوشیاری که مناقشههای بسیاری را در جر یانهای فلسفٔه ذهن
برانگیخته ،روندی متفاوت را در جریان عصب پدیدارشناسی میپیماید .روندی که ادامهدار و
لحظه به لحظه است .امر پداگوژیک نیز از این منظر ،عالوه بر حفظ آیندهنگری و برنامههای
متأثر از تحوالت آتی ،نقطٔه کانونی خویش را بر چرخندگی و روندگی هوشیاری و تجربههای
نابی که در بستر موقعیت توسط افراد هوشیار آفر یده میشوند ،میگذارد .هوشیاری از این
دیدگاه ،تعامل و گسترهای به اندازٔه کل هستی دارد؛ بدان معنا که از ذهن و بدن و جهان مرز
زدایی میکند و شکاف بین آنها محو میگردد .هوشیاری در چنین حالتی ،نه منحصر به
مغز ،و نه امری فراطبیعی ،دست نیافتنی و گسسته از جهان است؛ بلکه پیوندی ناگسستنی
با بدن-جهان دارد و موقعیتمند میشود .جریان آموزش و تربیت ،تپنده و سیال ،همراستا با
ضربآهنگ خود زندگی است .شاگردان براساس چنین بستری ،مدرسه را زندگی میکنند،
یعنی مدرسه ،منحصر به مکانی جهت گذراندن ساعاتی از روز ،منفک از ذهن-بدن شاگرد
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نیست که از سر اجبار زمینهای که در آن به سر میبرد ،ساعتهای مهمی از روز خود را در
آن بگذراند ،یا در تعبیر هایدگری )۱3۶1( 1آن« ،هستندهای برونافکنده شده در جهان
هستی» ،امری بیرونی و مجزا از ما نیست ،بلکه ذهن-بدن دارندٔه هوشیاری ،عجینشده
«در» جهان مدرسه است؛ به عبارت دیگر ،مدرسه با کل جریانهای پداگوژیک درونش،
پیوسته و یکپارچه با دیگر افراد هوشیار ،تعاملهایی زنده و پویا را به نمایش میگذارند .بدان
معنا که ارتباط پداگوژیک شاگرد-معلم-محتوا/برنامههای آموزشی-زمینه ،همواره ناظر بر
جریان موقعیتساز برای آفرینش تجربههای نو ،و بازسازی تجربههای زیسته بهمنظور خلق
موقعیتهای تازٔه یادگیری و تقویت هوشیاری است .این جریان ،غیرخطی ،نوخاسته و
آشوبگونه است که در آن ،مونولوگ( 2تجربهها و برداشتهای اول شخص و گفتوگوهای
درونی یادگیرندگان هوشیار با خودشان) در فرآیندی پویا و یکپارچه به دیالوگ (هوشیاری
بیناالذهانی) تبدیل میشود .در چنین شرایطی ،نه تنها ارتباط پداگوژیک از قاعدهای ایستا،
خطی و از پیش تعیین شده پیروی نمیکند بلکه از هر آنچه بر پیروی کورکورانه و تقلید
پافشاری کند ،روی برمیتابد ،در واقع ،دانش در این معنا زاینده و پرسشگر است که فرد
هوشیار را ترغیب به کشف و آشکارسازی مسئلهها مینماید.

Heidegger
monologue

1.
2.
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دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی

یاری دهنوی ،مراد و بلوچی ،حمید ( .)۱333بررسی فلسفی دالیل عمل اخالقی اهدای عضو و
اصول و روشهای تربیتی ترغیب متربیان به انجام آن از دیدگاه اسالمی عمل .دوفصلنامه
فلسفه تربیت ،)۱(۶ ،صص1۶-۶3 .

بررسی فلسفی دالیل عمل اخالقی اهدای عضو و اصول و روشهای تربیتی ترغیب متربیان به
1
انجام آن مبتنی بر دیدگاه اسالمی عمل
مراد یاری دهنوی 2و حمید بلوچی

3

چکیده
خداوند طبق آموزههای قرآن کریم ،نجات جان یک انسان را برابر با نجات جان همٔه آدمیان میداند .در فرهنگ پزشکی و
درمان معاصر ،اهدای عضو و بافت (پس از مرگ مغزی) یکی از راههای نوین در درمان و نجات جان انسانهاست .عمل
به چنین ارزش اخالقی و انسانی ،میتواند این آموزٔه الهی را تحقق ببخشد .این عمل اخالقی و ارزشی ،در قلمروهای
مختلف پژوهشی چون پزشکی ،روانشناسی ،جامعهشناسی و حقوق مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است ،اما از منظر
تربیتی و آموزشی ،پژوهشی انجام نشده است .در این راستا ،پژوهش حاضر ،دو هدف را دنبال کرده است .نخست علل
و عوامل گوناگون بیانشده در مورد ترغیب افراد به انجام عمل اخالقی اهدای عضو را از منظری فلسفی ،دستهبندی و
تبیین نموده است و سپس با اتخاذ یک دیدگاه فلسفی (دیدگاه اسالمی عمل) ،مبانی ،اصول و روشهای تربیتی ترغیب
متربیان به شرکت در این عمل اخالقی را استنتاج کرده است .برای هدف نخست پژوهش از روش توصیفی–تحلیلی و
برای هدف دوم آن از روش پژوهشی الگوی بازسازی فرانکنا استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که میتوان
دالیل برشمرده شده برای ترغیب افراد به این عمل اخالقی را در چهار حیطٔه عقالنی ،عاطفی ،روانشناسانه و
جامعهشناسانه دستهبندی کرد .متناسب با مبانی سهگانٔه عمل آدمی از دیدگاه اسالمی عمل ،اصول سهگانٔه تربیتی
آگاهیبخشی در باب عمل اخالقی اهدای عضو ،اصل تحولآفرینی عاطفی در باب آن و اصل دعوت/زمینهسازی
ارادهورزانه متربیان در ساحت آن ،به همراه روشهای تربیتی مستقیم ،نیمه مستقیم و غیرمستقیم تحقق این اصول،
بهمثابٔه راهنمای درونی کردن و ترغیب متربیان به انجام آن ،پیشنهاد شدهاند.

واژگان کلیدی :اهدای عضو ،دیدگاه اسالمی عمل ،تعلیموتربیت ،اصول و روشها

.
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مقدمه
در آموزههای دین مبین اسالم ،نجات جان انسانها از اهمیت بسیار باالیی برخوردار
است .چنانکه خداوند نجات جان یک انسان را برابر با نجات جان همه آدمیان میداند
(مائده .) 31 :یکی از دستاوردهای بزرگ علم پزشکی معاصر برای نجات جان انسانها ،پیوند
اعضا و بافتهای بدن میباشد؛ زیرا با جایگزینکردن عضو و بافت سالم با اعضای بیمار،
میتوان به درمان قطعی و درازمدت بسیاری از بیماریها و نارساییها امیدوار بود (زمانی و
همکاران .)۱332 ،براساس آمار انجمن اهدای عضو ایرانیان ،ساالنه در حدود هشتهزار نفر
بر اثر «مرگ مغزی 2»1جان میبازند و از این تعداد ،تنها اعضای نهصد نفر از آنان به افراد
نیازمند اهدای عضو ،اهدا میشود .این در حالی است که «اهدای عضو »3هر فرد مرگ
مغزی ،میتواند جان یک تا هشت نفر را نجات دهد .کم بودن تعداد اهداکنندگان عضو در
مقایسه با میزان جانباختگان ناشی از مرگ مغزی در ایران ،در حالی است که به گفتٔه
مسئوالن بیش از بیستوپنج هزار نفر در کشور برای نجات جان خود و زندگی عادی در
نوبت در یافت اعضای پیوندی هستند و روزانه حدود سه تا هفت نفر از این بیماران نیازمند
به پیوند اعضا ،در کشور جان خود را از دست میدهند (انجمن اهدای عضو ایرانیان.)۱331 ،4
با توجه به اهمیت و جایگاه پیوند اعضا در نجات جان انسانها ،ضرورت آگاهیبخشی و
تغییر نگرشها و باورهای نادرست جامعه در مورد این عمل اخالقی خیرخواهانه نمود
بیشتری پیدا میکند .چنانکه به گفتٔه متخصصان پزشکی ،عدم آگاهی و باورهای نادرست

Brain death

1.

.1

گ مغــزی بــرخالف حالــت کمــا ،بــه وضــعیت غیــر قابــل بازگشــت همــه عملکردهــای مغــز اطــالق میشــود .در چنــین وضــعیتی همــه
مــر ِ
نورونهای مغز در نتیجه هیپوکسی تخریب میشوند .مرگ مغزی یکی از معیارهای قطعی تعیین کننـده مـرگ اسـت .امکـان بهبـودی و
بازگشت بیمار مرگ مغزی به هیچ عنوان وجـود نـدارد .ولـی فـردی کـه در حالـت کمـا قـرار دارد ،از سـطح هوشـیاری قابـل قبـول برخـوردار
است و برخالف مرگ مغزی نورون های مغزی تخریب نشده و امکان برگشت به زندگی برای فردی که به کما میرود ،بسیار باال است.
organ donation

.۰

3.

انجمن اهدای عضو ایرانیان که بهصورت یک سازمان مـردم نهـاد غیرانتفـاعی ،غیرسیاسـی و غیردولتـی توسـط عـدهای از متخصصـین
فراهمآوری و پیوند اعضا و فرهیختگان عرصه هنر و فرهنگ کشور در سال  ۱33۰تأسـیس گردیـده اسـت و در جهـت اسـتفاده بهینـه از
اعضــای همــه افــراد مــرگ مغــزی مناســب اهــدا در جهــت نجــات بیمــاران نیازمنــد پیونــد تــالش مــیکنــد .در ایــن راســتا انجمــن بــا ارتقــای
یکپارچــه آمــار [اهــدای عضــو] در کشــور در نهادینــه ســازی ایــن فرهنــگ نوپــا در ایــران میکوشــد .همــه ایرانیــان دارای کــد ملــی  ۱۴رقمــی
میتوانند با مراجعه به وب سایت  www.ehda.irبرای دریافت کارت اهدای عضو اقدام کنند تا هم به صورت آنالین و آنـی کـارت خـود
را دری افت کرده و هم تمایل آنان نسبت به اهدای عضو در دسترس دست اندرکاران این امر در سراسر کشور قرار گیرد.
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در مورد این عمل ارزشی ،بزرگترین مانع فرهنگی در این زمینه است( .پایگاه خبری پیرامون،1
 )۱333بنابراین به نظر میرسد مهمتر ین نهاد ایدهال فرهنگساز برای تحقق این مهم ،نظام
تعلیموتربیت یک جامعه باشد .براساس نظر کارشناسان ،اینک ایران در استانداردهای
جهانی اهدای عضو ،از جایگاه مناسبی در خاورمیانه برخوردار است که میتوان با
فرهنگسازی تربیتی این جایگاه را ارتقا بخشید .از جمله تالشهای فرهنگی بسیار ارزشمند
ملی و بینالمللی در این زمینه میتوان به این امر اشاره کرد که روز  3۱اردیبهشت مصادف با
سالروز فتوای تاریخی امامخمینی (ره) مبنی بر جایز بودن اهدای عضو با تالش مسئوالن
واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با همت واحد
اهدای عضو بیمارستان دکتر مسیح دانشوری و با تأیید و تصویب شورای عالی انقالب
فرهنگی در تقویم ملی کشور به عنوان «روز ملی اهدای عضو ،اهدای زندگی» به ثبت رسیده
است .دکتر فاضل که از او به عنوان پدر اهدای عضو ایران نام میبرند ،از حضرت امام فتوای
مجاز بودن اهدای عضو از افراد مرگ مغزی را در این تاریخ گرفتند و از آن موقع به بعد در
کشورمان ،این روز به عنوان روز ملی اهدای عضو ،اهدای زندگی به ثبت رسیده است .عالوه
بر ایران ،کشورهای مختلف سراسر جهان نیز با برگزاری روزهای ملی اهدای عضو ،سعی در
پررنگ کردن اهمیت و جایگاه این عمل انسان دوستانه دارند .روز جهانی اهدای عضو در
تاریخ  ۱3آگوست (مصادف با  13مردادماه) هر سال در سراسر جهان گرامی داشته میشود.
اینک از اینرو  ،با توجه به افزایش روزافزون بیماران نیازمند به پیوند اعضا و کمبود شدید
افراد اهداکننده از یکسو و قابلیتهای بسیار خاص نظام تعلیموتربیت رسمی و غیررسمی
از سوی دیگر ،بایسته است که عوامل مداخلهگر در ترغیب انسانها به این عمل
خیرخواهانه و نجاتبخش واکاوی شود و چگونگی نهادینه سازی آن عوامل در ضمیر متربیان
مشخص گردد و این بر عهدٔه نظام تربیتی است که انسانهای اخالقمدار را پرورش دهد.
همان گونه که کانت 2عقیده دارد« :با تربیت است که انسان ،انسان میشود .او همان کسی
است که تربیت از او ساخته است و راز بزرگ تکامل انسان در تربیت نهفته است»
(نقیبزاده.)۱3۶ :۱31۶ ،

.1

( http://piramun.irبیست و هفت هزار بیمار نیازمند عضو در لیست انتظارند).
Kant

2.
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بنابراین آگاهیبخشی به جامعه نسبت به پیوند عضو و اطمینان از مشارکت فعال
اجتماعی برای رسیدن به وضع مطلوب اهدای بافت و اندام ،امری بسیار مهم است.
مطالعات قبلی نشان میدهد که عدم اهدای عضو و یا عدم وجود بافت کافی و اندامها یکی
از مهمتر ین موانع پیوند عضو در جهان است (بورا 1و همکاران .)1۴۴2 ،نگرش منفی یا مثبت
نسبت به اهدای عضو ،یک عامل بسیار مؤثر در اهدای بافت اعضای بدن است .برای
افزایش اهدای بافت و اندام الزم است که هر یک از اعضای جامعه ،از دانش و آگاهی کافی
در این زمینه برخوردار باشند (اوزمن 2و همکاران.)1۴۴1 ،
یکی از عواملی که میتواند ترغیبکنندٔه متربیان نسبت به اهدای عضو باشد ،حس
«نوعدوستی »3است .نوعدوستی یکی از ویژگیهای عالی انسانی است که در آن سخاوت و
بلندنظری سبب میگردد که افراد ،نیازهای دیگران را به صورت داوطلبانه در اولویت قرار
دهند (شعبانی .)۱333 ،از سوی دیگر ،تربیت است که انسان را به سوی چنین لذتی
راهنمایی می کند .همچنین رفتارها و اعمالی که به رفاه و نیازهای دیگران واکنش مثبت نشان
میدهند و هدف آنها کمک کردن ،سهیم شدن ،محبت کردن ،توجه نشان دادن ،همکاری
کردن ،حمایت کردن ،نجات دادن دیگران و احساس همدلی 4و همدردی 5با دیگران است ،با
تربیت افراد پرورش مییابند( .قرهباغی و وفایی.)۱33۱ ،
استرن ،)1۴۱1(6بکرز )1۴۴۲(7و کینگ و فوروو ،)1۴۴۰(8نشان دادند که عواملی مانند
مذهبی بودن  ،دینداری ،باورهای دینی ،تعهد دینی ،ایمان به خدا و احساس رستگاری در
ترغیب افراد به انجام اعمال خیرخواهانه نقش اساسی دارند .رمضانینژاد و
عالءالدینی( ،)۱311نیز براساس پژوهش خود ،معتقدند که هر چه ارزشهای معنوی و فرا
مادی در متربیان نمود بیشتری داشته باشد ،گرایش آنان به انجام امور عامالمنفعه بیشتر
میگردد.

Burra P, De Bona M, Canova D, d'Aloiso MC, Germani G, Rumiati R

1.
2.

Ozmen D, Cetinkaya AC, Sarizeybek B, Zeybek A.
3.
altruism
4.
empathy
5.
sympathy
6.
Stern, R.
7.
Bekkers, R.
8.
King, P.E, & Furrow, j. l.
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پژوهشهای لوین ،نورنزیان و فیلبریک ( )1۴۴۱و مارویاما ،فریزر و میلر ( ،)۱311در مورد
نوعدوستی افراد نشانمیدهد که درونیسازی هر چه بیشتر مسئولیتپذیری در انسانها،
آنها را به میزان بیشتری ترغیب به نوع دوستی میکند .بنابراین میتوان گفت که عوامل
متعددی میتواند در ترغیب افراد و اعضای خانوادٔه بیماران مرگ مغزی در اهدای عضو تأثیر
داشته باشد که از جملٔه آنها میتوان به پذیرش مرگ مغزی ،آمادگی شناختی ،کیفیت و
زمان مواجهه با بیماری ،میانجیهای تصمیمساز ،تعامالت خانوادگی و باورها و انگیزهها اشاره
3
کرد (کیم ،الیوت و هاید  .)1۴۴۰ ،بررسیهای انجام شده در زمینٔه تأثیر عوامل اجتماعی-
فرهنگی در مورد اهدای عضو و پیوند نشان میدهد که نگرش ،رفتارها و عقاید افراد تحت
تأثیر زمینٔه فرهنگی ،هنجارهای اجتماعی و عقاید مذهبی آنها قرار میگیرد( .بهرامپور و
همکاران.)۱33۶ ،
براساس آنچه که بیان شد ،در پژوهشهای پیشین ،تالشهای گستردهای در زمینٔه
شناسایی علل و عوامل بروز عمل انسان دوستانٔه اهدای عضو در سایر قلمروهای پژوهشی
چون پزشکی ،روانشناسی ،جامعهشناسی ،حقوق و مانند اینها ،انجام گرفته است ،اما
مسئلهای که کمتر مورد توجه قرار گرفته ،فقدان پژوهش و نگاه تربیتی به این موضوع است.
با نظر به اهمیت این عمل اخالقی از یکسو و فقدان پژوهش و نگاه تربیتی به آموزش آن از
سوی دیگر ،هدف اساسی این پژوهش در ابتدا توصیف و دستهبندی زمینهها و عوامل
ترغیب افراد به انجام این عمل از منظری فلسفی است و در گام دوم ،اتخاذ یک مبنای نظری
و فلسفی و تبیین مبانی ،اصول و روشهای تربیتی ترغیب متربیان 4به عمل اخالقی اهدای
عضو براساس آن میباشد .از اینرو ،پاسخ به این دو سؤال اساسی ،مدنظر این پژوهش
است -۱ :علل و عوامل ترغیب افراد به اهدای عضو از دیدگاهی فلسفی ،چگونه دستهبندی
میشوند؟  -1مبانی ،اصول و روشهای تربیتی ترغیب متربیان به انجام عمل اخالقی اهدای
عضو از منظر یک دیدگاه فلسفی(دیدگاه اسالمی عمل) چه میباشند؟

1.

Levine, R.; Norenzayan, A.; Philbrick, K.
Maruyama, G. Fraser, S,C.; Miller, N.
3.
Kim, J. R. Elliott, D. Hyde, C.
2.

.

 4بــا نظــر بــه شــرایط ســنی و محــدودیت هــای عقلــی و عــاطفی کودکــان در دورٔه کــودکی اول و دوم ،منظــور از متربیــان در ایــن مقالــه،
دانشآموزان دورٔه متوسطٔه دوم/دانشجویان /افراد بزرگسال است.
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روش پژوهش
در پژوهش حاضر برای بررسی و دستهبندی علل و عوامل ترغیب افراد به عمل اهدای
عضو از دیدگاهی فلسفی ،از روش پژوهش توصیفی–تحلیلی و برای استخراج اصول و
روشهای تربیتی ترغیب متربیان به انجام آن ،از الگوی بازسازیشدٔه فرانکنا استفاده شده
است( .باقری و همکاران .)۱313 ،چگونگی استفاده از این روش در پژوهش حاضر ،در قسمت
یافتههای پژوهش ،بیان شده است.

عوامل ترغیب افراد به عمل اخالقی اهدای عضو از دیدگاهی فلسفی
براساس پیشینٔه پژوهش ،پژوهشگران عوامل متعددی را در ترغیب افراد به عمل
خیرخواهانه و اخالقی اهدای عضو ،دخیل دانستهاند .اما با اندکی تأمل در آنها ،میتوان به
یک دستهبندی منسجم فلسفی در این زمینه دست یافت .به طور کلی میتوان چهار حیطه
برای تبیین دالیل ترغیب و بروز این عمل خیرخواهانه و اخالقی از سوی افراد ،برشمرد:
 -۱حیطٔه عقالنی؛ -1حیطٔه عاطفی؛  -3حیطٔه روانشناختی؛  -۰حیطٔه اجتماعی.
در ادامه به شرح مختصر هر یک از این قلمروها پرداخته میشود.

تبیین عقالنی عمل اخالقی اهدای عضو
فیلسوفانی همانند سقراط ،1افالطون 2و کانت میزان دخالت عقل را در شناسایی باورها و
بینشها ،ایجاد نگرشها و تمایالت و بروز رفتارها و اعمال انسان بسیار زیاد میدانند .از
منظر این اندیشمندان ،عقل عامل مهم و محرک رفتارها و اعمال ظاهری و باطنی انسان
است که عواطف و اعمال وی را تنظیم میکند .از اینرو عقل در همه زمینههای زندگی بشر
نقشی اساسی دارد ،لذا عملی عاقالنه و مورد پذیرش واقع میشود که مطابق با عقل باشد.
این دیدگاه ،حامی پذیرش عقل به عنوان منبع شناسایی ارزشهای اخالقی است .عقل
به عنوان تنها داور ،هدایت کننده و برانگیزاننده فرد به سوی انجام هر نوع عملی است.
چنان که در ساختار ایده آدمی از دیدگاه افالطون ،عقل برفراز است و غضب و شهوت به
مثابٔه خدمتکاران اویند( .افالطون .)۱31۶ ،از اینرو ،بر پایه این استدالل فلسفی ،میتوان بروز
عمل خیر اهدای عضو را نیز یک عمل عقالنی در نظر گرفت.

Socrates
Plato

1.
2.
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بر این اساس ،انگیزٔه عمل خیرخواهانٔه اهدای عضو به دلیل اینکه از نظر عقالنی کاری
پسندیده است ،انسان آن را انجام میدهد .فردی که در باورها و بینش خود به این نتیجه
رسیده است که با اهدای عضو میتواند عمل خیرخواهانه عقالنی انجام دهد و به حکم عقل
و منطق خود به این نتیجه رسیده است ،دست به انجام این عمل زده و باور و اندیشه خود را
در عرصه عمل ظاهر میسازد .از اینرو باید گفت براساس این دیدگاه فلسفی ،انسان برای
توجیه باورها و عقاید خود ،آنها را به محک عقل میگذارد و در صورتی که معقول باشند،
آنها را پذیرفته و انگیزه پیدا میکند که نمود باورهایش در عملی که از او سر میزند ،نمایان
شود .اگر فرد و یا جامعه عمل خیرخواهانه اهدای عضو را کاری عقالنی و مطابق با منطق
تشخیص دهند ،بینش ،نگرش و باورشان جنبٔه عقالنی به خود میگیرد و با تعقل و تفکر
دربارٔه مزایا و سودی که این عمل خیرخواهانه برای خود و جامعٔه آنها دارد ،دست به کار
میشوند و داوطلبانه این عمل اخالقی را انجام میدهند .این تفسیری از نظریٔه فضیلت،
برابر با دانایی از دیدگاه افالطون است(افالطون.)۱31۶ ،

تبیین عاطفی عمل اخالقی اهدای عضو
عاطفهگرایی 1یا ناشناختگرایی ،مکتبی است که سعی دارد در توجیه رفتار اخالقی ،بر
عاطفه و یا احساس تأکید کند .در این دیدگاه ،عقل ،تفکر و منطق چندان مورد توجه
صاحبنظران آن نیست ،بلکه آنها بر مفاهیمی همچون همدردی ،همدلی ،نوع دوستی،
شفقت ،مهربانی و غمخواری تأکید دارند .این نوع اندیشه در آرای فیلسوفانی چون هیوم،2
روسو 3و شوپنهاور 4نمود دارد که در برابر رویکرد عقلگرایی در اخالق مطرح شده است
(غفاری.)۱312 ،
برخالف عقلگرایان که تأکید بر عقل و منطق را در شناخت و عمل ،ضروری میدانند،
عاطفه گرایان معتقدند رفتارها و اعمال اخالقی زمانی اصالت دارند که مبتنی بر هیجانات و
عواطف باشند .به عبارت دیگر عاطفهگرایان ،اخالقیبودن رفتارهای انسان را مطابقت آن
رفتار و عمل با حس همدردی میدانند .طبق این نظریه و دیدگاه ،عمل انساندوستانه اهدای
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عضو ،انتخابی صرفا ا عقالنی نیست ،بلکه این احساس همدلی و همدردی ابتدایی نسبت به
دیگران است که باعث بروز این عمل میشود؛ یعنی ،عمل اخالقی اهدای عضو تنها زاییدٔه
عواطف بوده و احکام عقلی نیستند که افراد را نسبت به بروز این عمل ترغیب میکنند.
چنان که هیوم معتقد است احکام عقلی به امور واقع مربوط میشوند ،اما برانگیزانندٔه
عمل نیستند .وی معتقد است ،عقل انسان خادم عواطف اوست و هرگز نمیتواند منصبی
جز خدمت به عواطف و اطاعت از آنها داشته باشد (مک اینتایر )333 :۱3۲3 ،روسو نیز
معتقد است که طبع انسان موافق رنج دیگران نیست .از نظر او حب ذاتی که در وجود
انسان قرار دارد با احساس ترحم و غمخواری همخوانی دارد .از نظر او ،مهربانی و شفقت،
مانع توحش انسان است .بنابراین در چنین شرایطی است که در انسان رفتارها و اعمال
خیرخواهانه و انسان دوستانه نمود و بروز پیدا میکند (مدرسی .)32 :۱3۲۱ ،از نظر شوپنهاور
افراد بشر نمایندٔه یک صورت و نوع هستند و تنها چیزی که میتواند مبنای اخالقی انسان
قرار گیرد ،همان وحدت ذاتی انسانهاست .او معتقد است که این شفقت است که مبنای
روابط بین فردی است و به وسیلٔه آن پیامهای ارتباطی ،شنیداری و دیداری بین انسانها
انتقال یافته و رمزگذاری می شوند .بنابراین ،شفقت مبنای راستین عشق است و اخالق آنگاه
آغاز میشود که انسان به واسطٔه همدلی با دیگران و دلسوزی برای آنها ،دست به رفتار و
عمل خیرخواهانه میزند (غفاری .)۱312 ،در میان متفکران متأخر این دیدگاه ،میتوان از
نظریٔه غمخواری یا مراقبت 1گیلیگان 2نام برد .او معتقد است ،ندای غمخواری در زنان و
دختران قویتر از مردان و پسران است .اما این تفاوت جنسیتی اندک است .یعنی افراد هر
دو جنس میتوانند در رابطه با دیگران حس غمخواری داشته باشند .در این راستا او یک
الگوی سه وضعیتی یا سه سطح تفکر غمخواری را برای چالش طلبیدن الگوی استادش
کولبرگ 3پیشنهاد داد و معتقد بود که تحول از یک وضعیت به وضعیت دیگر ،بیانگر عبور
از خود دوستی به سوی مسئولیتپذیری بشر برای دیگران است( .سایفر.)123 :۱333 ،4
بنابر آنچه بیان شد ،براساس دیدگاه عاطفهگرایان ،دالیل ترغیب افراد به انجام عمل
اخالقی اهدای عضو را باید در حیطٔه عاطفی جستجو کرد .براساس این دیدگاه فلسفی،
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وقتی انسان در شرایطی قرار گیرد که نسبت به انسانهای دیگر از نظر عاطفی ،احساسهایی
چون همدلی ،همدردی ،غمخواری و نوع دوستی در او ایجاد شود ،او برای همزادپنداری و
کمک به همنوع خود ،دست به عمل میزند .بنابراین در انجام عمل خیرخواهانٔه اهدای
عضو ،افراد به دلیل ارضای عاطفی خود و احساس همدلی و غمخواری که با فرد بیمار دارند،
ترغیب میشوند و اقدام به عمل اهدای عضو میکنند .بر طبق این دیدگاه فلسفی ،دلیل
ترغیب افراد به عمل اهدای عضو بیشتر جنبٔه عاطفی دارد تا جنبٔه عقالنی .درست است که
در نهایت فرد به صورت عقالنی تصمیم میگیرد که عمل اهدای عضو را انجام دهد ،اما طبق
این دیدگاه دلیل اصلی عمل اخالقی اهدای عضو ،عوامل عاطفی است.

تبیین روانشناسانه عمل اخالقی اهدای عضو
فارغ از تبیین عقالنی یا عاطفی یک عمل ،میتوان از منظری روانشناسانه آن عمل را
براساس مبنای انگیزشی یا میلی دخیل در بروز آن ،تبیین کرد .بر این اساس ،هر کاری که از
انسان سـرمیزند ،نشئت گرفته از انگیـزها و امیال درونـی یـا بیرونی اوست .انگیزه انجام یک
عمل اخالقی و خیرخواهانه مانند اهدای عضو نیز میتواند غایت و انگیزش درونی یا بیرونی
داشته باشد؛ به عبارت دیگر دلیلی که افراد برای دست یافتن به آن ،فعل اخالقی را
انجام میدهند و بستری که از طریق آن انگیزه انجام عمل اخالقی اهدای عضو شکل
میگیرد؛ میتواند دو منبع انگیزش درونی یا بیرونی داشته باشد.
طرفداران رویکرد درونگرایی 1روانشناسانه معتقدند ،باور و معرفت درونی افراد به همراه
امیال درونی او هستند که باعث برانگیخته شدنش در انجام عمل خیرخواهانه میشوند .این
دیدگاه را مـیتـوان در اندیشـٔه افرادی چون هیوم با نظریـٔه بـاو-میـل دنبـال کـرد .در مقابل،
دیدگاه برونگرایی 2بر این نکته تأکید میکند که فرد ممکن است صادقانه باوری اخالقـی را
بپذیرد ،اما هیچ انگیزهای برای انجام دادن آن نداشـته باشد (والس .)۱331 ،3از نظر
برونگرایان ،باور اخالقی و انگیزه رابطٔه ضروری ندارند و اگر گاهی این دو همراه میشـوند،
تصادفی است؛ به عبارت دیگر ،درونگراها معتقدند باور اخالقی به همراه امیال درونـی،
بهضرورت ایجاد انگیزه عمل میکند .اما ،برخالف نظر آنها ،برونگرایان معتقدند باورها،
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به طور تصادفی و محتملالوقـوع ایجاد انگیزه عمل میکنند .یعنی فقط در صورتی منجر به
ایجاد انگیزه عمل خواهند شد که بر عنصری بیرونـی ازجمله اعتقاد به خدا یا عامل دیگر
تکیه کنند (ویلیامز.)۱31۱ ،1

تبیین اجتماعی عمل اخالقی اهدای عضو
برخی از صاحبنظران همچون ماکس وبر ،2علل بروز رفتارها و اعمال انسان را با نظریه
کنش اجتماعی 3تبیین کردهاند .طبق دیدگاه او ،کنش اجتماعی رفتارها و اعمالی را شامل
می شود که دارای معانی ذهنی خاصی باشند .حتی وی معتقد است افراد دالیل بروز رفتار و
عمل دیگران را نیز در معانی ذهن خودشان جستجو میکنند و رفتار و عمل خود را با توجه
به آن معانی ،جهت میدهند (وبر .)۱3۲۰ ،طبق این دیدگاه هر پدیدٔه اجتماعی که رخ
می دهد ،محصول کنش و عمل انسان است .پس کنش انسان با عمل معناداری همراه
است .یعنی معنای یک عمل باید در ذهن فرد با جهانبینی ،ارزشها و ایدئولوژی او سازگاری
و مطابقت داشته باشد .لذا بروز پدیدههای اجتماعی از کنشهای انسان نشئت میگیرد.
بنابراین میتوان گفت پدیدٔه اجتماعی اهدای عضو نیز یک کنش اجتماعی است که تحت
تأثیر متغیرهای فرهنگی و ذهنی افراد قرار دارد؛ به عبارت دیگر ،شخصی که عمل اهدای
عضو را انجام میدهد به یک باور آگاهانه رسیده است که این باور میتواند ناشی از باور به
ارزشمند بودن این رفتار و عمل اخالقی ،مذهبی ،اجتماعی ،فرهنگی و مانند اینها باشد .با
توجه به این نظریه ،عامل مؤثر در ترغیب افراد به اهدای عضو ،قصد و نیت آنان است که در
شرایط مختلف تحت تأثیر عواملی مانند ویژگیهای فردی ،میزان آگاهی فرد از عمل اهدای
عضو ،تصور فرد از ارزیابی دیگران و انگیزه وی برای برآوردن توقعات دیگران قرار میگیرد؛
بنابراین نگرش مثبت به اهدای عضو در کنار عوامل اجتماعی بسیاری میتواند زمینه ترغیب
افراد به اهدای عضو را فراهم سازد .براساس این دیدگاه ،علل ترغیب افراد به اهدای عضو،
ارزشیابیهایی است که فرد از انجام عمل خود ،برآورد میکند و طبق آن دست به
انتخابهای ارزشی میزند که ممکن است منجر به شرکت در عمل اهدای عضو شود.
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تبیین عمل اخالقی اهدای عضو از منظر دیدگاه اسالمی عمل (نظریه انسان عامل)
براساس الگوی مطرح شده توسط باقری ( ،)۱31۴میتوان انسان را به عنوان «عامل» در
نظر گرفت .طبق آموزه های قرآن کریم ،انسان مسئول انجام اعمال خویش است و هر عملی
که از او صادر شود ،به خودش نسبت داده شده و اوست که مسئول و پاسخگوی صدور
اعمالش میباشد .براساس این دیدگاه ،میتوان مبانی عمل انسان را در سه نوع مبنای
شناختی ،مبنای گرایشی (میلی) و مبنای ارادی تبیین کرد .طبق این دیدگاه ،چنانچه رفتار
آدمی (اعم از مشهود و نامشهود) بر این سه مبنا استوار باشد ،عمل به حساب میآید.
مبانی شناختی عمل ،ناظر بر تصوری است که فرد از عمل و نتایج حاصل از آن دارد.
مبانی گرایشی (میلی) ،ناظر بر احساسات ،تمایالت و هیجانهای فرد میباشد و مبانی
ارادی -اختیاری نیز ناظر به تصمیمگیری و گزینش فرد در مورد عمل کردن است .طبق این
دیدگاه ،زمانی عملی از انسان سر خواهد زد که عالوه بر وجود تصور شناختی و هیجان
درونی ،تصمیم و گزینش بروز عمل نیز در او نمود پیدا کند (باقری.)۱۲۲ :۱333،
نسبت میان این سه مبنا بهصورت یک تعامل سهگانه است .به این ترتیب که مبنای
شناختی و هیجانات فرد در یک تأثیر متقابل با یکدیگر رابطه دارند .زیرا ،شناخت بر تصوری
که از عمل وجود دارد ،متکی است و گرایش و هیجان ،ناظر بر احساسات مثبت و یا منفی
در زمینه آن عمل است .همچنین شناخت و احساس در تصمیم و انتخاب مؤثر هستند و از
طرفی تصمیمات و انتخابها ،بر شناخت و احساس انسان تأثیر میگذارند (همان.)۶1۱ :
حال با توجه به دیدگاه انسان عامل باید گفت انجام اعمال اخالقی نیز در چارچوب این
مبانی قرار دارند .هنگامی که عمل اخالقی نوعدوستانه اهدای عضو صورت میپذیرد ،میتوان
اذعان کرد که بروز این عمل خیرخواهانه و اخالقی از این مبانی سهگانه عبور کرده است .چرا
که فرد عامل به این عمل خیر ،ابتدا از عملی که انجام میدهد ،شناختی حاصل کرده و
براساس این شناخت ،هیجانها و احساسات نوعدوستی یا معنوی در او تحریک شده و برای
پاسخ به این احساسات و هیجانات است که تصمیم میگیرد اقدام به عمل اهدای عضو
نماید.
اینک ،با توجه به آنچه در مورد عوامل ترغیب افراد برای شرکت در عمل اخالقی اهدای
عضو از دیدگاه فلسفی بیان شد ،به نظر میرسد دیدگاه انسان عامل از جامعیت بیشتری
برخوردار است و همٔه جنبههای شناختی (عقالنی) ،عاطفی ،روانی و اجتماعی را برای تبیین
یک عمل انسان ،دربر میگیرد و از فروکاهش مبانی عمل انسان در یک مبنا ،پرهیز میکند.
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از اینرو ،این دیدگاه جهت تبیین مبانی ،اصول و روشهای تربیتی ترغیب افراد به شرکت در
عمل اخالقی اهدای عضو ،استفاده میشود.

مبانی ،اصول و روشهای تربیتی ترغیب افراد به شرکت در عمل اخالقی اهدای عضو
بر پایٔه مبنای فکری عاملیت انسان ،یک عمل اخالقی مانند اهدای عضو برای
نهادینه شدن در جامعه و اینکه مردم به صورت داوطلبانه و از روی رغبت و ایثار به این عمل
دست بزنند ،نیازمند استوار شدن این عمل بر پایٔه سه مبنای شناختی ،گرایشی و ارادی-
اختیاری میباشد .بنابراین برای این که فرهنگ عمل اخالقی اهدای عضو نهادینه شود،
ضروری است که جهت اشاعٔه این عمل خیرخواهانه و ترغیب افراد به انجام آن ،تکیه بر
مبانی شناختی ،گرایشی و اختیاری-ارادی مورد تأکید قرار گیرند تا موجبات تسهیل روند
اهدای عضو در جامعه فراهم گردد و انسانهای بیمار بسیاری ،حیاتی دوباره بیابند.
از اینرو ،برای اینکه فرهنگ عمل اخالقی اهدای عضو به نحو مطلوب در جامعه گسترش
یابد ،الزم است آموزش آن بر پایٔه این سه مبنا ،استوار گردد؛ به این معنی که ابتدا باید
فرد/عامل یک معرفت و شناخت کافی از این عمل خیرخواهانه کسب کند و با آگاهی و
اطالع کافی دریابد انجام این عمل چه بار ارزشیای دارد و چه پیامدهایی برای او و دیگران به
همراه خواهد داشت .در مرحلٔه بعد ،احساسات ،تمایالت و گرایش درونی اوست که بر اثر
این شناخت ،باید تحریک شده و میل به انجام عمل اخالقی اهدای عضو در درون او
برانگیخته شود .زیرا در این صورت است که گرایش به دگرخواهی ،نوعدوستی ،همدلی،
همدردی بهواسطٔه امیال برانگیختهشدٔه او ،تحریک میشود و انسان را به اقدام و عمل
وامیدارد؛ به عبارت دیگر انجام عمل اخالقی اهدای عضو ،باید زمینهای عاطفی و احساسی
پیدا کند و به شکلی درونی تحریض شود .سرانجام در مبنای سوم که بر جنبٔه ارادی و
اختیاری بودن عمل اخالقی اهدای عضو تأکید دارد ،نشان میدهد که فرد باید داوطلبانه و از
روی رغبت تصمیم بگیرد که آن را انجام دهد و در زمان سالمت خود و قبل از رخداد
احتمالی مرگ مغزی ،به انجمن اهدای عضو مراجعه و اقدام به دریافت کارت اهدای عضو
کند .یا این عمل اخالقی ،با سازوکار گفتهشده ،توسط نزدیکان وی ،صورت گیرد .این در حالی
است که او (یا اطرافیان نزدیک وی) کامال ا در تصمیمگیری آزادند و میتوانند با اختیار کامل
دست به این عمل بزنند یا از آن سر باز زنند؛ اما به دلیل نهادینه شدن ارزش اخالقی در
درون اوست که تصمیم میگیرد این کار نیک را انجام دهد .ذکر این نکته ضروری است که
رخ دادن این مراحل سهگانه ،نیازمند یک رابطٔه خطی زمانی نیست .بلکه برحسب
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ویژگیهای ذاتی ،روانشناختی و فرهنگی-اجتماعی هر فرد ممکن است توالی هر یک از این
سه مبنا متفاوت باشد؛ اما الزم است که با تقدم و تأخر در شکلگیری آنها ،در نهایت این
مبانی جهت تحقق یک عمل بهدرستی شکل بگیرند.
با تکیه بر دیدگاه باقری و خسروی ( )۱31۲در چارچوب راهنمای درونی کردن ارزشها،
شیوههای آموزشی و تربیتی ترغیب افراد به عمل اخالقی اهدای عضو را میتوان در سه
دسته روش ،تقسیمبندی کرد .این موارد عبارتاند از:

 .۱شیؤه مستقیم:
در این شیوه محتوای آموزشی به صورت صریح و آشکار مطرح میشود؛ یعنی معلم به
صورت آشکار و مستقیم به معرفی ،تبیین و تحلیل عمل اخالقی اهدای عضو و آثار فردی،
اجتماعی ،معنوی و ...آن میپردازد تا متربیان را بدین شیوه با این عمل آشنا کند و زمینٔه
اقدام عملی آنها را فراهم سازد .این شیؤه آموزش بیشتر تکیه بر فعالیت مربی دارد.

 .1شیؤه نیمه مستقیم:
در این روش ،عمل اخالقی اهدای عضو به صورت نامحسوستری نسبت به شیؤه مستقیم
بحث میشود؛ یعنی در ضمن انجام فعالیت دیگر ،از طرف مربی ارائه شده و ممکن است او
با مطرح کردن این موضوع و به بحث گذاشتن آن ،دانشآموزان را وادار کند که در مورد آن با
یکدیگر به بحث و گفتوگو بپردازند .با توجه به اینکه در روش بحث و گفتوگو ،تبادل نظر و
اندیشه وجود دارد ،لذا سخن گفتن یک طرفه نیست و دانشآموزان ،فعاالنه نظرات خود را
بیان میکنند و نقش معلم و مربی از روش مستقیم ،محدودتر است .او یکجانبه به
توصیف و تبیین عمل اخالقی اهدای عضو نمیپردازد ،بلکه این مشارکت فعال فراگیران
است که به بحث و گفتوگوی آنها در اینباره جهت میدهد و چه بسا آنها را به سمت
این عمل ،ترغیب کند.

 .3شیؤه غیرمستقیم:
در این شیوه برخالف روشهای مستقیم و نیمهمستقیم که به صورت صریح و آشکار و
همراه با دخالت مربی یا در جریان بحث و گفتوگو با متربیان ،انجام میشوند ،ترغیب به
عمل اخالقی اهدای عضو ،بدون اینکه در کانون توجه قرار بگیرد ،مطرح میشود .به عنوان
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مثال ،روش الگوپردازی عملی یک شیؤه غیرمستقیم است که مورد توجه حامیان نظریٔه
یادگیری اجتماعی (بندورا ،)۱3۲۲ ،1و تربیت منش (واینه )۱313 ،2قرار دارد که در آن تأکید بر
نفوذ عمیق الگوهای نقش در شکلگیری رفتارهای اخالقی مانند اهدای عضو میتواند واقع
شود .زیرا در این روش معلم آن چه را که قصد آموزشش را دارد ،در قالب روشهای عملی به
شاگردانش معرفی کرده و شاگردان با مالحظٔه آنچه در رفتار و عمل الگوی معرفیشده ،وجود
دارد ،به آموختن و الگوبرداری از وی خواهند پرداخت.
اینک با توجه به آنچه که در مبانی نظری دیدگاه انسان عامل و شیوههای آموزشی آن
گفته شد ،داللت های تربیتی ترغیب افراد به انجام عمل اخالقی اهدای عضو ناظر بر سه
مبنای شناخت ،گرایش و اراده  -اختیار است و هر یک از این مبانی با سه روش مستقیم،
نیمهمستقیم و غیرمستقیم آموزش داده میشوند .لذا در پژوهش حاضر برای استنتاج
اصول تربیتی ترغیب افراد به عمل اهدای عضو ،از روش قیاس عملی بهره گرفته شده است.
در قیاس عملی یکی از گزاره ها ،توصیفی و دیگری تجویزی است و نتیجه نیز اشاره به
تصمیم عملی دارد و از نوع تجویزی میباشد( .باقری ،سجادیه و توسلی .)31 :۱313 ،با توجه
به موارد ذکرشده ،جدول ذیل ،حاوی گزارههای توصیفی و تجویزی بر پایٔه مبنای فکری
عاملیّت انسان در انجام عمل اخالقی اهدای عضو است و اصول تربیتی ناظر به ترغیب افراد
به انجام آن ،بر این پایه استنتاج شده است .به عالوه روشهای معرفیشده با الهام از دیدگاه
باقری و خسروی ( )۱31۲در چارچوب راهنمای درونی کردن ارزشها ،بازپردازی شدهاند.

Bandura
Wynne

1.
2.
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گزارٔه توصیفی

گزارٔه نتیجه شده

اصل

روش
مستقیم

نیمه مستقیم

غیرمستقیم

برای تحقق عمل اخالقی

ترغیب افراد به عمل اخالقی

برای ترغیب افراد به عمل

آگاهیبخشی

تبیین ارزش و

تبادل نظر و برگزاری

الگوپردازی عملی و

اهدای عضو از سوی افراد،

اهدای عضو وابسته به

اخالقی اهدای عضو باید

در باب عمل

جایگاه عمل

بحث گروهی در مورد

معرفی الگوهای

باید مبنای شناختی آن در

شناخت آنها از این عمل

شناخت آنان نسبت به این

اخالقی اهدای

اهدای عضو در

عمل اهدای عضو

برجسته اهدای عضو

آنها شکل گیرد.

است.

عمل افزایش یابد.

عضو

جامعه

برای تحقق عمل اخالقی

ماهیت رخ دادن عمل

برای ترغیب افراد به عمل

تحولآفرینی

تشویق به عضویت

معرفی

الگوپردازی عملی در

اهدای عضو از سوی افراد،

اخالقی اهدای عضو در گرو

اخالقی اهدای عضو ،باید در

عاطفی در

در انجمن اهدای

شخصیتهایی که با

رفتار مربی با

باید مبنای میلی این عمل در

تحول در گرایشها و امیال

گرایش درونی آنها نسبت

درون افراد

عضو

اهدای عضو خود

عضویت در انجمن

درون آنها تحقق یابد.

درونی افراد است.

به این عمل ،تحول ایجاد

جان چند انسان را

اهدای عضو و معرفی

کرد.

نجات دادهاند ،در

نمونههای شاخص

قالب داستان ،فیلم

این عمل اخالقی

.

مستند و دعوت از
بازماندگان آنان
انجام عمل اخالقی اهدای

در ترغیب افراد به عمل

زمینهسازی

توصیه به دریافت

مشارکت دادن

مشارکت خودجوش

اهدای عضو ،باید مبنای

عضو در گرو تصمیمگیری از

اخالقی اهدای عضو باید به

برای تحقق

کارت اهدای عضو

دانشآموز در

دانشآموزان در

برای تحقق عمل اخالقی

ارادی آن در افراد شکل گیرد.

روی اراده و اختیار فرد است.

داوطلبانه ،اختیاری و ارادی

اراده اهدای

طرحهای اجتماعی

برنامههای انجمن

عضو در افراد

انجمن اهدای عضو

اهدای عضو

بودن تصمیم فرد برای
گزینش یا طرد آن اهمیت
داد.

جدول اصول و روشهای تحقق مبانی سهگانٔه ترغیب افراد به عمل اخالقی اهدای عضو

اصل آگاهیبخشی در باب عمل اخالقی اهدای عضو و روشهای آن
از هنگامی که انسان اجتماع تشکیل داد ،زندگی وی با بایدها و نبایدهایی همراه گردید.
هرچند این بایدها و نبایدها از خاستگاههای مختلف برخاستهاند ،اما به صورت آداب ،رسوم،
قواعد و قوانین بر نحؤه زندگی آدمیان شدهاند .اگر آدمی از بایدها و نبایدها ،که بیشتر
بهصورت روا و ناروا و یا پسندیده و ناپسند عرضه میشوند ،فراتر رود و نیک را از بد
بازشناسد و این شناخت ،وی را به سوی رفتار شایسته برانگیزد ،در راه انسان شدن گام
برمیدارد و به قلمرو اخالق و تربیت رسیده است (نقیبزاده.)۱31۴ ،
با توجه به نظریٔه انسان عامل ،برای درونی کردن ارزشهای اخالقی مانند ارزش اهدای
عضو ،الزم است که فرد از ویژگیهای عمل مورد نظر و آثار آن خوب آگاه شود؛ به عبارت
دیگر مربی باید برای نهادینه کردن ارزش اخالقی ترغیب به عمل اهدای عضو ،در فراگیرانش
نوعی شناخت و بصیرت نسبت به این عمل اخالقی را فراهم سازد .در ارتباط با این امر
مربی میتواند با تکیه بر شیوههای مستقیم ،نیمهمستقیم و غیرمستقیم زمینهای را فراهم
سازد که موجب آگاهی مخاطبانش در باب عمل اخالقی اهدای عضو شود .برای تحقق این
هدف ،مربی در روش مستقیم از تبیین ارزش جایگاه اهدای عضو استفاده میکند .از آنجایی
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که در روش مستقیم ،مربی بهصورت آشکار و صریح به توضیح و تفسیر موضوع میپردازد،
روش تبیین ارزشها میتواند مزایا و مرزهای عمل اخالقی اهدای عضو را مشخص سازد و
پیامدهای مختلف معنوی ،اخالقی ،اجتماعی و ،...آن را برای وی روشن سازد.
نتایج پژوهشهای بسیاری نشان داده است که یکی از دالیل مهم عدم رغبت افراد به
عمل اهدای عضو ،نداشتن یک تصویر روشن و اطالعات کافی نسبت به این عمل
خداپسندانه است (عبداللهی و شکراییفرد( ،)۱31۶ ،احمدیان ،حقدوست ،علیزاده،)۱311 ،
(منظری ،محمدی ،حیدری( ،)۱33۴ ،عابدی ،محمدی ،عبدیزدان( ،)۱33۱ ،زمانی و همکاران،
 )۱333و (کیانی و همکاران .)۱331 ،بنابراین برخی ابهامها و کژفهمیهایی در عواملی چون
باورهای دینی ،هنجارهای اجتماعی ،تعصبات قومی و باورهای نادرست باعث شده است که
انجام این عمل خیرخواهانه کمتر موردتوجه افراد قرار گیرد .از اینرو ،در اصل آگاهیبخش در
باب عمل اخالقی اهدای عضو ،مربی با تبیینگری و پاالیشگری که انجام میدهد ،میتواند
بسیاری از برداشتهای نادرست در این باب را از بین ببرد و زمینٔه درک و داوری صحیح در
زمینه این عمل را در مخاطبان و در جامعه فراهم سازد.
در این راستا الزم است که مربیان و مروجان این عمل اخالقی ،میان ایثار و فداکاری
انسانی و خداپسندانه از یکسو و مِهرطلبی و شهرت از سوی دیگر ،روشنگری ایجاد کنند.
زیرا ممکن است فرد تحت تأثیر تلقین دیگران و جو جامعه قرار بگیرد و عملی شبهاخالقی
انجام دهد .در چنین شرایطی است که مربیان و کنشگران مروج این عمل اخالقی باید از
روشهای شبهتربیتی چون عادت و تلقین (باقری  )۱332پرهیز کنند و با تکیه بر معیارهای
عمل تربیتی چون تبیین ،ارائٔه معیارها ،تحرک درونی و نقادی ،زمینٔه آگاهیبخشی تربیتی
متربیان را در مورد این عمل فراهم نمایند .با توجه به آنچه که بیان شد ،باید گفت که در
روش مستقیم آموزش این عمل اخالقی ،نقش مربی اساسی است و او با اقدامهای مستقیم
تربیتی خود ،درصدد روشنگری دربارٔه این عمل است تا متربیان با شناخت حدود و ثغور آن،
احتماال ا دست به انتخاب این عمل بزنند.
در روش نیمه مستقیم برخالف روش مستقیم تبیین ارزشها که مربی نقش محوری و
صریح دارد ،مربی برای درونی کردن ارزش اخالقی اهدای عضو و شناخت هرچه بهتر آن به
وسیلٔه فراگیران و متربیان ،دخالت مستقیم ندارد ،بلکه روش آگاهیبخشی او به صورت
نیمهمستقیم است .در این شرایط ،متربیان در یک فضای چالشبرانگیز و گفتوگویی،
دیدگاههای مختلف دربارٔه این عمل اخالقی و پیامدهای آن را به بحث میگذارند .چنین
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فضایی گفتوگویی باعث آگاهیبخشی آنها میشود و زمینٔه رفع سوءتفسیرها و
کژفهمیهای آنان را فراهم می سازد .البته نقش مربی در اینجا منفعالنه نیست ،بلکه او باید
موضوع بحث را متناسب با سطح فکری فراگیرانش پیش ببرد و هر جا که الزم است توضیح
کافی و روشن داده و استداللهای منطقی را بیان کند و بحث و گفتوگو را هدایت کند.
بنابراین نقش او هدایتکننده و تصریحگر است و باید دقت کند که به همٔه دانشآموزان
وقت کافی برای مشارکت در گفتوگو و مباحثه داده شود و مراقب باشد که بحث از روال
طبیعی خود خارج نشود و جنبٔه لفاظی به خود نگیرد یا موجب آشفتگی ذهنی متربیان
نشود .در روش نیمهمستقیم آگاهیبخشی در باب عمل اخالقی اهدای عضو ،دستورالعملها
و رهنمودهای برنامٔه آموزش فلسفه به کودکان ،میتواند بسیار مورد توجه و استفاده مربیان
قرار گیرد .داستان ،عکس یا مستندی کوتاه دربارٔه عمل اخالقی اهدای عضو میتواند در
اجتماع پژوهشی یا حلقٔه کندوکاو این رویکرد آموزشی به بحث گذاشته شود و زمینٔه
آگاهیبخشی متربیان را فراهم سازد .به نظر میرسد شیؤه تأثیرگذاری این روش ،از روش
آموزش مستقیم بیشتر باشد و باعث تکمیل آن بشود.
در شیؤه غیرمستقیم ،معرفی الگوهای عملی در زمینٔه آگاهیبخشی دربارٔه عمل اخالقی
اهدای عضو نقش تعیینکنندهای به خود میگیرد .بهعنوان مثال بسیاری از مشاهیر جامعه
مانند دانشمندان ،هنرمندان ،ورزشکاران و بازیگران سینما که عضو انجمن اهدای عضو
میباشند ،1بهعنوان الگو به متربیان معرفی میگردند .به نظر میرسد از آنجایی که این افراد
در بین نوجوانان و جوانان از محبوبیت باالیی برخوردارند ،وقتی که بهعنوان الگوی عملی در
این زمینه مطرح شوند ،باعث میشود عالوه بر جنبٔه شناخت و معرفت نسبت به این عمل،
سبب شکلگیری گرایش درونی اهدای عضو در متربیان نیز بشود و به نحوی الگوپذیری
تحقق یابد .در دامن همین شیؤه تأثیرگذاری ،اقدام عملی عضویت در انجمن اهدای عضو از
سوی مربیان مروج این ایدٔه نیک ،میتواند تأثیر زیادی در شناخت و گرایش متربیان به انجام
آن را فراهم سازد.

.

 1چهرههایی سرشناس از وادی هنر که در فهرست اهدای داوطلبانه عضو در صورت مرگ مغزی قرار دارند که خوانندگان عالقهمند
جهت اطالع از اسامی آنها میتوانند به سایت انجمن اهدای عضو ایرانیان مراجعه کنند.
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اصل تحولآفرینی عاطفی در باب عمل اخالقی اهدای عضو و روشهای آن
عاطفهگرایی به معنای تأکید بر نقش عوامل انگیزشی و عاطفی در انجام یا ترک یک عمل
است .با توجه به دیدگاه نظری انسان عامل و چگونگی تحقق یک عمل براساس آن ،در
راستای تحقق عمل اخالقی اهدای عضو از سوی متربیان ،الزم است مبانی میلی و گرایشی
این عمل در درون آنها ،فراهم شود .از اینرو براساس اصل تحولآفرینی عاطفی ضرورت
دارد تا زمینهای فراهم شود که در گرایشها و تمایالت دورنی متربیان نسبت به این عمل
اخالقی ،تحولی رخ دهد .در این راستا ،مربی باید احساساتی چون نوعدوستی ،همدردی و
غمخواری ،همدلی ،شفقت ،مهر و محبت را در متربیان نسبت به افراد بیمار و نیازمند
دریافت عضو را بارور و تقویت کند .برای تحقق این اصل نیز مربی میتواند از روشهای
مستقیم ،نیمهمستقیم و غیرمستقیم بهره ببرد.
در روش مستقیم ،مربیان میتوانند از شیوه «تشویق به عمل ارزشی اهدای عضو» برای
تحول درونی متربیان کمک بگیرند .زیرا روش تشویق یک روش مستقیم است که به واسطٔه
آن مربی به صورت آشکار متربی را به انجام عمل مورد نظر تشویق مینماید و باعث میشود
که گرایش و تمایل درونی فرد به انجام عمل خیر در او تقویت شود .زمانی که تمایل درونی
برانگیخته شود ،فرد مبادرت به انجام عمل خواهد کرد.
قابل ذکر است که ماندن فرد در مرحلٔه تشویق کافی نیست و لزوما ا تشویق به تنهایی
باعث بروز عمل ،نخواهد شد بلکه باید بهصورت عمیقتر زمینههای الزم در تحول گرایشهای
انسانی متربیان را فراهم آورد ،به این معنی که بعد از شناخت متربیان از جنبههای گوناگون
عمل اهدای عضو و پیامدهای آن ،مربی میتواند با تشویق آنها به عضویت در انجمن
اهدای عضو و شرکت در فعالیتهای داوطلبانه و انسانی آن انجمن ،زمینٔه آشنایی عمیقی
برایشان فراهم کند .به نظر میرسد در جریان این آشنایی و تأمل در آن ،حس نوعدوستی،
همدلی و همدردی متربیان تحریض شود و باعث تحول در گرایشها و امیال درونی آنها
نسبت به انجام دادن این عمل گردد .در این راستا میتوان برنامٔه بازدید تربیتی متربیان از
بیماران نیازمند اهدای عضو یک بیمارستان را اجرا نمود تا آنها از نزدیک تجربٔه زیسته درک
غم و انتظار هستیشناسانٔه این بیماران را داشته باشند.
در روش نیمه مستقیم برخالف روش قبلی ،مربی به طور مستقیم متربی را به انجام عمل
اخالقی اهدای عضو تشویق نمیکند .بلکه برای تحول در گرایش درونی وی ،اندیشه و منش
افراد و شخصیتهایی که با اهدای عضو ،جان بیماران بیشماری را نجات دادهاند ،مورد
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بحث و گفتوگو قرار میدهد؛ یعنی داستان زندگی چنین شخصیتهایی را در قالب فیلم
مستند ،عکس و یا قصه روایت میکند .بعد از نمایش این مستند یا خوانش قصهها ،مربی
از متربیان میخواهد که نقطه نظرات و دیدگاههای خود را در اینباره بیان کنند و خود را به
جای اعضای خانوادههایی قرار دهند که در فرآیند سخت و هستیشناسانٔه تصمیم برای
اهدای عضو یکی از عزیزانشان قرار دارند .در جریان این امر ،متربی عالوه بر اینکه با
شخصیتهای آن فیلم مستند رابطه برقرار میکند ،با بررسی و نقدی که به
صورت گفتوگویی و گروهی انجام میشود ،آنها به صورت فعاالنه با موضوع فیلم مستند و
مسئلٔه مرگ و زندگی در آن ،درگیر میشوند و این تعامل باعث میشود تا در احساسات و
عواطف آنها نیز تحولی اقدام برانگیز صورت بگیرد.
در روش غیرمستقیم آموزش عمل اخالقی اهدای عضو ،مربی دست به الگوپردازی عملی
زده و الگوهای برجستٔه شامل شخصیتهای مشهور علمی ،دینی ،ورزشی و هنری کشور و
جهان را که عضو انجمن اهدای عضو میباشند ،به متربیان معرفی میکند .به نظر میرسد
این روش با توجه به روحیٔه الگوگیری نوجونان و جوانان ،تأثیر قابل توجهی بر آنها داشته
باشد .چنانکه پیشتر بیانشد ،خود مربی نیز میتواند با عمل به این کار ،تأثیر ژرفی بر
متربیانش داشته باشد؛ به عبارت دیگر ،مربی که خودش کارت اهدای عضو دارد ،سخنش
نزد فراگیران و متربیان از نفوذ عمیقتری برخوردار خواهد بود .بنابراین عامل بودن خود مربی
و همچنین معرفی افراد شاخص جامعه به عنوان الگوهای مورد قبول فراگیران و متربیان،
نقش مهمی در تحول درونی امیال و عواطف آنها نسبت به این عمل اخالقی دارد .اما باید
توجه داشت که نقش مربی در اینجا مداخلهگرایانه و تحمیلی نیست ،بلکه او میکوشد تنها
الگوهای عملی را معرفی کند و به صورت غیرمستقیم متربیانش را به سوی عمل خیرخواهانٔه
اهدای عضو راهنمایی کند این پیروی از سیره عملی الگوهای مناسب است که سبب
درونیسازی این کار خیر میگردد.

اصل زمینهسازی برای تحقق اراده اهدای عضو از سوی افراد و روشهای آن
اخالق بهتر ین حوزهای است که میتواند مفهوم عاملیت انسان را نشان دهد؛ زیرا افراد به
لحاظ اخالقی ،زمانی برای کاری نکوهش یا ستایش میشوند که آن را از روی اجبار انجام
نداده باشند ،بلکه باید انجام عمل اخالقی و یا پرهیز از عمل غیراخالقی به صورت ارادی،
اختیاری و داوطلبانه باشد (خسروی و باقری .)۱31۲ ،بر این اساس ،عمل اخالقی اهدای عضو
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نیز از این قاعده مستثنی نیست .چنانکه در مرامنامٔه انجمن اهدای عضو نیز به این نکته
اشاره شده است که این عمل اخالقی باید کامال ا به صورت داوطلبانه و ارادی انجام شود.
از اینرو ،برای نهادینه کردن ارزش اخالقی اهدای عضو براساس مبنای ارادی -اختیاری
عمل ،مربی در پی آن است که زمینٔه بروز و تجلی اراده ،اختیار و قدرت انتخاب فرد را در
مورد عمل اخالقی اهدای عضو را به نحوی فراهم سازد .این امر باید به نحوی باشد که متربی
از روی اراده ،اختیار و به صورت داوطلبانه این فضیلت اخالقی را انجام دهد .برای
درونیسازی این مبنا نیز مربی میتواند از روشهای مستقیم ،نیمه مستقیم و غیرمستقیم
استفاده کند.
در شیؤه مستقیم ،انجام دادن عمل اخالقی اهدای عضو به صورت صریح و روشن از سوی
مربی ،دعوت و توصیه میشود .به این ترتیب که او به صراحت از متربی دعوت میکند که
کارت اهدای عضو را دریافت کند و با دخالت مستقیم ،نیروی ارادٔه فرد را در اینباره به
جنبش و تکاپو وا میدارد .البته الزم است مربی توجه داشته باشد که مخاطبش شناخت
کافی نسبت به عمل اهدای عضو داشته باشد و تحت تأثیر جایگاه و اقتدار معلم قرار نگرفته
باشد ،بلکه انتخاب او براساس شناخت عمیق ،رغبت درونی و داوطلبانه باشد .این مهم
زمانی محقق خواهد شد که میان مربی و متربی نوعی همنوایی ارزشی -عاطفی وجود داشته
باشد و توصیٔه مربی در شکلگیری ارادٔه او و جنبش وی برای این اقدام ،جنبٔه دوستانه
داشته باشد و از طرف دیگر رضایت والدین دانشآموزان هم امری مهم است که باید مورد
توجه قرار بگیرد.
در شیؤه نیمه مستقیم ،برای نهادینه کرد ن ترغیب افراد به عمل اخالقی اهدای عضو
براساس مبنای ارادی این عمل ،مربی میتواند از روش مشارکت اجتماعی متربیان استفاده
کند .بهعنوان مثال جشن پیوند اعضا یا «جشن نفس» یا طرح «سفیران اهدای عضو.»1
مزیّت این روش آن است که به دلیل درگیرشدن فراگیران در فعالیتهای گروهی و مشارکت
.۱

سفیر اهدای عضو نیروی داوطلبی است که با هر شغل و سمتی که دارد ،در کنار انجمن اهدای عضو ایرانیـان پـارهای از مسـئولیتها
را در رشــتٔه تخصصــی خــود و گــاهی کــامال ا دور از آن بــه عهــده گرفتــه و یکرنــگ و خالصــانه در کنــار دیگــر ســفیران و پرســنل انجمــن
حماسههای مختلف را در کشور ایجاد می نمایـد .بسـیاری از سـفیران انجمـن ،هنرمنـدان ،ورزشـکاران ،روحـانیون و مقامـاتی هسـتند کـه
بودنشان در کنار انجمن موجب تأثیر بسیار مثبت در ارتقای فرهنگ مقدس اهدای عضو و جلب مردم گشته و هر چـه بیشـتر موجـب
نهادینه شدن این نهال نوپا میگردد .این افراد همیشه بدون چشمداشت در فعالیتهای مختلف انجمن حضـور پیـدا کـرده و بـا تبلیـ
اهدای عضو به خصوص در فضای مجازی مردم را با مسئلٔه مرگ مغزی و اهدای عضو آشناتر میکنند.
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در کارهای فرهنگی متناسب با آن ،درونیسازی ترغیب افراد به این فضیلت اخالقی در آنها
تسهیل می شود .زیرا این نوع مشارکت فعاالنه و داوطلبانه باعث تشکیل منش همدلی و
همدردی در درون افراد میشود و زمینٔه بروز و تجلی اراده آنها را فراهم میسازد.
در روش غیرمستقیم ،مربی به صورت نامحسوس فراگیرانش را به طراحی و اقدام
خودجوش دستهجمعی در فعالیتها و برنامههای انجمن اهدای عضو رهنمون میسازد .در
این شیوه ،مربی تنها نقش مشاور را بر عهده دارد و تمامی اقدامات و برنامهریزیها به دست
متربیان انجام می شود .مزیت این روش آن است که هر یک از متربیان در این مرحله نقشی
را بر عهده گرفته و ایفا میکند و خودش مستقیما ا در طرحی که ارائه داده است ،مشارکت
میجوید .این مشارکت فعال به نهادینه شدن ارزش اخالقی اهدای عضو در متربیان کمک
میکند .زیرا اوال ا زمینٔه شناخت جنبههای گوناگون این عمل را فراهم میآورد و ثانیا ا از نظر
عاطفی و روانی آنها را با این عمل درگیر میسازد و احساسات و تمایالت ایشان را بر
میانگیزاند و زمینٔه نمودارشدن ارادهورزیشان را در این باب ،فراهم میسازد .به عنوان مثال
میتوان زمینٔه خودجوش فعالیت متربیان در طرح «سفیران اهدای عضو» وابسته به انجمن
اهدای عضو ایرانیان را فراهم ساخت.
در معرفی الگوهای بارز اهدای عضو مربیان باید این نکته را مدنظر قرار دهند که الگوی
معرفیشده باید دارای معیارهای مشخص و برجستهای چون همدلی ،نوعدوستی ،غمخواری،
ایثار و مانند آنها باشد .این امر از یک طرف مانع شخصیتپرستی و از طرف دیگر از پیروی
کورکورانه از الگوی معرفی شده ،جلوگیری میکند (باقری .)۱1: ۱33۱ ،لذا در معرفی الگوی
تربیتی برای عمل خیرخواهانه اهدای عضو ،باید نقش عملی و تربیتی آن به همراه معیارهای
اصیل این عمل ،مدنظر قرار گیرد تا متربی نه دچار شخصیتستایی شود و نه از آثار تربیتی
آن ،بیبهره شود.

نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی عوامل ترغیب افراد به اهدای عضو از دیدگاهی فلسفی و
استخراج داللت های تربیتی آن صورت گرفت .با بررسی و تحلیل عوامل ترغیب افراد به عمل
خیرخواهانه و اخالقی اهدای عضو از منظری فلسفی ،این نتیجه حاصل شد که از دیدگاه
صاحبنظران مختلف ،میتوان این عوامل را در این پنج حیطه دستهبندی کرد :حیطٔه
عقالنی ،فیلسوفانی مانند سقراط ،افالطون و کانت معتقدند میزان دخالت عقل آدمی در
شناسایی باورها ،بینشها ،نگرشها و تمایالت در رفتار و عمل انسان بسیار زیاد است .از
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منظر این صاحبنظران ،عقل مهمتر ین محرک رفتارها و عملهای ظاهری و باطنی انسان
است و عقل است که احساسات و عواطف فرد را تحت تأثیر خود قرار میدهد و باعث بروز
رفتار اخالقی در انسان میگردد .برخالف دیدگاه عقلگرایی ،عاطفهگرایان در توجیه رفتارها و
اعمال اخالقی بر عاطفه یا احساس تأکید دارند و مفاهیمی مانند همدردی ،همدلی،
نوعدوستی ،شفقت ،مهربانی و غمخواری را مورد توجه جدی قرار میدهند .براساس دیدگاه
افرادی چون هیوم ،روسو شوپنهاور ،گیلیگان ،بروز رفتارها و اعمال اخالقی مانند اهدای عضو
زمانی دارای اصالت هستند که مبتنی بر هیجانات ،تمایالت و عواطف باشند.
دستٔه دیگری از اندیشمندان نیز عقیده دارند این حیطٔه روانشناختی است که در بروز
رفتارهای اخالقی تأثیر میگذارد .آنها معتقدند هر عملی که از انسان سر میزند ،نشئت
گرفته از انگیزٔه درونی و بیرونی است و انگیزه مهمتر ین عامل در بروز یک عمل اخالقی
است .اما دستٔه دیگر رفتار و عمل اخالقی انسان را با نظریٔه کنش اجتماعی تبیین کردهاند و
اعتقاد دارند کنش متقابل انسان در جامعه رفتارهای او را شکل میدهد ،لذا ظاهر شدن
پدیدههای اجتماعی از کنشهای متقابل انسانها ناشی میشود .سرانجام نظریٔه انسان
عامل معتقد است که هر عملی که از انسان سر میزند به خودش نسبت داده شده و
پاسخگوی آن میباشد .هر عمل برای تحقق درست نیازمند سه مبنای شناختی ،میلی و
ارادی است.
بر مبنای نظریٔه عاملیت انسان ،تحقق و نهادینه شدن فرهنگ عمل اخالقی اهدای عضو
در جامعه در گرو تحقق مبانی سهگانٔه شناختی ،میلی و ارادی متناظر با آن است .در این
راستا میتوان از شیوههای آموزش مستقیم ،نیمهمستقیم و غیرمستقیم برای تحقق مبانی
این عمل بهره جست .اصول سهگانٔه آگاهیبخشی در باب عمل اخالقی اهدای عضو،
تحولآفرینی عاطفی در مورد آن و زمینهسازی جهت تحقق اراده متربیان دربارٔه آن ،با
روشهای مستقیم ،نیمهمستقیم و غیرمستقیم مطرح شده در متن مقاله ،پیشنهاد این
پژوهش برای کمک به ترویج این عمل اخالقی در جامعه است.
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چکیده
انسان به گونهای آفریده شده است که در طبیعت خویش امکان و تمایل انجام امور خیر و شر را داراست .این در حالی
است که در تعلیم و تربیت ،به ویژه اوان کودکی ،امور خیر محوریت دارند ،تا جایی که شرور به حاشیه رانده شده و به
محاق رفتهاند .تمرکز بر امور خیر و نادیده گرفتن شرور در تعلیم و تربیت واقعگرایانه به نظر نمیرسد .تمایل به انجام
ُ
شرور و به رسمیت شناختن شرارت و خطا ،مواجهٔه تربیتی متناسبی را در دوران کودکی میطلبد .در این پژوهش با بیان
دالیلی در باب ضرورت به رسمیت شناختن شرور و نظری اجمالی به آیات قرآن ،میل به انجام شر و خطا در دوران
یت شناخته میشود .تشکیکی دیدن مفهوم شر و مفهوم دوران کودکی سخن گفتن از شر در دوران
کودکی به رسم 
کودکی را معنادار میکند .از اینرو ،رویکردی بدیل در تعلیم و تربیت دوران کودکی با عنوان تعلیم و تربیت خطاشکیب
پیشنهاد میشود .تعلیموتربیت خطاشکیب به دنبال آن است تا با به رسمیت شناختن خطا و شرارت در دوران کودکی،
امکان مواجهٔه فعال با خطا را در دوران کودکی فراهم نماید و از این رهگذر مسیر تربیت و حقیقتجویی کودکان را
تسهیل نماید« .به رسمیت شناختن تمایالت شرورانٔه کودک»« ،مواجهه فعاالنه با خطا در دوران کودکی» و «استقبال
حداکثری از خطای کودکان» از جمله مؤلفههای تربیت خطاشکیب در دوران کودکی هستند.
واژگان کلیدی :کودکی ،خیر و شر ،شرارت ،تعلیموتربیت ،خطاشکیبی ،خطاپذیری ،اسالم

 . 1تاریخ دریافت۱۰۴۴/۴۲/۱۶ :

تاریخ پذیرش۱۰۴۴/۱1/۴1 :

 .2عضو هيأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی؛ S.azadmanesh@atu.ac.ir
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مقدمه
مفهوم دوران کودکی در گذر زمان تطوراتی تاریخی را پشت سر گذاشته و دستخوش تغییر
و تحوالتی شده است .دامنه این تغییرات بسیار گسترده است ،به نحوی که اگر به عنوان
یک پیوستار در نظر گرفته شود ،در یک طرف این پیوستار کودکی به عنوان موجودی َشرور در
نظر گرفته شده است و در طرف دیگر این پیوستار ،کودک به عنوان موجودی پاک و معصوم
معرفی شده است (اشتاوب .)1۴۴3 ،1بسته به تعریفی که متون دینی ،فالسفه و اندیشمندان
از انسان ارائه کردهاند ،تعاریف متفاوتی از کودکی نیز بیان گردیده است .از اینرو از کودکی
به مثابٔه یک برساخت اجتماعی یاد شده است که در طول تاریخ تطوراتی را پشت سر
گذاشته است (گارلن .)1۴۱3 ،2بهعنوان نمونه در قرون وسطی ما شاهد آن هستیم که کودک
به عنوان موجودی َشرور که دارای شر ذاتی است تعریف شده است (آگوستین ،)1382 ،البته
این تعریف در انسانشناسی موجود در مسیحیت ریشه دارد؛ زیرا در دین مسیحیت ،انسان
با گناه اولیه 3معرفی شده است .این گناه و شر ،در مفهوم دوران کودکی بازتعریف شده است
تا از کودک بهعنوان موجودی َشرور سخن به میان آید که نیازمند تنبیه ،تأدیب و انضباط
است .در واقع ایده گناه اولیه منجر شد که کودکان به عنوان موجوداتی در نظر گرفته شوند
که ذاتا ا با گناه و شر زاده میشوند و به همین دلیل برای تربیت و اصالح آنها باید از تنبیه
بدنی استفاده کرد (گارلن ،1۴۱3 ،ص .)۶۴ .عالوه بر آرای علمای مسیحیت ،در بین فیلسوفان
نیز میتوان به آرای توماس هابز )۱313 ،۱۶2۱( 4در این زمینه اشاره کرد که ماهیت آدمی را با
شر تعریف میکند.
در مقابل ،در دیدگاه رمانتیک و طبیعتگرای روسو ،کودک به عنوان موجودی پاک و
معصوم در نظر گرفته شده است .جمالت ابتدایی کتاب امیل اثر روسو )۱3۲3/۱۲۶1( 5مؤید
این مطلب است که آنچه از دست خالق هستی بیرون میآید پاک است (ص .)3۲ .با توجه
به این تعریف نوع مواجهه تربیتی با کودک و روشهای تربیتی متفاوت خواهد بود که پس از
روسو شاهد آن بوده و هستیم .این بررسیها نشان میدهد که تعریف دوران کودکی بدون

Staub
Garlen
Original Sin
Thomas Hobbes
Rousseau
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توجه به تاریخ ،فرهنگ و اجتماعی که کودک در آن زیست میکند امکانپذیر نیست؛ زیرا در
باب تعریف دوران کودکی ما تنها با یک موجود بیولوژیک روبهرو نیستیم ،بلکه با موجودی
مواجه هستیم که تعریف آن وابستگی زیادی به بافت و زمینهای دارد که در آن زندگی
میکند (اریس۱3۶1 ،1؛ جیمز و پروت .)۱33۲ ،2مفهوم دوران کودکی همواره توسط اندیشه
بزرگسال و تجربه تعاملی وی با کودک تعریف شده و میشود .این سازههای ذهنی بزرگسال
است که به کودک و کودکی تعریف و معنا میدهد .حال این بزرگسال هم متناسب با شرایط
اقتصادی ،فرهنگی ،تاریخی ،جغرافیای ی و  ...تعریف خاصی از کودکی ارائه میکند .از همین
رو است که ما شاهد تعاریف متفاوتی از کودکی در طول تاریخ بوده و هستیم.
از جمله مؤلفه هایی که همواره در تعریف دوران کودکی نقش ایفا کرده است ،مؤلفه خیر و
شر است؛ اینکه کودک طبیعتا ا و بالذات آیا میل به سوی امور خیر دارد یا شر؟ آیا به خیر و
شر به صورت یکسان و به یک اندازه تمایل دارد؟ آیا به هیچ یک از خیر و شر تمایلی اولیه
ندارد و طبیعت او خنثی است؟ اینها از جمله پرسشهای مهمی است که در باب مفهوم
دوران کودکی مورد توجه اندیشمندان بوده است ،به نحویکه هم در دنیای غرب و هم در
دنیای اسالم بدین مهم پرداختهاند که در ادامه توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه خواهد
شد .از آنجایی که بررسی آرا و نظرات همه اندیشمندان در باب وجود و عدم وجود مؤلفٔه
خیر یا شر در تعریف دوران کودکی پژوهش گستردهتری را میطلبد ،در این پژوهش به دنبال
آنیم که نخست امکان به رسمیت شناختن تمایل به شر در کنار تمایل به خیر در دوران
کودکی را واکاوی کنیم و در ادامه با در نظر گرفتن نتیجه این بررسی ،نحوه مواجهٔه تربیتی
متناسبی را پیشنهاد کنیم .بنابراین این پژوهش به دنبال پاسخدادن به دو پرسش اصلی
است؛ نخست اینکه آیا میتوان از تمایل به شر در کنار تمایل به خیر در دوران کودکی سخن
به میان آورد؟ و دوم اینکه در صورت بهرسمیتشناختن تمایل به شر در دوران کودکی از
چه نوع مواجهٔه تربیتی میتوان و باید سخن به میان آورد؟ برای پاسخگویی بدین پرسشها از
روش تحلیل مفهومی استفاده شده است؛ تحلیل مفهومی بر فراهم آوردن تبیین صحیح و
روشن از معنای مفاهیم به واسطه توضیح دقیق روابط آنها با سایر مفاهیم تأکید دارد و
تالشی در جهت فهم مفاهیم است (کومبز و دنیلز .)1392 ،با تمسک به دو بخش تفسیر

Aris
James & Prout
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مفهوم و مفهومپردازی از روش تحلیل مفهومی ،ابتدا با بیان دالیلی از امکان به رسمیت
 شناختن شرور در دروان کودکی دفاع کرده و با نگاهی گذرا به اندیشه اسالمی مؤیداتی در
این زمینه نیز ارائه میکنیم .در نهایت با به رسمیت شناختن تمایل به شر در کنار تمایل به
خیر ،مواجهه تربیتی بدیلی در دوران کودکی با عنوان تربیت خطاشکیب را طرح و
1
مفهومپردازی میکنیم.
 .5میل به خیر و شر در دوران کودکی
امروزه با مطالعه تاریخ مفهومپردازی در باب دوران کودکی شاهد آن هستیم که دوگانهی
خیر و شر در تعریف دوران کودکی به قوت خود باقی است .از سوئی با کارهای افرادی چون
روسو و در ادامه پستالوتسی2و فروبل 3کودک به عنوان موجودی پاک در نظر گرفته میشود
که طبیعتا ا رو به سوی خیر و نیکی دارد .این نوع نگاه به کودک در ادامه نیز گسترش پیدا
میکند و به مثابٔه رویکرد غالب در روانشناسی ،جامعهشناسی و تعلیموتربیت کودک مورد
نظر قرار میگیرد .همانگونه که کودک پاک و معصوم روسو از طریق تمدن و نهادهای وابسته
به آن به شر میگراید ،در دوران معاصر نیز کودک پاک و معصوم کارل راجرز 4نیز تنها به
دلیل دریافت نکردن عشق بی قیدوشرط است که پاکی و معصومیت خویش را از دست
میدهد (اشتاوب ،1۴۴3 ،ص .)۱۱ .از نظر راجرز ( )۱3۲۶آدمی فطرتا ا متمایل به خیر است که
اگر با محیطش بدون قید و شرط و با آزادی و صراحت مواجه شود ،مثبت و سازنده خواهد
بود (ص.)132 .
از دیگر سو این برداشت رمانتیک و طبیعتگرایانه از کودکی در مقابل برداشت سنتی از
مفهوم دوران کودکی سر ب ر آورده است که به شر ذاتی کودک باور داشت که به عنوان نمونه
میتوان به آرای اندیشمندان در قرون وسطی (آگوستین )۱311 ،و در ادامه به آرای هابز (،۱۶2۱
 ) ۱313اشاره کرد .اگرچه امروزه این نوع نگاه به کودک غلبه ندارد ولی در بین اندیشمندان

.

 1توجه به مسأله شر و پرداختن به آن را مرهون گفتوگوهای خویش با دکتر میثم سفیدخوش هستم .افزون بر این ،قدردان ِ لطف
دکتر خسرو باقری نوع پرست هستم که با مطالعه این پژوهش ،نکات ارزشمندی را در جهت هر چه بهتر شدن اثر ارائه کردند .در
نهایت از همکارانم در گروه آموزش و پرورش دانشگاه عالمه طباطبائی سپاسگزاری میکنم که با مطالعه این اثر و گفتوگویی نقادانه
در باب آن ،پیشنهادات نافذی را ارائه کردند.
Johann Heinrich Pestalozzi
Friedrich Fröbel
Carl Rogers
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معاصر میتوان به آرای فروید )۱333( 1ارجاع داد .در تعریفی که این اندیشمندان از آدمی و
به تبع آن کودکی ارائه میدهند ،ماهیت آدمی با شر ،پرخاشگری و خودخواهی درهمتنیده
شده است .حال هر چند هابز برای کنترل این ُ
شرور به نیروی بیرونی و فروید به کنترل
درونی معتقد باشد (اشتاوب ،1۴۴3 ،ص .)۱۴ .بنابراین باید توجه داشت که برداشت
رمانتیک از دنیای کودکی و خیر دانستن آن ،نمیتواند دربردارندهی همه ابعاد وجودی کودک
باشد و تنها به عنوان یک آنتیتز در مقابل رویکرد سنتی معنادار خواهد بود که با توجه به
زمینه و زمانٔه ظهور این ایده ،قابل درک خواهد بود؛ زیرا در مقابل برداشت خشن و سختی
که از دنیای کودکی در سنت ارائه میشد جز این انتظار نمیرفت که در پاک و خیر دانستن
کودکی افراط شود ،تا جایی که میل به شرارت در کودک نادیده گرفته شود .با این حال امروزه
با نظر به این تاریخ تطور بهتر است نگاه دقیقتری به مفهوم دوران کودکی و نسبت آن با
تمایل به انجام امور خیر و شر بیندازیم .در ادامه به برخی از دالیلی اشاره میکنیم که تمایل
به انجام شرارت در دوران کودکی را تأیید میکند.
نخست اینکه در کودک میل به خیر و زیبایی وجود دارد و در این زمینه سخنان زیادی
بیان شده است تا جایی که از کودکان به عنوان فرشتگانی کوچک در مقابل شیاطین کوچک
نام برده شده است (سینت .) ۱313 ،2این تعریف خیر و نیک از دوران کودکی به این دلیل
است که ما در کودک نوعی صداقت ،خودینگی و شفافیت را مشاهده میکنیم که این امر
فین فسه دارای ارزش است و کودک را برای ما نماد راستی و درستی معرفی میکند .در حالی
که این صداقت را باید در کنار سایر منفعتطلبیها و نزاعهای کودک معنا کرد و هر یک را
به نفع دیگری مصادره نکرد .البته آنچه منجر به نادیده گرفتن شرارت ،نزاعها و
منفعتطلبیها در دو ران کودکی است ،مفهوم اراده آزاد و فقدان آن در دوران کودکی و بهویژه
اوان کودکی است .از آنجایی که صحبت از اراده آزاد در دوران کودکی منتفی است ،سخن
گفتن از شر در این دوران به محاق رفته است .این در حالی است که میتوان نگاهی
تشکیکی به مفهوم شر و مفهوم دوران کودکی داشت؛ با این توضیح که اگرچه از شر به
معنای دقیق کلمه در دوران کودکی نمیتوان سخن به میان آورد ولی از تمایل به شرارت،
لجبازی و نزاعهای کودکانه می توان سخن راند .نکته دیگر اینکه ما هر چه به سمت اواخر

Sigmund Freud
Synnott
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کودکی پیش میرویم میتوانیم به وجود اراده آزاد در کودکی نزدیک شویم و از میل به شر و
1
انجام آن توسط کودک صحبت کنیم.
دوم اینکه آگاهی آدمی اولین به رسمیت شناسی خویش را با میل و طلب آغاز میکند که
دربردارنده نزاع و شرارت است .همانطور که هگل )1۴۱1 /۱1۴۲( 2بیان میکند آگاهی من
اولین به رسمیت شناسی خویش را با طلب و میل به خواستن نمایان میکند و این
سادهترین مرحلٔه من بودن است که در کودکی قابل مشاهده است .این میل به خواستن و
طلب برای به رسمیت شناختنِ خویش در ادامه به نزاع و جنگ میانجامد .به گونهای که
کودک حاضر است با هر کسی نزاع کند تا امیال و طلب خویش را ارضا نماید .این نزاع
می تواند با کودکی هم سن او یا با بزرگسال باشد .این خواستن برای اثبات منیت خویش
عالوه بر نزاع به انجام شر نیز منتهی میگردد و کودک به هر امری متوسل میشود تا برتری
خویش را بر دیگری اثبات نماید.
3
سوم اینکه نتایج مطالعات روانشناسی تطوری /تکاملی به ما کمک میکنند تا از زوایای
دیگری به مؤلفه شر در وجود آدمی نظر بیفکنیم .دیوید باس )1۴۱3( 4بیان میدارد از
آنجایی که بحث محرومیت ،تجاوز و تهاجم به عنوان یک عامل حیاتی در تطور بشری نقش
ایفا کرده است ،نمیتوان وجود ویژگیهای نزاعآلود ،شرورانه و متجاوزانه در ماهیت آدمی را
منکر شد .به دلیل اینکه انسان برای حفظ بقای خویش و ادامه حیات نیازمند این بوده
است تا به جنگآوری و نزاع روی آورد ،این روحیه و مشخصٔه وجودی در ژن انسان نهادینه
شده است و آدمی همین که پا به عرصه وجود میگذارد ،چنین ویژگیهایی را در ژن خویش
دارا است ،به نحوی که ما شاهد روحیه نزاع و شرارت در کودکانمان برای حفظ بقا هستیم.
در همین زمینه اشتاوب ( )1۴۴3بیان میکند که آدمی پتانسیل خیر و شر ،هر دو را به صورت
بالقوه دارد؛ زیرا ترکیب ژنتیکی انسان به ما میگوید که کودکان به صورت بالقوه خیر و شر،
مراقبت و خصومت ،کمک کردن و تجاوز را در خود دارند .از نظر او شاید بهترین فرضیه این
باشد که بگویم میل به خوبی و بدی از طریق توارث در کودکان وجود دارد هرچند که این میل
نمیتواند تعین بخش باشد (صص.)۱1 -۱3 .
.1

بحث تشکیکی بودن مفهوم شر و پیوستاری دیدن دوران کودکی در ادامه بیشتر توضیح داده خواهد شد.
Hegel
Evolutionary Psychology
David M. Buss
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در نهایت اینکه برای اثبات شرور و میل به انجام آنها در طبیعت آدمی ،میتوان به
تجارب زیستهی بیواسطه خویش نیز تمسک جست .همه انسانها میل به انجام ُ
شرور را
ِ
در خویش درک و احساس میکنند و نسبت بدان آگاهی دارند و از همین رو همت به
مدیریت شهوات و احساسات و تربیت خویش میگمارند .این میل به شر در کنار میل به
خیر مؤیداتی در قرآن دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
 .9به رسمیت شناخته شدن شر در اندیشه اسالمی
در این پژوهش به دنبال آن نیستیم که به تفصیل به مسئله شر در اندیشه اسالمی
بپردازیم ولی به صورت مختصر به برخی مواردی که در قرآن بیان شده ،اشاره میکنیم .از
جمله آیاتی که به این مسئله اشاره کردهاند میتوان به آیه  ۲1سوره احزاب 1نظر داشت که
انسان در آن ستمکار و نادان معرفی شده است؛ در آیه  ۱3سوره معارج ،2صفت حرص و
آزمندی به انسان نسبت داده شده است؛ همچنین در آیه  3۰سوره ابراهیم ،3به ناسپاسی
انسان و در آیه  ۲سوره علق ،4به طغیانگری او اشاره کرده است .بنابراین شاهد آن هستیم
که برخی از جلوههای ُ
شرور ازجمله ستمکاری ،حرص و آزمندی ،ناسپاسی و طغیانگری به
انسان نسبت داده شده است و آدمی بهعنوان موجودی معرفی شده است که دست به
چنین اقداماتی خواهد زد .عالمه طباطبائی در تفسیر المیزان ( )۱3۲۰این ویژگیها را برای
آدمی به رسمیت شناختهاند و آنها را ذیل مفهوم منفعتطلبی آدمی تفسیر میکنند .با این
توضیح که انسان هر چه که به نفع خویش و در جهت تأمین بقای وی باشد را به استخدام
خویش در میآورد .پیگیری منافع انسان ادامه دارد تا جایی که منافع انسانها با هم در
تعارض قرار میگیرد و از اینرو است که انسانها مجبورند به عدالت اجتماعی تن دردهند:
«همانطور که او میخواهد از دیگران بهرهکشی کند ،باید اجازه دهد دیگران هم به همان
ن مِنْهَا و َحَمَلَهَا ا ِْْنسَ انُ إِنَّهُ کَانَ ظَلُوما ا جَه ا
 .1إِنَّا عَ َرضْ ن َا ا ْْلَمَانَة َ عَلَى َّ
ن أَن یَحْمِلْنَهَا وَأ َ ْ
ُوال؛ به راستى
شفَق ْ َ
ت وَا ْْلَرْض ِ وَال ْ ِجب َال ِ فَأَب َی ْ َ
السمَوَا ِ
ما امانت خود را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم ،ولى آنها سرباز زدند و از این که آن بار سنگین را برگیرند ،امتناع کردند و
از آن هراسناک شدند ،اما انسان آن را برعهده گرفت ،چرا که او ستمکار و نادان بود (احزاب.)۲1 :
.
 2إِنَّ ا ِْْن ْسا َن خُلِق َ هَلُوعا ا؛ بهراستی انسان آزمند و حریص آفریده شده است (معارج.)۱3 :
.
َ
َّ
ت الله ِ ال تُح ْ ُ
صوها إِنَّ ا ِْْن ْسا َن لَظَلُوم ٌ کَفَّار ٌ؛ و از هر آنچه درخواست کرده اید به شما داده
 3و َ آتاکُم ْ مِن ْ کُلِّ ما سَ ألْتُم ُوه ُ و َ إِن ْ تَعُدُّوا نِعْمَ َ
است .و اگر نعمت هاى خدا را شماره کنید ،نمیتوانید آنها را به شمار آورید .بیتردید ،انسان به خود بسیار ستم میکند و خویشتن
را به هالکت میافکند ،چرا که در برابر نعمتهای خدا بسیار ناسپاس است (ابراهیم.)3۰ :
.
 4کَال َّ إِنَّ ا ِْْن ْسا َن لَيَطْغي؛ آیا گمان مىکنى که او شکر این نعمت را به جاى مىآورد ؟ هرگز! انسان مرز خود را نمىشناسد و طغیان
مىکند (علق.)۶ :
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اندازه از او بهرهکشی کنند ،و همین جا بود که پی برد به اینکه باید اجتماعی مدنی و تعاونی
تشکیل دهد ،و بعد از تشکیل اجتماع فهمید که دوام اجتماع ،و در حقیقت دوام زندگیش
منوط بر این است که اجتماع به نحوی استقرار یابد که هر صاحب حقی به حق خود برسد،
و مناسبات و روابط متعادل باشد و این همان عدالت اجتماعی است» (ج  ،1۴ص .)۱۲۶ .اما
در جایی که آدمی اضطرار نداشته باشد و بتواند ،شانه از عدالت اجتماعی خالی میکند و
شرارت خود را آشکار میسازد و دیگران را به استخدام منافع خویش در میآورد« :به همین
جهت هر جای دنیا ببینیم انسانی قوت گرفت و از سایرین نیرومندتر شد در آنجا حکم
عدالت اجتماعی و تعاون اجتماعی سست میشود ،و قوی مراعات آن را در حق ضعیف
نمیکند ،و همه روزه شاهد رنج و محنتی هستیم که طبقه ضعیف دنیا از طبقه قوی تحمل
میکند ،تاریخ هم تا به امروز به همین منوال جریان یافته ،آری تا به امروز که عصر تمدن و
آزادی است» (طباطبائی ،۱3۲۰ ،ج  ،1۴ص .)۱۲۶ .عالمه طباطبائی این تفسیر را با قرآن
هماهنگ میدانند و به آیات پیشگفته استناد میکنند که خداوند چنین ویژگیهایی را به
انسان نسبت داده است.
1
آیات دیگری که در این زمینه باید مورد اشاره قرار بگیرد ،آیات  ۲-۱۴سوره شمس است
که فجور و تقوا هر دو به نفس آدمی نسبت داده شده است و سعادت و شقاوت وی به
انتخاب و عملی که انجام میدهد منوط شده است .عالمه طباطبائی ضمن اینکه بیان
می دارند احوال نفس مبتنی بر اعمال انسان است ،این اعمال را به دو نوع خیر و شر یا تقوا
و فجور تقسیم میکنند و در تفسیر این آیات نفس را اینگونه معرفی میکنند« :موجودی که
تقوا و فجور را به آن نسبت میدهند ،موجودی که با فجور آلوده و با تقوا تزکیه میشود ،آری
نفس همان مخلوقی است که انسان از ناحیه آن و به مالحظه آن محروم و یا رستگار
میشود» ( ،۱3۲۰ج  ،۶ص .)1۰۶ .پس با نظر به این آیات و به ویژه آیه  1سوره شمس،
موجبات انجام خیر و شر هر دو در نفس آدمی موجود است و علم به آنها در او نهادینه
شده است .آدمی همانطور که میتواند در راستای مصالح و نیکیها گام بردارد ،این امکان را

.
ب مَن ْ د ََّساها؛ و سوگند به نفس آدمى و آن قدرتمند حکیمى
 1و َ نَف ْس و َ ما سَ وَّاها فَأَلْهَمَها فُج ُو َرها و َ تَق ْواها قَد ْ أَفْلَحَ مَن ْ َزكَّاها و َ قَد ْ خا َ
که آن را موزون ساخت و سامان بخشید ،و گنهکارى و تقواپیشگىاش را به آن الهام کرد  ،به همه اینها سوگند که هر کس نفس خود
را به وسیله تقوا رشد داد به سعادت رسید و هر کس آن را با گناه پرورید ناکام ماند (شمس.)۲-۱۴ :
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هم در خویشتن دارد تا براساس منفعتطلبی ،حرص و آزمندی و طمع عمل کرده و گمراهی
ستمکار شود.
1
عالوه بر این خداوند در آیه  11سوره اسراء میفرماید که گرایش انسان به شر ّ و بدی،
همچون گرایش به خیر و خوبی است .از همین رو ما شاهد آن هستیم که شرارتهایی از
انسانها صادر میشود ،کما اینکه در سوره فلق 2صدور شر از جانب آدمیان به رسمیت
شناخته شده است و از شر انسانی که حسود است و حسد میورزد به پروردگار پناه برده
میشود .در اینجا حسادت که یکی از مصادیق ُ
شرور است به انسان نسبت داده شده است.
بنابراین میتوان اینگونه بیان کرد که با نظر به آیات قرآن توانش و تمایل انجام خیر و شر هر
دو در وجود انسان به رسمیت شناخته شده است و طبیعت انسان با توجه به آزادی و
ارادهای که با خود دارد ،میتواند هر کدام از این دو مسیر خیر و شر را انتخاب نماید.
یکی از مؤلفههایی که در خیر خواندن طبیعت آدمی نقش ایفا میکند و منجر به نادیده
گرفتن شر در وجود آدمی میشود ،مفهوم فطرت در اندیشه اسالمی است؛ زیرا تعریفی از
فطرت را ارائه میکنیم که جز خوبی ها در آن راه ندارد و وجود انسانی را نیز محدود به همین
فطرت الهی می کنیم ،تا جایی که تمایالت وی به فجور و شرور را نادیده میانگاریم و الجرم
مجبوریم که بیان کنیم کودک تنها میل به خوبیها و زیباییها دارد .در حالی که میتوانیم
وجود انسان و کودک را محدود به فطرت الهی نکنیم و در کنار فطرت ،از طبیعت وجود
انسان و کودک سخن به میان آوریم که عالوه بر فطرت الهی ،در بردارنده سایر ویژگیها و
امیال غریزی وی باشد .همانطور که جوادی آملی این تفکیک را قائل شده و از تمایز فطرت
الهی و طبیعت انسانی سخن به میان آورده است و شر صادرشده از انسان را به طبیعت وی
و فضیلتهای متعالی انسان را به فطرت الهی او نسبت میدهد ( ،۱31۲صص،۱۶1 -۱۲۴ .
 ،۱313صص .)131 -132 .بنابراین نگاه فطرتگرایانه به انسان و کودک که در آن طبیعت
کودک تنها به امور خیر یا همان فطرت الهی مصادره شود محل تأمل است و با توجه به
مطالبی که بیان شد بهتر است تفکیکی میان امور خیر یا فطرت الهی و طبیعت آدمی که
دربردارنده شرور و فجور است نیز صورت پذیرد.

 .1و َ يَدْعُ ا ْْن ْسانُ ب َّ
الشر ِّ د ُعاء َه ُ بِالْخَيْر ِ و َ کا َن ا ِْْنْسانُ عَج ُوال ا؛ و انسان با شوقی که خیر و نفع را میجوید به جستجوی شر و زیان خود
ِ
ِ
هم میشتابد و انسان بسیار شتابکار است (اسراء)۱۱ :
.
حاسد إِذا حَسَ دَ؛ و از شر حسودی که بخواهد حسد بورزد (فلق)2 :
 2و َ مِن ْ َشر ِّ ِ
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 .3مفهوم شر و شرارت در دوران کودکی
پرسشی که در این بخش مطرح میشود این است که آیا میتوان شر را به کودک و دوران
کودکی نسبت داد؟ نظر به اینکه شر نامیدن امری مبتنی بر این است که آگاهی و اراده را در
وجود شخص به رسمیت بشناسیم و بدون وجود آگاهی و اراده ،شر خواندن فعلی بیمعنا
است ،حال ممکن است این پرسش ایجاد شود که در دوران کودکی که وجود آگاهی و ارادهی
نافذ محل تردید است (آزادمنش ،سجادیه و باقری نوعپرست ،)1395 ،چگونه میتوان از
وجود شر در دوران کودکی سخن به میان آورد؟ از دو منظر میتوان به این پرسش پاسخ داد.
نخست اینکه آنچه از شر در این اثر مدنظر است ،شر به معنای واقعی کلمه نیست که
عملی آگاهانه و ارادی است و در نسبت با انسان بال معنا پیدا میکند ،بلکه مقصود نزاع،
مجادله ،خطا ،شرارت و اشتباهاتی است که کودک با نظر به منفعتطلبی خویش انجام
میدهد که ریشه در تمایل انسانی وی به شر دارد .اگرچه در دوران کودکی به ویژه اوان
کودکی ما با شر به معنای دقیق کلمه مواجه نیستیم ،ولی میتوان جنبههای ناخودآگاه یا
نیمه آگاه شر را مشاهده کرد که ریشه در خودخواهی ،تأییدطلبی و منفعتطلبی انسان و
کودک دارد .بنابراین اگر به صورت تشکیکی به مفهوم شر نظر بیفکنیم و آن را دارای مراتبی
بدانیم ،میتوان از مراتب پایین شر در دوران کودکی سخن گفت که همان نزاع ،مجادله و
شرارتهای کودکانه است .از اینرو در کنار شر از کلمه شرارت استفاده شده است که
مقصود از آن هر نوع عملی است که به دیگران آسیب برساند؛ زیرا در این پژوهش تمرکز بر
روی اعمال کودک و نه قصد و آگاهی وی است.
دوم اینکه دوران کودکی نیز یک دوره یکدست و مشخصی نیست که بتوان تعریف
واحدی از آن ارائه داد ،بلکه از بدو تولد تا اواخر کودکی ،شاهد تعاریف متفاوتی از دوران
کودکی به اقتضای تواناییهای کودک هستیم؛ به نحویکه توانایی شناختی ،عاطفی و ارادی
کودک در سالهای اولیه زندگی با سالهای آخر کودکی بسیار با هم متفاوتاند و هر چه از
اوان کودکی به سمت اواخر کودکی میرویم این تواناییها به شکل کاملتری ظهور و بروز پیدا
میکنند .بنابراین اگرچه در اوان کودکی نمیتوان از شر به معنای دقیق کلمه صحبت کرد،
ولی در اواخر دوران کودکی و نزدیک به بزرگسالی و بلوغ میتوان شر را در اعمال کودک به
رسمیت شناخت؛ زیرا عمل کودک در این دوران بر آگاهی و ارادهی کاملتری استوار است و
میتوان مسئولیت عمل کودک را بر او بار کرد .از اینرو ،با تشکیکی دیدن مفهوم دوران
کودکی ،وجود شرارت در اواخر کودکی میتواند معنادار باشد .با نظر به این توضیحات
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میتوان گفت که به دو معنا  -یعنی تشکیکی دیدن مفهوم شر و مفهوم دوران کودکی و
توجه به اواخر دوران کودکی  -شر در دوران کودکی در این پژوهش به رسمیت شناخته شده
است.
در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که فارغ از اینکه میل کودک به ُ
شرور را امری
فطری و طبیعی بدانیم یا اینکه آنها را اموری بدانیم که عارضی هستند و ریشه در فطرت
کودک ندارند ،نتیجٔه بحث خیلی متفاوت نخواهد بود؛ زیرا آنچه در جهان خارج ما با آن
مواجه هستیم این است که کودک نه تنها میل به شرور دارد بلکه در عمل دست به شرارت
و بدیها میزند و خطاهایی را مرتکب میشود .بنابراین نادیده گرفتن این امیال و اعمال به
بهانٔه اینکه اینها اموری عارضی و فرعی هستند ،پاک کردن صورت مسئله و بهتبع آن نادیده
گرفتن این ا مور مهم در تربیت کودکان است .در تربیت ،ما به دنبال یک مواجهه فعال بین
مربی و متربی هستیم که بدون درنظر گرفتن این توانش در دوران کودکی ،تربیت ما قرین با
توفیق نخواهد بود.
 .0تربیت خطاشکیب
ایده اصلی این پژوهش این است که اگر در کنار میل به خیر ،میل به شر نیز در وجود
کودک نهفته است و امکان انجام شر توسط انسان و کودک وجود دارد ،پس باید جایی برای
شرارت و خطای کودک در تعلیموتربیت در نظر گرفته شود و ما خطای کودک را به رسمیت
شناخته و از تربیتی صحبت کنیم که خطاپذیر و خطاشکیب 1است .به رسمیت شناختن
شر در دوران کودکی ،بدین معنی است که باید در تعلیم و تربیت ،شرارت و خطای کودک
مورد توجه قرار گیرد .تربیت فرایندی نیست که تنها میل کودک به خوبیها را حفظ و تقویت
کند ،بلکه باید برنامه ای برای شرارت و خطاهای کودک نیز داشته باشد و آنها را به رسمیت
بشناسد .چنین تربیتی ،نسبت به این تمایل کودک آگاه است و خطاشکیب خواهد بود.
خطاشکیبی در تربیت به معنای توجه به امکان ،تمایل و انجام خطا است .این توجه از
جنس توجه منفی و تخریب و تنبیه کودک نیست ،بلکه توجهی مثبت و فعاالنه است.
بدین معنی که در وهله اول باید پذیرفت که تربیت بدون خطا ،آرمانی است واهی و مسیر
حقیقتجویی و رشد آدمی از خالل شر و خطا اتفاق میافتد .این حقیقت به مربی و متربی
.

 1تعبیر خطاشکیبی را برای اولین بار از دکتر خسرو باقری نوعپرست در باب هویت علم شنیدم و رسیدن به تعبیر تعلیم و تربیت
خطاشکیب را مرهون دقت نظر ایشان هستم.
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فرصت میدهد که به جای نفی منفعالنه و توبیخ خطایا در تربیت ،با آن مواجههای فعال
داشته و از دل خطا مسیر حقیقت را پیجویی کنند .خطا در اینجا معبری برای درسی تازه و
ح قیقتی نوین است و بدون درک آن خطا ،درستی معنادار نخواهد بود .بنابراین خطاشکیبی
در تربیت ثمره بهرسمیت شناختن خطا در دوران کودکی است.
در باب ضرورت پرداختن به تربیت خطاشکیب نخست میتوان گفت که تعلیموتربیتی
که عاری از هرگونه خطا باشد ،نمیتواند بر تجارب درونی فرد استوار باشد ،چنانچه آگاهی
افراد در تعلیمو تربیت مهم تلقی شود ،این آگاهی همیشه در ادوار تاریخی خود و ادوار
زندگی فرد با خطا عجین بوده و با خطا پیش رفته است ،پس در تعلیموتربیت نیز باید به
رسمیت شناخته شود .نظر به این دیدگاه فرد در فرآیند تعلیم و تربیت از خطا کردن
میآموزد و برای رفع خطاهای خویش ،تالشی وافر متناسب با تجربیات زیسته به نمایش
میگذارد .در این نوع تعلیموتربیت اساسا ا خطا کردن فرد را متوجه اشتباهات مفهومی و
تجربی خویش میکند و نابسندگی دانش و مهارت فرد را به رخش میکشاند تا وی را در
جهت غنی کردن تجربیات و دانش سوق دهد .بنابراین نباید از خطا گریزان بود ،بلکه باید آن
را بخشی از فرآیند تکوین دانش به شمار آورد و پذیرفت .هگل ( )1۴۱1 /۱1۴۲توجه به این
مهم را اینگونه بیان میدارد که در فرآیند رشد آگاهی و دانش ،ترس ِ از خطا ،عین ِ خطائی
است که از آن میترسیم (ص .)2۴ .البته باید توجه داشت که خطاشکیب بودن
تعلیم وتربیت به معنای تجویز آن نیست ،بلکه برخورد آگاهانه و فعاالنه با خطاهای
گریزناپذیر مدنظر است.
دوم اینکه تربیت خطاشکیب این امکان را فراهم میکند تا کودک و نسل جدید نقش
خویش را در در یافت و تهذیب سنت ایفا کند .کودک باید با آزمون و خطا در دل یک سنت،
نویدبخش راه هایی جدید در تربیت باشد و حقایق جدیدی را برمال سازد .اجتناب و گریز از
خطا در تعلیم و تربیت ،محافظهکاری و تقلید را تقویت میکند و فرصت خلق و کشف را از
کودکان سلب میکند .خطاشکیبی فرصتی ایجاد میکند تا کودکان از تجربٔه راههای جدید به
دلیل ترس از خطا و اشتباه نهراسند و به دنبال خلق و کشف امور جدید باشند .به رسمیت
شناختن خطا و اشتباه لزوما ا به معنای تجویز خطا نیست بلکه فراهم کردن فضایی برای درک
شایسته آن است؛ زیرا همانطور که بیان شد خطا و اشتباه در فرآیند تربیت گریزناپذیر
است ،حتی اگر این خطا در نسبت با دیگران و آسیب رساندن به دیگران باشد؛ زیرا اگرچه
آسیب رساندن به دیگران نامطلوب است ولی درک همین عدم مطلوبیت امری نیست که به
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راحتی برای کودک قابل درک باشد و اتفاقا ا خطا و شرارت کودک در نسبت با دیگران میتواند
بستری مناسبی برای فهم و اصالح این موارد باشد .استثنا کردن این نوع خطاها در تربیت
خطاشکیب تکلیفی ماالیطاق است که از عهده کودک که دارای منفعتطلبی ،نزاع و
خودمحوری است ،خارج است .با این وجود توجه به مسئله خطا و شرارت در تعلیموتربیت
تاکنون مورد توجه جدی اندیشهورزان این حیطه نبوده است و در اسناد فرادستی
تعلیموتربیت نیز جای آن خالی است .از اینرو در ادامه تالش میشود برخی از ویژگیهای
تربیت خطاشکیب ارائه شوند.
 .0-5ویژگیهای تربیت خطاشکیب
نظر به توضیحاتی که ارائه شد در این بخش تالش شده است تا تربیت خطاشکیب با
جزئیات بیشتری معرفی شود .برخی از ویژگیهای تربیت خطاشکیب عبارتاند از« :به
رسمیت شناختن تمایالت شرورانهی کودک»« ،مواجهه فعاالنه با خطا در دوران کودکی»،
«تقویت روحیٔه حقیقتجویی در کودک» و «استقبال حداکثری از خطای کودکان».
 .0-5-5به رسمیت شناختن تمایالت شرورانٔه کودک
صحبت از دوران کودکی بدون در نظر گرفتن امکان خطا و شرارت واقعگرایانه به نظر
نمیرسد .همانگونه که بیان شد دوران کودکی با خطا و شرارت درهمتنیده است و نمیتوان
آن را نادیده گرفت .در تربیت خطاشکیب کودک تنها به عنوان موجودی که سراسر
معصومیت ،پاکی و خیر است در نظر گرفته نمیشود ،بلکه شرارتها و نزاعهای موجود در
دوران کودکی هم مدنظر قرار میگیرند .در این نوع تربیت قرار نیست که ما تنها شاهد
رفتارهای نیک و خیرخواهانه از طرف کودک باشیم بلکه این آمادگی را به عنوان مربی در
خود ایجاد میکنیم تا شاهد رفتاری لجبازانه و شرورانه از طرف کودک باشیم و خودخواهی و
منفعتطلبی کودک را به رسمیت میشناسیم .این به رسمیت شناسی به ما کمک میکند تا
بتوانیم پاسخی درخور و شایسته برای تعدیل این خودمحوری مهیا نماییم .عالوه بر این با در
نظر گرفتن این تمایالت شرورانه در کودک میتوانیم فضای تربیتی شایستهتری را سامان
دهیم؛ زیرا از پیش علم و آگاهی داریم که کودک ممکن است در مقابل اعمال تربیتی مربی و
یا رفتارهای همساالن خویش ،رفتاری نزاعگونه یا شرورانه را از سر لجاجت ترتیب دهد که در
صورت پیشبینی قبلی ما قابل کنترل خواهد بود.
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 .0-5-9مواجهه فعاالنه با خطا در دوران کودکی
نظر به اینکه کودک با جهانی مواجه است که هیچگونه تجربه پیشینی نسبت بدان ندارد،
خطا کردن برای او اجتنابناپذیر است .هر اندازه که برنامه تربیتی ما به دنبال اجتناب از
خطا در تعلیمو تربیت دوران کودکی باشد باز هم به دلیل اینکه کودک تجارب جدیدی را از
سر میگذراند دچار خطا خواهد شد .بدین منظور در تربیت خطاشکیب ،مواجهه فعاالنه در
باب خطایا و شرارتها گسترده خواهد شد و خطا و شرارت از محاق بیرون خواهد آمد؛ زیرا
آگاهی به شرارت و میل به خطایی که در درونمان وجود دارد به ما کمک میکند تا مواجههای
فعاالنه با آن داشته باشیم و توان ما برای مقابله با آن را افزایش میدهد .این مواجهه فعاالنه
در مواقعی میتواند از طریق گفتوگو پیش برود و در خالل آن با ماهیت خطا و شرارت آشنا
شویم و ریشههای خطا را باز شناسیم .این برخورد فعاالنه و آگاهانه عالوه بر اینکه ما را در
شناخت بهتر خویش و ریشههای خطا مدد میرساند ،به ما کمک میکند تا بتوانیم به
الگوهای مناسبی برای رویارویی با خطاهای تربیتی متربیان دست پیدا کنیم؛ چرا که در
فضای تربیتی موجود ،ما حتی الگوهای درستی برای مواجهه با خطای متربیانمان نداریم و
حتی متربیان نیز الگویی برای جبران خطایای خود ندارند و نمیدانند در هنگام خطا چگونه
درصدد فهم و جبران آن خطا برآیند .این در حالی است که مواجهه فعاالنه با شرارت و خطا
به ما کمک میکند تا به الگوهای مناسبی برای فهم و جبران خطا نائل شویم .بنابراین در
خالل این مواجهه فعاالنه است که خطا خود میتواند حامل حقایقی در باب انسان و
حقیقت باشد و مسیر رشد و تعالی ما را هموار نماید.
 .0-5-3تقویت روحیهی حقیقتجویی در کودک
تربیت خطاشکیب روحیهی حقیقتجویی در کودکان ما را تقویت خواهد کرد و به آنها
کمک می کند که در راه حقیقت از خطاکردن نهراسند و با جرأت و جسارتی شایان با
حقیقت مواجه شوند و در عین حال نسبت به حقایق موجود تواضع داشته باشند .به
رسمیت شناختن خطا و شرارت به کودک این پیام را انتقال میدهد که خطا کردن گریزناپذیر
است و مسیر حقیقتجویی آدمی با خطا و اشتباه درهمتنیده است .از اینرو کودک در بیان
نظرات و ایده های خود ترس کمتری از شکست و خطا خواهد داشت و آن را خواهد پذیرفت.
در عین حال به رسمیت شناختن خطا و شرارت به کودک میآموزد که خویش را حقیقت
مطلق نپندارد و بداند که ممکن است در راه حقیقتجویی خطا کرده و دست به شرارتی زده
باشد .از اینرو در کودک تواضع نسبت به دانستههای خویش و رواداری نسبت به عقاید
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دیگران را ایجاد میکند تا کودکان ما بتوانند مواجهه فعال و شایستهای با دیدگاهها و
اندیشههای مختلف برای درک حقیقت داشته باشند .در پایان نباید از نظر دور داشت که از

سویی ما در مسیر حقیقت جوئی تنها با خطا ،چه سهوی و چه عمدی ،مواجه نیستیم بلکه
ت ذاتی ما نیز در این برنامه جای دارد و تجربهای گریزناپذیر است هر چند تالش
ارضای شرار ِ
میکنیم تا آن را مدیریت کنیم ،و از دیگر سو شرارت بخشی از حقیقت موجود در دنیای
کودکان است و بدون در نظر گرفتن آن حقیقتجوئی آنها به صورت تمام و کمال به منصٔه
ظهور نخواهد رسید؛ زیرا نادیده گرفتن شرارت فینفسه نادیده گرفتن بخشی از حقیقت
موجود و محقق در دنیای انسان و کودک است .بنابراین تربیت خطاشکیب به دنبال آن
ت گریزناپذیر ،روحیه حقیقتجوئی را در کودکان
است تا با بهرسمیت شناختن خطا و شرار ِ
تقویت کند.
 .0-5-0استقبال حداکثری از خطای کودکان
در تعلیم و تربیت دوران کودکی این خطاشکیبی حالت حداکثری به خود پیدا میکند .با
توجه به اینکه آگاهی کودک با خطاها و توهمات زیادی مواجه است ،نسبت خطاشکیبی در
این مرحله بیشتر از بزرگ سالی است .همچنین نسبت خطاپذیری در اوان کودکی نیز بیشتر
از اواخر کودکی خواهد بود .تعلیموتربیت در این دوران باید به آزمون و خطای کودک بها دهد
و در خالل آن به دنبال آن باشد که فهم وی از امور را اصالح گرداند .خطاشکیبی حداکثری
به دنبال آن است تا موجبات تجربیاتی غنی برای کودک را فراهم نماید و از این امر نهراسد
که کودک ممکن است در تجربیات خود دچار اشتباهاتی شود .البته این موضوع به معنی آن
نیست که تعمدا ا بستر خطا و اشتباه برای کودک فراهم شود بلکه بدین معنی است که نباید
تعلیم و تربیتی عاری از خطا را از کودک انتظار داشت بلکه باید با روی گشاده و سعه صدر
از خطاهای کودک در جهت اصالح فهم وی بهره برد .چنانچه تعمدا ا بستر خطا و اشتباه
برای کودک فراهم شود تنها با این هدف خواهد بود که کودک با مواجه شدن با خطا ،از
یکسو ،با فهم نابسندٔه خویش روبرو شود و درصدد تصحیح آن برآید و از دیگر سو ،در
فرآیند خطا کردن کودک به دنبال آن باشیم تا الگوی مواجه با خطا و اشتباه را به وی آموزش
دهیم.
جمعبندی و نتیجهگیری
در این پژوهش تالش شد تا با نظر به مؤلفه خیر و شر در تعریف دوران کودکی ،تعریفی از
دوران کودکی ارائه شود که در آن تمایل به شر در کنار خیر در این تعریف به رسمیت
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شناخته شود .این تعریف با دالیلی حمایت شد و مؤیداتی برای آن با نظر به اندیشه اسالمی
بیان گردید .اگرچه نمیتوان از شر به معنای دقیق کلمه در دوران کودکی سخن گفت ،ولی
می توان با تشکیکی دیدن مفهوم شر و تمایز میان اوان کودکی و اواخر دوران کودکی از
مفهوم شر در دوران کودکی سخن به میان آورد .بنابراین فارغ از اینکه منشأ این میل را به
طبیعت ،فطرت یا فرهنگ کودک نسبت بدهیم ،در تعلیموتربیت باید آن را به رسمیت
بشناسیم .از اینرو در ادامه از مواجهٔه نوینی در تعلیموتربیت با عنوان تعلیموتربیت
خطاشکیب سخن رانده شد.
تعلیموتربیت خطا شکیب با به رسمیت شناختن خطا و شر در تعلیموتربیت ،به دنبال
یک تعامل فعال با کودک در ارتباط با خطا است .به نحوی که خطای کودک نخست
به عنوان امری گریزناپذیر مورد توجه قرار میگیرد و سپس تالش میشود از این خطا برای
ادامه مسیر تربیت و حقیقتجویی کودک بهره گرفته شود .تعلیموتربیت خطا شکیب در
یک کالم به دنبال آن است تا بگوید برای تعلیموتربیتی سالم ،ایمن و حقیقتجویانه باید
خطای کودکان را مورد توجه قرار دهیم و حتی از آن استقبال کنیم تا بتوانیم ویژگیهایی چون
مسئولیت پذیری در هنگام انجام خطا ،عدم تعصب در پذیرش اشتباهات خویش ،جرأت و
جسارت در دنبال کردن مسیرهای جدید و حقیقتجویی و پویایی را در آنها پرورش دهیم.
در نهایت پیشنهاد میشود که اسناد فرادستی تعلیموتربیت از جمله سند تحول بنیادین
آموزشوپرورش (شورای عالی انقالب فرهنگی )۱33۴ ،و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی
ایران (شورای عالی آموزش و پرورش )۱33۱ ،با نظر به مفهوم شر بازنویسی شوند؛ زیرا رویکرد
این برنامهها فطرتگرایی توحیدی است و با توجه به تعریفی که از فطرت در انسان ارائه
شده است ،جایی برای شر بهمثابٔه امری وجودی در نظر گرفته نشده است .بنابراین یکی از
اساسیترین نقدهایی که با توجه به نتایج این پژوهش میتوان به اسناد مذکور داشت این
است که نسبت رویکرد فطرتگرایی توحیدی با ُ
شرور و نقش آن در تعلیموتربیت مشخص
نیست و به این مهم پرداخته نشده است .این در حالی است که در اندیشه اسالمی
مفاهیمی چون شیطان ،شر و خطا به رسمیت شناخته شدهاند و نسبت و نقش آنها در سیر
ربوبی شدن انسانها مورد توجه قرار گرفته است.
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چکیده
هدف این پژوهش نقد اهداف ساحت تربیت دینی و اخالقی مصوب شورای عالی آموزش و پروش است .نقد در ابعاد
مبادی ِ اهداف و لوازم اهداف انجامشده است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که مبادی و بنیان فلسفی این اهداف
نظریه حسن و قبح شرعی یا نظریه امر ِ الهی است؛ که با اخالق پیشادینی که نشانههای و شواهد آن در منابع دینی
وجود دارد و با دیدگاههای نظری مندرج در مبانی نظری سند تحول بنیادین تعارض دارد .همچنین این اهداف منجر به
تربیت اخالقی «مُحاطشده در تربیت دینی» میشود که این نوع تربیت اخالقی در شرایط امروز کارآمدی الزم را نخواهد
داشت.

واژگان کلیدی :تربیت دینی اخالقی ،اهداف ،سند تحول
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مقدمه
تعیین هدف برای نظام تربیت رسمی و عمومی در کشور ما از جمله فرآیندهای حساس و
سرنوشتسازی است که توسط نهادهای ذیربط سیاستگذار صورت میگیرد .در ایران اولین
هدفگذاری رسمی برای نهاد تربیت رسمی و عمومی (مدرسه) در تاریخ ۱313( ۱13۴
قمری مصوبه پنجشنبه دهم ذیقعده) توسط شورای عالی معارف انجام شد .در این سال
قانون اساسی معارف به تصویب این نهاد رسید .در مواد اول و دوم این قانون چنین آمده
است:
«ماده  - ۱مکتب و مدرسه عبارت است از تأسیساتی که برای تربیت اخالقی و
علمی و بدنی ابناء نوع دایر میگردد.
ماده  - 1پروگرام مدارس و مکاتب از طرف وزارت معارف معین میگردد و باید در
پروگرام حیثیت علمی و صنعتی و نشو و نمای بدنی ملحوظ باشد( ».کهندانی،
 ۱311ص )۰۱

در این دو ماده نشانهای از هدف و چشماندازی به کارکرد مدرسه ایرانی در دروان آغازین
شکلگیری مدرسه جدید مالحظه میشود .میبینیم که در این سند تربیت اخالقی ،علمی و
بدنی محور توجه قرار گرفته است .توجه به وجه مهم و محوری هدفگذاری در
برنامهریزیهای کالن نظام تربیت رسمی و عمومی از کارکردهای این نهاد قانونگذار بوده
است .در سالهای  ۱3۰۱ ،۱3۱3 ،۱3۱۶ ،۱3۴1مصوباتی ناظر به تعیین اهداف در فهرست
مصوبات این شورا دیده میشود (حسینی روحاالمینی .)۱31۰ ،بعد از انقالب نیز با عنایت به
اهتمام مدیران و سیاستگذاران ارشد نظام مبنی بر تحول اساسی در نظام تربیت رسمی و
عمومی ،توجه به صورتبندی اهداف به صورت جدی مالحظه میشود .در سال  ۱3۶۲در
سند کلیات تغییر نظام آموزشوپرورش ،مجموعهای از اهداف برای تربیت مدرسهای در
هشت حوزه به چشم میخورد (شورای تغییر بنیادی نظام آموزشوپرورش .)۱3۶۲ ،همچنین
در سالهای  ۱3۲3 ۱3۲۲شورای عالی آموزشوپرورش تالشهای دیگری برای صورتبندی
اهداف تربیت رسمی و عمومی انجام داده است که در مصوبات  ۶1۶و  ۶۰۲شورا دیده
میشود (حسینی روحاالمینی.)۱31۰ ،
تصویب و رونمایی از سند تحول بنیادین نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری
اسالمی ایران و مبانی نظری آن در سال  ،۱33۴جریان هدفگذاری برای تربیت رسمی و
عمومی وارد مسیر دیگری شد .متأثر از این اسناد ،در سال  ۱33۲شورای عالی آموزشوپرورش
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در مصوبه شماره  321با عنوان اهداف دورههای تحصیلی ،اقدام به صورتبندی جدیدی از
اهداف تربیت رسمی و عمومی در قالب چهار دوره 1و شش ساحت تربیت 2نمود .یکی از
ساحتهای تربیت در صورتبندیهای نظری ششگانه ساحتها در مجموع مبانی نظری
سند تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی ،ساحت تربیت دینی و اخالقی است که
با عنوان «ساحت تربیت اعتقادی ،عبادی 3و اخالقی» مورد توجه قرار گرفته است.
شورای عالی آموزشوپرورش برای ساحتهای ششگانه از جمله ساحت مورد نظر این
مقاله در سال  ۱33۲اهدافی را تعریف و تصویب نمود .مالحظه کلی این مجموعه اهداف
نشان از نوعی چرخش محوری در رویکرد هدفنویسی و دور شدن از رویکرد رفتارگرایی دارد.
این رویکرد هدف نویسی در مبانی نظری تحول بنیادین نظام تربیت رسمی و عمومی با عنوان
شایستگی محوری یادشده است .در هر صورت این چرخش از نقاط مثبت این مجموعه
اهداف به شمار میآید .4با وجود این چرخش اساسی ،تحوالت دیگری در ابعاد دیگر اهداف
در این مصوبه مالحظه میشود.
اهداف تربیت در ساحت اعتقادی عبادی و اخالقی صورتبندی شده ،به نحو پیشرونده
در چهار دورٔه ابتدایی اول و دوم و متوسطٔه اول و دوم تدوین و سامان داده شده است در هر
دوره یک گزارٔه هدفی ویژٔه وجه اخالقی در این ساحت بیانشده است .وجه اخالقی اهداف
ساحت مذکور به این صورت در چهار سطح یا دوره تعریفشده است:
 دورٔه اول ابتدایی :با شناخت روش زندگی و آموزههای اخالقی پیشوایان دینی (ادب،
راستگویی ،نظم ،پشتکار) تأثیر آن را در رفتار خود نشان دهد.
 دورٔه دوم ابتدایی :با مطالعه روش زندگی و آموزههای اخالقی پیشوایان دینی
(عزتنفس ،تکریم والدین ،احترام به دیگران ،وفای به عهد) و شناخت احکام
موردنیاز ،الگوهایی را برای عمل صالح شناسایی کند و در زندگی به کار گیرد.
.

 1طبق یکی از بندهای سند تحول بنیادین نظام تربیـت رسـمی و عمـومی ،دورههـا ی تحصـیلی رسـمی کشـور بـه چهـار دور ابتـدایی اول،
ابتدایی دوم ،متوسطه اول و متوسطه دوم افزایش یافت.
.
 2طبق منویات و مضامین مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی شش ساحت تربیت صورتبندی شده است که
عبارتاند از :ساحت تربیت اعتقادی عبادی و اخالقی ؛ ساحت تربیت سیاسی اجتماعی ،ساحت تربیت علمی فناوری ،ساحت تربیت
زیستی و بدنی؛ ساحت تربیت هنری زیباییشناسی ؛ ساحت تربیت اقتصادی و حرفهای( .صادق زاده و همکاران)۱33۴ ،
.
 3مراد از وجه عبادی ساحت مذکور ،آموزش و یادگیری احکام دینی است.
.4
با وجود این  ،جای آن دارد که این اهداف از منظر این معنا که تا چه حد رویکرد شایستگی محوری در آن تحقق یافته است رصـد و
ارزیابی شود.
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 دورٔه اول متوسطه :با بررسی گفتار و سیرٔه پیشوایان دینی (حقالناس ،کرامت نفس،
جدیت ،قانونگرایی ،امرارمعاش ،وطندوستی) مالکهایی را برای برنامه زندگی
شخصی و اجتماعی خود انتخاب و با عمل به آنها ،میزان تأثیر آن را ارز یابی کند.
 دورٔه دوم متوسطه :با الگوگیری از سیرٔه پیشوایان دینی ،نقش ایشان را در احیای
دین و ترسیم آینده بشر یت (جامعٔه عدل مهدوی :عدالتخواهی ،ظلمستیزی،
صلحجویی) تبیین کند و داللتهای آن را در موقعیتهای مختلف زندگی فردی
و اجتماعی به کار گیرد.
این چنین مینماید که در این اهداف وجه اخالقی اهداف این ساحت در وجه اعتقادی و
عبادی (دینی) منحل شده است ،به این صورت که تربیت اخالقی به شناخت و فهم متون
مقدس و رفتار رهبران دینی دربارٔه اخالق و عمل به آنها موکول شده است .رویکردی که در
هدف نویسی بعد از انقالب در سالهای  ۲۲ ،۶۲و  ۲3سابقه ندارد .گویی از عنوان ساحت
«اعتقادی ،عبادی و اخالقی» چنین برداشت شده است که تربیت اخالقی درواقع همان
انتقال و فهم محتوای اخالقی دین است .1طبق یک دیدگاه ،موضوعات محتوایی دین شامل
سه دسته گزارههای ناظر به «اعتقادات»« ،احکام عبادی» و «آموزههای اخالقی» است؛
بنابراین ،اخالق در این ساحت که با عنوان «اعتقادی ،عبادی و اخالقی» نامگذاری شده
است ،منحصرا ا دینی است .داللت تربیتی این برداشت چنین است که تربیت اخالقی
وجهی از وجوه تربیت دینی به شمار میرود.
مالحظه میشود در ساختار نحوی اهداف حرف اضافه «با» تکرار میشود و با این کار
اهداف فوق به دو بخش تقسیم میشود .بخش نخست اهداف که با حرف اضافه «با» شروع
میشود ناظر به فرآیند و بخش دوم ناظر به پیامد یا همان نتایج مورد انتظار (هدف) است که
در قالب توانایی ذکر شده است .مراد از بخش اول از ساختار نحوی اهداف ،فرآیند کالن
رسیدن به پیامدهای مورد انتظار است .یعنی بافت و موقعیتی که در آن پیامدها میتواند
.

 1شواهدی برای این جهـتگیری تربیـت اخالقـی نیـز در سـند برنامـه درسـی ملـی نیـز دیـده شـده اسـت .بـرای نمونـه میتـوان بـه چنـین
شواهدی اشاره کرد .در تبیین بیانیه حوزههای یادگیری .در دو حوزه به ویژه حوزٔه یادگیری «حکمت و معارف اسالمی» اخالق به عنـوان
یکی از قلمروهای سهگانه این حوزه تلقی شده است و چنین بیانشده است که« :اخالق :در حـد شـناخت مسـائل و موضـوعات اصـلی
اخالقی و التزام به آنکه در تکوین شخصیت انسان نقش محوری دارند و با توجه به مسئلهها و چالشهای اخالقی روز؛ یعنی حکمـت
عملی که درباره بهترین رفتار انسان برای رسیدن به سعادت و کمال (بایدها و نبایدها) است موضوع این بخش از محتوا است( ».سند
برنامه درسی ملی ص )11
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تحقق پیدا کند .1حرف اضافه «با» داللت ضمنی روشی نیز دارد یعنی نشان میدهد که
روش تربیت اخالقی از طر یق تأمل و فهم متون دینی صورت گیرد؛ یعنی درک و فهم اخالقی
و اخالقورزی از شناخت و آگاهی از سیره و آموزههای اخالقی پیشوایان دینی و پیروی از آنها
برمیآید .مثال ا پیامد اخالقی مورد انتظار در دوره دوم تربیت « الگوهایی را برای عمل صالح
شناسایی کند و در زندگی بکار گیرد» ،از طریق «مطالعه روش زندگی و آموزههای اخالقی
پیشوایان دینی» تحققپذیراست .یعنی پیامد مورد نظر تنها از طریق چنین بستر و موقعیتی
که کامال ا متکی بر باورهای دینی است ممکن میشود .در این فقره هم چنین برای تحقق
هدف مورد نظر نیازمند وجود باور و ایمان ِ یادگیرندگان به والیت پیشوایان دینی است .در
غیر این صورت چنان پیامدی تحقق نخواهد یافت.
این کیفیت از هدفگذاری برای ساحت تربیت اخالقی با منطقی که گفته شد متکی بر
روابط ویژه و خاصی بین دو ساحت تربیت دینی و تربیت اخالقی است؛ به سخن دیگر
چرایی و منطق چنین رابطهای بین تربیت اخالقی و تربیت دینی و این برداشتی از عنوان
ساحت «اعتقادی عبادی و اخالقی» شده است 2موجب آن ،اینگونه هدف نویسی شده
است .این برداشت و فهم از نسبت بین تربیت دینی و تربیت اخالقی که در نسخه جدید
اهداف ساحت مذکور مالحظه میشود واکنش انتقادی را برمیانگیزد .نگارنده از همان آغاز
تدوین این اهداف منقد این رویه برای هدف نویسی در ساخت تربیت اخالق بودهام و
بازخوردهایی را به ذیربطان و ذینفعان دادهام در این مقاله تالش میشود روایتی از این
نقدها بر رویکرد هدفگذاری تربیت اخالقی ارائه دهم.

روش
روش مورد نظر در این پژوهش نقد است .از سه منظر میتوان یک مدعای تربیتی یا
نظریه را مورد نقد قرارداد .نخست مبانی ،دوم خود نظریه یا مدعای تربیتی و سوم لوازم و
نتایج آن (قراملکی ۱312 ،ص  .)۱۱1هر نظریه یا مدعای تربیتی بر مجموعهای از گزارههای

.

 1این توضیحات براساس نظرات دو تن از اعضای اصلی گروه تدوینکنندگان اهداف ذکر شده است .خانم دکتـر آمنـه احمـدی و آقـای
دکتــر محمــود امــانی طهرانــی دبیرکــل فعلــی شــورای عــالی آمــوزشوپرورش دو تــن از مــدیران ایــن پــروژه بودهانــد .نگارنــده بــا مطالعــٔه
پاورپوینتها و شنیدن نظرات آن ها در جلسه ارائه این مجموعه اهداف ،به چنین فهمی رسیده است.
.
 2با این تبصره که اگر مراد از ساحت تربیت اعتقادی عبادی و اخالقی صـرفا ا همـان تربیـت دینـی بـه معنـای تربیـت بـرای دینـدار کـردن
است .توجه به بعد محتوایی اخالقی درون دینی با اینگونه هدفگذاری تناسبی دارد و مشکلی ایجاد نمیکند.
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پیشین استوار است که پایههای آن به شمار میرود (همان ص  )۱۱1نقد میتواند این سطح
از یک نظریه یا مدعا را شامل شود .همچنین هر مدعا و نظریٔه تربیتی داللتهایی در عمل و
لوازمی برای آن دارد .نقد میتواند این الیه از یک نظریه را نیز بپوشاند .در این پژوهش از دو
منظر ِ مبانی و لوازم ،اهداف تربیت اخالقی مصوب شورای عالی آموزشوپرورش نقد میشود.
از منظر مبانی نقد از طریق مقایسه با مبانی نظری مقبول و دیدگاههای اندیشمندان ایرانی
انجام میگیرد؛ و در زمینٔه لوازم این مجموعه اهداف مصوب ،نقد ناظر به داللتهای این
مجموعه اهداف در عرصه عمل تربیتی خواهد بود.

مبانی نظری رویکرد هدفگذاری در ساحت تربیت «اعتقادی ،عبادی و اخالقی»
اگر بخواهیم مبانی نظری اهداف صورتبندی شده را رصد و بررسی نماییم .باید به موضع
و مسئله مهم نسبت بین اخالق و دین بپردازیم .اخالق و دین از ساحتهای مهم حیات
انسانهاست و از اینرو نسبت بین دین و اخالق که از موضوعات مهمی است که در زندگی
بشر نقش تعیینکنندهای دارند و همیشه موردبحث و اندیشهورزی بوده است .این پرسش
پیشینهای بس غنی و عمیقی در پهنای تاریخ اندیشه دارد .چنین بیان میشود که برای
اولین بار سقراط چنین پرسشی را در طرح کرده است .این پرسش را افالطون به نقل از وی
در رساله اتیفرون اینگونه صورتبندی کرده است« :آیا خدایان ،پارسایی را به خاطر اینکه
پارسایی]خوب[است ،دوست دارند؟ یا اینکه پارسایی ،پارسایی]خوب[است به خاطر اینکه
خدایان دوست دارند؟» (فنایی ۱332 ،ص  )3۱مشابه چنین پرسشی هم در عالم اسالمی بین
متکلمین قرون اول و دوم اسالم بروز کرد و سالها بحث دربارٔه آن ادامه پیدا کرد؛ اما شکل
صورتبندی شده پرسش به گونهای دیگر بود :پرسش متکلمین این بود که حُسن و قُبح
اخالقی ،ذاتیِ اعمال و امور است یا شرعی (براساس اراده شارع)؟ و فهم حسن و قبح از چه
طریقی صورت میگیرد از طریق عقل یا نقل.
دو پاسخی که به این پرسش داده میشود یکی نظریٔه حسن و قبح ذاتی است و دیگری
نظریٔه حسن و قبح شرعی است .براساس نظریٔه نخست «حسن و قبح صفت ذاتی امور ِ
حَسَ ن و قبیح است نه صفت اضافی آنها که برخی از آن افعال مانند قُبح ظلم و ناسپاسی و
کذب به ضرورت عقل شناخته میشود ...به عالوه آنها را برای هر عاقلی حتی قبل از ورود
شرع هم حرام میدانیم زیرا این افعال ذاتا ا قبیح بوده و عُقال بر چنین حکمی ،در هر موردی
متفقاند( ».شیدان شید ۱311 ،ص  )۱۱۰روشن است که تالی چنین مقدمهای استقالل ذاتی
اخالق از دین خواهد بود.
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دیدگاه دیگر ،نظریٔه حسن قبح شرعی است .غزالی یکی از متفکران طرفدار این دیدگاه
خطابی از جانب شارع در کار نباشد ،حُکمی راجع به
است .وی بر این باور است که« :اگر ِ
خوب و بد افعال وجود نخواهد داشت ...عقل نه چیزی را حَسَ ن میشمارد و نه قبیح».
(شیدان شید ۱311 ،ص  )۱۱۱با چنین مقدمهای بیشک نتیجه میشود که اعتبار گزارههای
اخالقی به اراده شارع (خداوند) است .براساس این دیدگاه ،دین و شرع ،مؤسس ارزشهای
اخالقی است .به دیگر سخن ،گزارههای اخالقی امری دین بنیاد است و از ناحیه شارع
تأسیسشده است .منشأ ارزشهای اخالقی و الزام به آن بهواسطه این است که آنها امر ِ
الهی هستند و خداوند به آنها فرمان داده است .این نظریه را با عنوان «امر ِ الهی »1نیز
میشناسند .این نظریه در عالم مسیحیت به سَ نت آنسلم ۱۴33( 2م –  ۱۱۴3م) نسبت داده
شده است (امیر خواص و همکاران ۱331 ،ص  .)۰1برخالف دیدگاه حُسن و قُبح ذاتی که در
آن ابزار شناخت ارزشهای اخالقی ،عقل است؛ در دیدگاه حُسن و قُبح شرعی ،ابزار شناخت
(آگاهی از امر ِ الهی) و اساسا ا نقل منتهی به وحی است زیرا مرجع آگاهی بخشِ ارزشهای
اخالقی نه عقل بلکه وحی است.
در حوزٔه دانش اخالق ،رویکردهای مختلفی در جهان اسالم شکل گرفته است.
رویکردهایی مانند فلسفی ،عرفانی ،نقلی ،تلفیقی (احمدپور و دیگران ۱31۶ ،ص  .)13در
رویکرد نقلی عالمان و منصفان این رویکرد ،روایات اسالمی در باب اخالق و آداب اسالمی
جمعآوری و تدوین مینمایند« .3پیشفرض مورد اتفاق نویسندگان این آثار ،گرچه به آن
توجهی تفصیلی نداشتهاند ،وابستگی معرفتشناسانه اخالق به وحی است ».شاید بتوان
گفت که این نوع تألیفات را برمدار این اعتقاد گردآورد که تنها منبع ،یا دستکم مهمتر ین
منبع ،اخالق ،وحی است و توجیه گزارههای اخالقی از طریق دیگری (مانند استدالل عقلی یا
کشف و شهود عرفانی) میسر نبوده یا دست کم کافی نیست .ظاهر این آثار ،اندیشه دیرپای
اشاعره ،حُسن و قُبح شرعی ،را به اذهان تداعی میکند ...وجه امتیاز این آثار از تصانیف
اخالقی دیگر در شیوه استناد و توجیه گزارههای اخالقی است» (همان منبع ،ص  .)22یعنی
وابسته کردن اعتبار ارزشهای اخالقی به وحی و روایات است.

Divine command theory
Saint Anselm
.3

برخی از آثاری که در این رویکرد در باب اخالق نگاشته شده است؛ مکارم االخالق ،المحاسن ،غررالحکم ،ارشاد القلوب.
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حال این پرسش پیش میآید که وجود محتوای اخالقی در مضامین و پیامهای دینی چه
معنا و تفسیری دارد .شأن مضامین اخالقی در مجموعه آموزههای دینی چیست؟ با عنایت
به دیدگاه عموم علمای امامیه 1که به نظریٔه حسن و قبح ذاتی و عقلی گرایش دارند؛ در پاسخ
باید گفت که حضور ارزشهای اخالقی در مجموعه قضایای دینی از باب تائید است نه باب
تأسیس .این ارزشها به نحو پیشادینی مورد تائید عقل بشری بوده است و صرفا ا دین آن
ارزشها را مورد تائید قرار داده است .این معنا در قاعدٔه مالزمٔه عقل و شرع که عموم فقهای
شیعه به آن اعتقاد دارند نیز وجود دارد .مالزمٔه عقل و شرع چنین صورتبندی دارد که
«بین احکام عقلی و شرعی 2یک تالزم وجود دارد ».یعنی هر چه عقل فرمان دهد شرع هم
به آن فرمان میدهد .یکی از روایتهای مشهور از این قاعده فقهی این است که ارزشهای
اخالقی [که احکام عقل عملی هستند] مورد تائید و تصویب شارع نیز قرار میگیرند (فنایی،
 ۱332ص  .)۱۰۴سقراط نیز در رساله اتیفرون مدعی شده است که« :درست [حُسن اخالقی]
به معنای متعلق امر خدایان بودن ،نیست( »3فرانکنا ۱313 ،ص .)1۰
در یک جمعبندی میتوان چنین گفت که نسبت و وابستگی بین دین و اخالق در چهار
قلمرو قابل بررسی و تأمل است .الف) وابستگی معناشناختی .براساس اینگونه از وابستگی
همه یا برخی از مفاهیم اخالقی با ارجاع به مفاهیم و گزارههای دینی قابل تعریف هستند.
ب) وابستگی وجودشناختی .بر مبنای این نوع وابستگی ،ارادٔه تشریعی خداوند منشأ
وجودی ارزشهای اخالقی است .پ) وابستگی معرفتشناختی .به این معنا که فهم گزارههای
اخالقی مسبوق به برخی باورها و معرفت دینی است .ت) وابستگی روانشناختی .مراد این
است که التزام و عمل به مقتضای الزامات اخالقی متوقف بر ایمان به گزارههای دینی است
(دانش ۱331 ،ص  .)۱1در واقع میتوان سه نوع وابستگی اول را وابستگی محتوایی اخالق به
.

 1در مقابل دو رویکرد اشعری و معتزلی ،علمای شیعه رویکرد سومی را اتخاذ کردهاند که به معتزله نزدیک است.
.
 2البته این قاعده یکسوی دیگر دارد و آن مالزمه شرع و عقـل اسـت .بـه ایـن صـورت کـه هـر چـه شـارع حکـم میکنـد عقـل نیـز بـه آن
حکم میکند .این سوی مالزمه مورد بحث و نقد زیاد بین فقها و اصـولیین واقـع شـده اسـت .زیـرا برخـی احکـام شـرعی قابـل توجیـه بـا
استدالل عقلی نیستند یا به بیان دیگر عقل به فلسفه آن احکام دسترسی ندارد.
.
 3بین برخی علمای مسلمان این بحث هم وجود دارد که اگرچه اخالق عقلی است و شامل «مستقالت عقلیه» است؛ یعنی احکام
اخالقی جزء قضایایی به شمار میرود که عقل یا ع ُقال در کشف یا اعتبار آن ها نیازمند شرع یا نقل نیستند؛ ولی قدرت عقل در
کشف و اثبات مصادیق حُسن و قُبح اخالقی بسیار محدود است و در مورد بسیاری از افعال عمال ا راهی مستقل از شرع و نقل برای
کشف حُسن و قُبح وجود ندارد (فنایی ۱332 ،ص )3۱؛ یعنی اگرچه در کلیات حُسن و قُبح عقلی است و عقل قادر به شناخت
مستقل حُسن و قُبح اعمال و امور است اما در جزییات و مصادیق نیازمند شرع و دین است.
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دین و نوع آخر را پشتوانها ی تلقی نمود .آنچه که از منویات دیدگاه اشاعره برمیآید چنین
است که سه نوع نخست وابستگیهای بین دین و اخالق یعنی وابستگی معرفتشناختی،
وجودشناختی و معناشناختی بیشتر مورد تأیید آنهاست و وابستگی آخر یعنی وابستگی
روانشناختی به تبع سه وابستگی نخست هم چنین است .لذا گزارههای اخالقی ،گزارههای
مستقلی نیستند و حیث وجودی وابسته و طفیلی دارند.
صرفنظر از اینکه چه نقدهایی بر موضع امر ِ الهی در فلسفٔه اخالق ،که به عنوان مبنای
نظری اهداف صورتبندی شده در تربیت اخالقی لحاظ شده است ،وارد است ،باید گفت که
این موضع با جهتگیریهای مبانی نظری سند تحول بنیادین در بخش ارزششناسی
تعارض دارد؛ ز یرا در این مبانی به صراحت بر این نکته تأکید شده است که« :در درجٔه
نخست معیار ارزش ،حُسن و قُبح عقلی است .یعنی عقل میتواند مالک خوب و بدی افعال
اختیاری آدمی را بشناسد» (صادقزاده و همکاران  ،۱33۴ص .)۲3
همچنین در بخش فلسفٔه تربیت رسمی و عمومی ،از مبانی نظری تحول بنیادین یکی از
ویژگیهای خاص تربیت رسمی و عمومی «ارزشمداری عقالنی» بیان شده است در تبیین
این ویژگی چنین بیان شده است که« :در این الگو باآنکه نظام تربیت رسمی و عمومی
نسبت به مجموعهای از ارزشها ،یعنی نظام ارزشهای ناظر به حیات طیبه و مبانی آن،
سوگیری و التزام آشکار دارد ،اما میکوشد تا این ارزشها علیاالصول نخست به نحو جذاب،
عقالنی و مستدل برای متربیان تبیین و توجیه گردند و در صورت عدم آمادگی فکری (به
لحاظ مراتب رشد) متربیان نیز ،حتیاالمکان سعی میشود از روشهای عاطفی و نرم و
غیرمستقیم برای هدایت و جهتدهی متربیان به سوی التزام به ارزشها استفاده شود به
گونهای که در نهایت به طور اختیاری و با توجه به منافع و امتیازات شخصی و اجتماعی
التزام به ارزشها ،آنها را برگزینند .ضمن اینکه در [جریان] دعوت به ارزشها [تربیت
اخالقی] نیز ارزشهای اساسی زندگی و متالئم با فطرت پاک متربیان در اولویت قرار دارند؛
بنابراین در چنین فضایی انتظار این است که عموم متربیان (و نه لزوما ا تمامی ایشان) به طور
آگاهانه و اختیاری به پذیرش و التزام نسبت به ارزشهای موجه و مقبول نظام تربیت رسمی
و عمومی روی آورند» (همان منبع ص .)12۰
به عبارت دیگر موضع مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی،
استقالل ارزشهای اخالقی از دین از منظر منشأ وضع و روش درک و فهم آنهاست .با وجود
صراحت مبانی نظری سند تحول بنیادین بر نظریه «حُسن و قُبح عقلی ارزشهای اخالقی»
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میتوان چنین نتیجه گرفت که جهتگیری نظری که در صورتبندی اهداف ساحت تربیت
«اعتقادی ،عبادی و اخالقی» مبنا قرار گرفته است با مواضع مبانی نظری سند تحول
بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی ناسازگار است .این ناسازگاری اساسا ا قابل توجیه
نیست .در حالی که فرض براین بوده است که تمامی طرحها و برنامههای تحولی در نظام
تربیت رسمی و عمومی با مبانی نظری مقبول و مورد تائید هماهنگ و متناسب باشد.
افزون بر این ،فیلسوفان معاصر مسلمان نیز با جهتگیریهای جدید خود نشان میدهند
که با این رویکرد همآوایی ندارند .یکی از این نمونهها عالمه طباطبائی (ره) است وی به عنوان
یک فیلسوف معاصر و مورد وثوق در مجامع علمی در نظریه ادراکات اعتباری ِ خود ،بین دو
دیدگاه گروه معتزله (عدلیه) و اشاعره در خصوص ماهیت حُسن و قُبح ارزشهای اخالقی
موضع سومی را اتخاذ کرده است از نظر ایشان اعتبار حُسن و قُبح اعمال و امور محصول
تکاپوی عقل عملی است که براساس نیازهای بشری صورتبندی میشود .از نظر ایشان
ارزشهای اخالقی اموری اعتباری هستند که اعتبار آنها از عقل عملی برمیآید نه عقل
نظری ،یعنی «عقلی که دعوت به صالح و کمال میکند...حکم به خوبی و بدی میکند[ ...این
احکام] واسطه بین انسان و افعال ارادیاش واقع میشود ...هیچ فعلی بدون وساطت آنها از
او سر نمیزند و اصوال ا انسان به وسیلٔه اینهاست که کماالت را به سوی خود جلب میکند»
(المیزان ،ج  ،3ترجمه مصباح یزدی ص  .)1۱۰از اینرو از موضع عالمه نیز چنین برمیآید
اخالق ذاتا ا امری عقلی از نوع عملی آن است.
اندیشمند دیگر حائری یزدی است که او نیز بر حقیقی بودن ارزشهای اخالقی تأکید
دارد .حائرییزدی بر این باور است که افعال اخالقی ،هستیهای مقدورند که فاعل و عامل
ضرورت بخش آن ،اراده و علم آدمی است یعنی وقتی میگوییم «باید عدالت ورزید» معنی
آن این است که عدالت معلول علم و اراده آدمی است در واقع ارزشهای اخالقی از سنخ
معقوالت ثانیه فلسفی است (حائری یزدی  .)۱۴1 ،۱3۶۱داللت این موضع چنین است که
شناخت ارزشهای اخالقی ،امری عقلی است و نمیتواند محصور در دین باشد .همچنین
مصباح یزدی بر این اعتقاد است که «باید» ]ضرورت[ در معنای اخالقی آن با سایر معانی
خود در حوزه غیر اخالقیات (مانند حقوق) تفاوتی ندارد .هر دو گونه «باید» به معنای
ضرورت بالقیاس الی غیر است .تنها تفاوت در این است که متعلق «باید ِ» اخالقی ،فعلِ
اختیاری آدمی است .این «باید» انشاء و اعتبار است اما اعتبار بیپایه و مایهای نیست این
اعتبار یک نحو بیانی است از حقیقتی که در وراء اعتبار نهفته است (مصباح یزدی،۱3۶۲ ،
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 .)1۰از دیدگاه این اندیشمند اعتبارات اخالقی نیز از معقوالت ثانیه فلسفی به شمار
میرود .این شواهد نظری حاکی از آن است که اخالق امری عقلی است و توسط عقل وضع و
بالمآل درک و فهم میشد.
از منظر دیگر میتوان استقالل ارزشهای اخالقی از دین را بررسی و تائید نمود .علم کالم
یکی از دانشهای ریشهد ار بشری است .وظیفه علم کالم موجه کردن تعالیم یک دین به
روش فلسفی است یکی از پرسشهایی که در علم کالم مطرح بوده و موجب بحثهای زیادی
است این پرسش است که« :به چه دلیل خدا باید پرستیده شود؟» به بیان دیگر« :با چه
دلیلی میتوان انسانها را به پرستش خداوند دعوت کرد؟» یکی از دالیلی که در علم کالم
برای ضرورت پرستش خداوند و ورود به ساحت دین و دینورزی طرح شده است ،حکم
اخالقی «وجوب (حُسن) شکر مُنعم» است .براساس این دیدگاه ،اصل اخالقی سپاسدانی
حکم میکند که خدا را بپرستم و چنین نتیجه گرفته میشود که پس اخالقی است که از او
اطاعت کنیم .بر پایه این استدالل ،ارزش اخالقی به مثابٔه امری مستقل از دین برای دعوت
به ساحت دینورزی و عبادت حقتعالی استفاده میشود .به سخن دیگر اگر کسی از منظر
اخالقی به خداوند بنگرد؛ وجدان اخالقی او (اصل اخالقی سپاسدانی) حکم میکند که
موجودی با این اوصاف و ویژگیها ،شایستٔه پرستش است .چنین حکمی ،پرستش را
به عنوان امری اخالقی توجیه میکند (فنایی ۱332 ،ص  .)۱33این همان پرستشی است که
امام علی (علیهالسالم) آن را پرستش آزادگان مینامد .2پرستشی که با ماهیت سپاسمندانه
از ذات باری صورت میگیرد.
عالوه بر دالیلی که ذکر آن رفت،برخی شواهد نقلی در منابع دینی وجود دارد که مضمون
آنها داللت بر استقالل ارزشهای اخالقی از دین (رد وابستگیهای معرفتشناختی،
.

 1معقوالت ثانیه ،مصداقی در عالم خارج ندارند ،فقط در ذهن موجود هستند .پس از آنکه تعـداد زیـادی صـور کلّـی از قبیـل انسـان و
اسب و گوسفند و گل و درخت و سـفیدی و سـیاهی و شـیرینی و ترشـی و ...بـرای ذهـن حاصـل شـد ،ذهـن بـه مرحلـهای متعـالیتر پـای
مینهد و از این معقوالت اولیّه ،خود را به معقوالت ثانیه میرساند .یعنی همچنانکه از تص ّرف در محسوسات به معقوالت اولیّه دست
مییابد ،از تص ّرف در معقوالت اولیّه به معقوالت ثانیه که در کمال تج ّرد و انتـزاع هسـتند نائـل میشـود (.بـه نقـل از ویکـی فقـه  ،تـاریخ
برداشت  ،۱۰۴۴/۱۴/13مدخل معقوالت ثانیه منطقی)
.
 2امام علی علیهالسالم میفرماید« :گروهـی خـدا را بـرای چشـمداشـت ،میپرسـتند و ایـن پرسـتش بازرگانـان اسـت .گروهـی او را از روی
ترس عبادت میکنند و این عبادت بردگان است و گروهی او را سپاسمندانه میپرستند و این پرستش آزادگان است» (نهج البالغه ،ص
 ،2۱۴حکمــت  )13۲بــه نقــل از وبگــاه موسســه تحقیقــات و معــارف اهلالبیــت علیهمالســالم ( )http://ahlolbait.irتــاریخ برداشــت /۱۴
31/1
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وجودشناختی و معناشناختی) دارد .در ادامه به برخی از این شواهد اشاره میکنیم .یکی از
آیاتی که در جریان مجادالت بین اشاعره و معتزله مورد استناد متعزلیان بود آیٔه مبارکٔه 11
سوره اعراف است .در این آیه چنین آمده است« :و چون کار زشتى کنند مىگویند پدران
خود را بر آن یافتیم و خدا ما را بدان فرمان داده است .بگو قطعا ا خدا به کار زشت فرمان
نمیدهد آیا چیزى را که نمیدانید به خدا نسبت مىدهید »1در متن آیه به صراحت بر قبح
آشکار افعال مشرکان اشاره شده است که همگان آن را درک میکنند و تأکید دیگر آیه بر
اینکه خداوند به زشتکاری امر نمیکند .در کتاب اصول کافی از امام جعفر صادق
(علیهالسالم) روایتی دربارٔه کارکرد عقل وجود دارد که میفرماید« :عقل چیزی است که به
وسیلٔه آن خداوند رحمان پرستیده میشود و بهشت به دست آورده میشود ».2این کارکرد
عقل که در کالم معصوم (علیهالسالم) آمده است همان کارکرد عقل عملی است .عقل
عملی ،عقلی است که با آن نیک و بد یا همان حُسن و قُبح اعمال و امور شناخته میشود.
عقل عملی که کارکرد اخالقی دارد بستر و روشی برای شناخت و پرستش خداوند است.
روایت دیگری باز از امام صادق (علیهالسالم) نقلشده است که میفرمایند «کسی که مروت
ندارد ،دین ندارد و کسی که عقل ندارد مروت ندارد 3».منطوق این سخن چنین است که
عقل منشأ مروت و مروت پایه دینداری است .لذا طبق این بیان ،مرجع دینداری و پرستش
خداوند اصل اخالقی «مروت »4است .روایت دیگری از زراره نقلشده است :او میگوید به
امام باقر (علیهالسالم) عرض کردم مردم از پیامبر نقل میکنند که «برترین و باشرفترین
شما در جاهلیت ،برترین و باشرفتر ین شما در اسالم است» [آیا درست نقل میکنند؟] امام
فرمود :راست می گویند ولی منظور آن نیست که شما فکر میکنید .باشرافتتر ین در
جاهلیت ،بخشندهترین ،خوشخلقتر ین ،خوش همسایهترین و کم آزارترین بودند ،چنین
کسی وقتی مسلمان میشود ،اسالمش جز خیر برایش ندارد (بحار ،ج  ،۲۴ص -133

.
شة ا قَالُوا وَجَد ْنَا عَل َیهَا آب َاء َنَا وَاللَّهُ أَمَ َرنَا بِهَا قُل ْ إِنَّ اللَّهَ َال یأْمُر ُ بِالْفَح ْ َ
ح َ
شاء ِ أَتَقُولُو َن عَلَى اللَّه ِ مَا َال تَعْلَم ُونَ .برگرفته شـده از
 1وَإِذَا فَعَلُوا فَا ِ
وبگاه پارس قران ،ترجمه فوالدوند.
.
 2أحمد بن إدریس ،عن محمد بن عبد الجبار ،عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبی عبدهللا علیهالسالم قال :قلت له :مـا العقـل؟ قـال :مـا
ع ُبد به الرحمن واکتسب بـه الجنـان .الکـافی ج  ۱صـفحه  ۱۱بـه نقـل از وبگـاه مکتبـه الشـیعه ( )http://shiaonlinelibrary.comتـاریخ
برداشت 89/۱/3۴
.
 3بحاراالنوار ،جلد  ۶1صفحه  311به نقل از فنایی۱332 ،
.
 4جوانمردی .بزرگواری .انصاف .عیاری .فتوت (به نقل از فرهنگ دهخدا)
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1)13۰همچنین روایت مشهور امام حسین (ع) در روز عاشورا خطاب به لشگریان خصم
فرمود« :ای پیروان ابوسفیان ،اگر دین ندارید الاقل آزاده باشید»).2بحاراالنوار ،ج  ،۰2ص ۰3
به نقل از وبگاه راسخون ،3تاریخ برداشت .)۱331 ،مضمون این روایت نیز چنین است که
آزادگی به عنوان یک ارزش اخالقی مستقل از دین و دینداری است .داشتن چنین صفت
اخالقی نیاز ِ به باورها و ایمان دینی ندارد .روایت دیگری از امام کاظم (ع) در این زمینه در
اصول کافی باب عقل و جهل نقل شده است که بسیار مناسب این فضای بحث است .از
ایشان نقل شده است که خداوند دو حجت (راهنما) برای انسان قرار داده است یکی حجت
ظاهری که پیامبران و ائمه (ع) هستند و دیگری حجت درونی که عقول هستند( 4.کافی جلد
 ۱صفحه  ۱۶به نقل از وبگاه مکتب الشیعه ،5تاریخ برداشت .)۱331 ،حجت درونی همان
عقل عملی است که راهنمای انسانها در صورتبندی اصول راهنمای اخالقی است .پیامبر
اکرم (ص) میفرماید« :خوشاخالق باشید زیرا خوشاخالقترین مردم ،دینش هم نیکوتر
است» (نهجالفصاحه حدیث شماره .)۱۴۱۴ :پیامبر(ص) در روایتی میفرماید :من برای تکمیل
مکارم اخالق مبعوث شدهام( .6وسائل الشیعه ۱۲۰:۱1-به نقل از وبگاه شفقنا ،7تاریخ
برداشت )۱331 ،در واقع براساس این روایت ،یک نظام اخالقی پیشادینی وجود داشته است
و پیامبر برای اتمام و اکمال آن برانگیخته شده است .یک برداشت از چنین روایتی این است
که اخالق و ارزشهای آن تأسیس دین نیست و پیامبر (صلواتهللاعلیه و آله) آن را نه ایجاد

 .1کتب حسین بن سعید و النوادر عَن ِ النَّضْ ر ِ عَن ِ ابْن ِ رِئَاب عَن ْ ز ُ َرا َرة َ قَا َل قُل ْ ُ
ت ِْلَبِـی جَعْفَـر ع النَّـاسُ یـرْو ُو َن عَـن ْ َرسُ ـول ِ اللـَّه ِ ص أَنـ َّهُ قَـالَ:
س حَی ُ
ث تَذْهَب ُو َن کا َن أ َ ْ
ش َرف ُکم ْ ف ِی الْجَاهِل ِیةِ أ َ ْ
أَ ْ
ش َرفُهُم ْ ف ِی الْجَاهِل ِیةِ أ َ ْ
ش َرف ُکم ْ ف ِی ا ْْ ِ ْ
سـخَاهُم ْ نَف ْسـا ا و َ أَح ْسَ ـنُهُم ْ
س َالم ِ فَقَا َل (ع) َصدَقُوا و َ ل َی َ
َّ
ُّ
َّ
َ
َ
َ
َ
ا
ا
ا
ا
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
سالمُه إِال خیرا( .بحار ،ج  ،۲۴ص )13۰-133
سل َم لم ْ یزِد ْه ُ إ ِ ْ
خُلقا و َ أح ْسَ نهم ْ ِجوَارا و َ أکفهم ْ أذى فذل ِک الذ ِی إِذا أ ْ
.
ا
 2إن لَم ی َکُن لَکُم دین ٌ و کُنت ُم التَخافو َن المَعاد َ فَکونوا اَحرارا فِی د ُنیاکُم ) بحاراالنوار ،ج  ،۰2ص )۰3
.

rasekhoon.net 3

شامُ إِنَّ لِلَّه ِ عَلَى النَّاس ِ حُجَّتَـین ِ حُجَّـة ا ظَـاهِ َرة ا و َ حُجَّـة ا ب َاطِنَـة ا فَأَمَّـا الظَّـاهِ َرة ُ فَال ُّرسُ ـلُ و َ ا ْْلَن ْب ِیـاء ُ و َ ا ْْلَئِمَّـة ُ (علـیهم السـالم) و َ أَمَّـا الْب َاطِنَـة ُ
 .4ه ِ َ
فَالْعُقُولُ (کافی جلد  ۱صفحه )۱۶
.
http://shiaonlinelibrary.com 5

 .6قَا َل َرسُ ولُ اللَّه ِ ص :عَل َیکم ْ بِمَکارِم ِ ا ْْلَخ َْالق ِ فَإِنَّ َرب ِّی ب َ َعثَن ِی بِهَا و َ إِنَّ مِن ْ مَکارِم ِ ا ْْلَخ َْالق ِ أَن ْ یعْفُو َ الرَّجُلُ عَمَّن ْ ظَلَمَـهُ و َ یعْطِـی مَـن ْ حَ َرمَـهُ
ص َ
ل مَن ْ قَط َ َعهُ و َ أَن ْ یعُود َ مَن ْ َال یعُود ُه ُ (وسائل الشیعه (۱1:۱۲۰-به نقل از وبگاه شفقنا مقاله "بررسی اعتبار حدیث انما بعثت التمم
وَ ی ِ
مکارم اخالق" زهرا اخوان صراف .تاریخ برداشت31 /1 /۱۴ :
.

fa.shafaqna.com/news/578848/ 7
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بلکه تائید و تأکید و ،طبق روایت مشهور دیگری که از اهل سنت نقلشده است ،تمام کرده
است (به نقل از اخوان.)۱331 ،1
داللت این شواهد نقلی و عقلی چنین است که درک و فهم اخالقی باب ورود به ساحت
دین و دینورزی است .بدون درک و فهم اخالقی ،دینورزی کامل محقق نمیشود .براساس
این نگاه و دیدگاه ،اخالق ما را در ساحت دین قرار میدهد .این ،بدان معنا نیست که ورود به
ساحت دینداری یعنی وداع بااخالق .درست برعکس ورود به ساحت دینداری یعنی تشدید
ب ُعد اخالقی زندگی دینورز .در واقع دینداران واقعی از مسیر آن وارد ساحت دین میشوند.
در عین حال ورود به ساحت دین نیز به معنای گذر از اخالق نیست .چه اینکه همین نظام
اخالقی مورد تأیید دین نیز هست و با تأیید ارزشهای اخالقی توسط دین آن ارزشها
به نوعی دینی میشوند .شواهد موجود در منابع دینی ما نشان میدهد که ورود به ساحت
دین و ایمان مستلزم تعلیق ارزشهای اخالقی نیست بلکه وارد شدن در مداری با سطح
انرژی اخالقی باالتر است که انگیزه اخالقی شدن را نیز تشدید مینماید؛ یعنی نه تنها دین
عامل ربایش اخالق از زندگی نیست بلکه مؤید آن است.
چنین معنایی در مبانی نظری تحول بنیادین مورد توجه نیز قرار گرفته است:
«نظام معیار اسالمی مشتمل بر سلسله مراتبی از ارزشها ناظر به همه ابعاد
زندگی انسان است که نه تنها همٔه آنها به لحاظ اهمیت و اولویت در یک سطح و
مرتبه نیستند بلکه پذیرش برخی از ارزشهای اخالقی و اساسی این نظام معیار
دینی متوقف به شناخت و انتخاب دین حق نیز نیست (زیرا عقل سالم و فطرت
الهی فعال در وجود هر انسانی نسبت به اینگونه ارزشها به طور مستقل حکم
میکند هرچند دین هم آنها را تائید میکند)( ».صادقزاده و همکاران ص )۱3۱

داللت استدالل فوق برای بحث ما این است که اخالقی بودن و اخالقورزی مقدمه الزم (نه
کافی) برای دینداری و دین ورزی است؛ لذا تربیت اخالقی اعم از تربیت دینی است.

 .1روایت مشهور تر از پیامبر که در منابع اهل سنت آمده است :إِنَّمَـا بُعِثـ ْ ُ
ت ِْلُتَمِّـ َم مَکـارِ َم ا ْْلَخ ْ َـالق ِ (سـنن البیهقـی -حـدیث  )۱3۴3۶بـه
نقل از وبگاه شـفقنا ( :)fa.shafaqna.com/newsمقالـه «بررسـی اعتبـار حـدیث انمـا بعثـت التمـم مکـارم اخـالق» زهـرا اخـوان صـراف.
تاریخ برداشت31 /1 /۱۴ :
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نقد لوازم تربیتی اهداف ساحت تربیت اعتقادی ،عبادی و اخالقی
مراد از لوازم در اینجا داللتهای عملی اهداف اخالقی صورتبندی شده در عرصه عمل
تربیت اخالقی است .همانگونه که بحث شد نظریٔه حُسن و قُبح شرعی دیدگاهی است که
از رویکرد تربیت اخالقی محاط شده در تربیت دینی حمایت و پشتیبانی میکند.
به عبارت دیگر طبق منویات دیدگاه حسن و قبح شرعی ،ساحت اخالق توسط دین مصادره
شده و عنوان شرع بر آن زده میشود و چنین ادعا میشود که اخالق برخاسته از اراده
تشریعی خداوند است درک و فهم ارزشهای اخالقی منوط به فهم مضامین دینی و بارو به
آنهاست .ازاینرو در این بستر نظری ،تربیت اخالقی نیازمند آگاهی از ارادٔه خداوند نسبت
به حسن و قبح اخالقی امور است .بیتردید آگاهی از ارادٔه خداوند تنها از طریق و مسیر نقل
میگذرد؛ یعنی ابزار شناخت ارزشهای اخالقی ،آگاه شدن از ارادٔه شارع است که از طریق
نقل صورت میگیرد .این نقل نیز به واسطٔه پیامبر صلواتهللاعلیه (وحی) و معصومین
علیهمالسالم (سنت یا همان قول و فعل و تقریر) ممکن میشود .پس تربیت اخالقی یعنی
آگاه کردن متربی از ارادٔه شارع و احکامی که برای عمل اخالقی وضع کرده است .این احکام
به صورت گزارههای حالل ،حرام ،مستحب ،مکروه و مباح یا در قالب گزارههای «خدا دوست
دارد که »...و «دوست ندارد که »...و یا بیان پاداش و عقاب اعمال اعالم میشود .براساس
این نگاه به تربیت اخالقی روشن است که چنین تربیت اخالقی کامال ا وابسته به تربیت دینی
و محاط در آن میشود .بدینسان ،طبق این دیدگاه ،اخالقی شدن میؤه تربیت دینی است.
حال باید بررسی کرد که مُحاط شدن تربیت اخالقی در تربیت دینی چه لوازم و پیامدی
دارد .یکی از لوازم دینی کردن همه ظرفیت اخالق ،این است که موجب میشود گروهی از
آحاد جامعه که دیندار نیستند یا ایمان دینی متزلزلی دارند در اعمال اخالقی آنها هم
تزلزل ایجاد شود و ظرفیتهای اخالقیشان ،معطلمانده و رشد ننماید؛ لذا کجرفتاری اخالقی
در جامعه رشد پیدا کند .برخی تحلیلهای موجود در خصوص وضعیت اخالقی جامعه
کنونی ایران چنین است که ارتباط و اتصال کامل بین دین و اخالق موجب شده است که در
شرایط کنونی که در باورهای دینی گروهی از مردم تزلزلی به وجود آمده است در رفتار اخالقی
این گروه تزلزل ایجاد شود (زمانیان .)۱313 ،در تائید وجود پدیده تزلزل اخالقی در جامعه
معاصر ایران حاجیانی ( ۱333ص  )۱۲۶از تحلیل و بررسی  3۲پژوهش ( ۱3۲3الی  )۱33۴این
نتیجه را گرفته است که احساس آنومی اخالقی یا نابسامانی و تزلزل اخالقی در بین مردم
ایران شیوع زیادی دارد .به دلیل همین وضعیت اخالق اجتماعی جامعٔه معاصر ایران،
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گروهی نیز بر این باورند به سبب تغییر ذائقه دینداری بسیاری از آحاد جامعه بهتر است
به جای اخالق تعبدی (اخالق متکی بر انگیزههای دینی) اخالق عقلی را در جامعه توسعه
دهیم زیرا با شرایط امروزی متناسبتر خواهد بود و کیفیت حیات اجتماعی ما بهتر خواهد
شد( .دباغ )۱31۲ ،تربیت اخالقی آحاد جامعه باید بهگونهای باشد که نوسان در باور و ایمان
مذهبی ،موجب نوسان در گرایش به اخالق و رفتارهای اخالقی و بهرهگیری از ظرفیت حجت
باطنی شود.
از منظر تربیتی هم این موضع و رویکرد تربیت اخالقی محاط شده در دین ،مشکالتی را
ایجاد مینماید .مهمتر ین مشکلی که از ناحیه این رویکرد برمیخیزد این است که به نحو
ضمنی حصر روشی به تربیت اخالقی تحمیل میشود؛ یعنی روش تربیت اخالقی را منحصر
به آگاهاندن متربی از محتوای اخالقی دین مینماید که از طریق اطالعرسانی به مؤمنان از
حالل و حرام خداوند و یا اعمال محبوب و نامحبوب خدا انجام میگیرد یا از روشهای مرتبط
با آن ،مانند تقلید و الگوپردازی بهره گرفته میشود .اگرچه این روشها در تربیت اخالقی به
ویژه در جوامع دینی میتواند مورد استفاده قرار گیرد؛ اما حصر روشی در تربیت اخالقی
ت نظام تربیتی را در عرضه و کاربرد روشهای دیگری (که در حوزه تربیت اخالقی تاکنون
دس ِ
تجربهشده است و بهنوعی اثربخش هم بوده است) تنگ مینماید .در حالی که در منابع
سَ لف و خَلف تربیت اخالقی ،روشهای ثمربخشی تبیین و تجربه شدهاند.
از سوی دیگر این سبک هدف نویسی و داللت آن یعنی تربیت اخالقی محاط شده در
دین ،موجب خواهد شد که در برنامهریزی درسی ،تربیت اخالقی به حوزٔه یادگیری قران و
معارف دینی 1موکول شود و دیگر حوزههای یادگیری و ساحتهای تربیت نسبت به تربیت
اخالقی حساسیت آن چنانی نداشته باشند؛ یعنی عالوه حصر روشی ،حصر موضوعی (حوزه
یادگیری) هم به دنبال خواهد داشت .این حصر موضوعی برخالف منویات سند برنامه درسی
ملی است .در سند برنامه درسی ملی (ص  )۱2پنج شایستگی اساسی تعریف شده است که
عبارتاند از :عقل ،اخالق ،ایمان ،عمل و علم .2داللت این تقسیمبندی چنین است که این
پنج شایستگی اساسی باید در تمامی یازده حوزههای یادگیری و تربیت به مثابٔه هدف و

.

 1این حوزه از جمله یازده حوزه یادگیری و تربیت است که در سند برنامه درسی ملی بیان شده است.
.
 2این موضع سند برنامه درسی ملی در خصـوص فهرسـت شایسـتگیهای اساسـی قابـل نقـد اسـت و در ایـن مجـال امکـان ورود بـه آن
ممکن نیست.
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پیامدهای مورد انتظار مورد توجه قرار گیرند .بر این اساس شایستگی اخالقی نباید محصور
در یک حوزه یادگیری باشد .از اینرو میتوان نتیجه گرفت که چنین رویکردی در صورتبندی
اهداف اخالقی ،برخالف منویات سند برنامه درسی ملی نیز هست .به بیان دیگر داللت این
1
موضع در سند برنامه درسی ملی ،برنامهریزی درسیِ تربیت اخالقی با رویکرد بین برنامهای
است .مفروض چنین سخنی این است که تمامی برنامههای درسی ظرفیت انتقال ارزشهای
اخالقی و تبدیل شده به بستر و موقعیتی برای تربیت اخالقی را دارند (شویتما.)1۴۴1 ،2
آثار چنین نگاهی به اخالق یعنی تربیت اخالقی محصور و محاط در تربیت دینی در
برخی برنامههای وزارت آموزشوپرورش نیز هویداست .در برنامه سال  31وزارت
آموزشوپرورش بخش معاونت پرورشی (ص  )32-۱1در راستای تحقق راهکار  ۱ -1سند تحول
بنیادین یعنی« :تدوین برنامٔه عملیاتی برای ترویج و تقویت مستمر و تحکیم فضایل اخالقی
در محیطهای تربیتی با استفاده از تمام ظرفیتهای آموزشی و تربیتی با تأکید اولویت
کرامت و عزتنفس ،شجاعت ،حیا و عفت ،صداقت ،مسئولیتپذیری و نظم در تمام
دورههای تحصیلی» که بر تربیت اخالقی دانشآموزان تمرکز دارد؛ برنامهای با عنوان:
«طراحی و اجرای فعالیتهای مکمل و فوقبرنامه جهت غنیسازی اوقات فراغت دانشآموزان
و دورههای مختلف تحصیلی براساس برنامههای درسی حوزههای یادگیری و تربیت»
تعریفشده است .ذیل این برنامه ،معاونت پرورشی دو فعالیت به شرح زیر برای تحقق
راهکار و برنامه فوق تعریف کرده است:
 شرکت دانشآموزان و فرهنگیان در مسابقات قرآن و عترت در چهار سطح مدرسه،
منطقه ،استان و کشوری
 برگزاری مسابقات بینالمللی قرآن کریم دانشآموزان جهان اسالم.
مالحظه میشود که در برنامهای که ذیل راهکار توسعٔه اخالقی دانشآموزان آمده است از
اخالق و تربیت اخالقی ذکری به میان نیامده است و فعالیتی که مستقیم به این ساحت
مرتبط باشد طراحی و پیشنهاد نشده است .مهمتر اینکه فعالیتهایی که ذیل این برنامه
تعریف شدهاند محدود و محصور در فعالیتهای قرآنی شده است .گویی فرض بر این است
شرکت در مسابقات قرائت قرآن و مسابقات قرآ ن و عترت موجب رشد اخالقی خواهد شد.
cross curricular
Schuitema, J.
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در واقع این شاهدی است بر مدعای فوق که چنین رویکردی در هدفگذاری تربیت اخالقی،
حصر موضوعی هم ایجاد میکند.

نتیجهگیری
از دیدگاهی تفصیل یافتهتر نسبت دین و اخالق در سه حالت قابل بررسی است :تباین،
اتحاد و تعامل .در نسبت تباین از تفاوت ذاتی اخالق و دین بحث به عمل میآید که دو
منشأ و مقصد متفاوتی دارند .در نسبت اتحاد از یکی بودن این دو حمایت میشود عموما ا
هم در چهارچوب این نسبت ،اخالق یک بخش از سه بخش گزارههای دینی محسوب
میشود که اعتبارشان به مانند دو بخش نخست گزارههای محتوایی یعنی اعتقادات و احکام
از وحی سرچشمه میگیرد .این همان دیدگاه اشاعره است که حسن و قبح را امری شرعی و
نقلی میدانند .براساس این دیدگاه اخالق میوه دین و تربیت اخالقی وجهی از تربیت دینی و
محاط در آن است .در واقع همان موضعی است که به عنوان بنیان نظری اهداف صورتبندی
شده توسط شورای عالی آموزشوپرورش شناخته شد .در نسبت تعامل بحث بر این است که
آنها دو شأن از شئون حیات آدمی هستند که ضمن داشتن استقالل ،بین آنها دادوستدی
(تعاملی) برقرار است.
صرفنظر از مباحث انتقادی عمیق فلسفی در باب این روابط ،از ب ُعد ارتباط محتوایی بین
اخالق و دین ،عقل در شناخت ارزشهای اخالقی و تبیین و توجیه آنها نقش اساسی دارد و
دین در اینباره به نحو حداکثری نقش تأییدی دارد و اگر هم نقش تأسیسی برای دین در
حوزه اخالق قائل شویم این نقش محدود به تعیین و صورتبندی برخی مصادیق ارزشهای
اخالقی خواهد بود ،چنانکه مصباح یزدی بر این باور است؛ او بر این نظر است که اخالق در
مقام ثبوت نیازی به دین ندارد و عقل قادر است احکام عقلی کلی را استنتاج نماید اما در
مقام اثبات یعنی شناخت مصادیق نیازمند دین و هدایت دین است (خسرو پناه.1)۱313 ،
سروش ( )۱3۲۲آنها (مصادیق دینی ارزشهای اخالقی) را ارزشهای خادم مینامد که در

.

 1این که عقل می تواند ارزشهـای اخالقـی را وضـع کنـد ( مقـام ثبـوت) امـا قـادر نیسـت مصـادیق آن را ( مقـام اثبـات) تعیـین کنـد خـود
مدعایی قابل نقد است که در این مجال قصد ورود به آن را نداریم .در ایـن مقالـه بـه عنـوان شـاهد تـا همـین میـزان از ایـن مـدعا کمـک
گرفته می شود که عقل واضع ارزشهای اساسی اخالقی است و همین مدعا از رویکرد تربیت اخالقـی محـاط در تربیـت دینـی حمایـت
نمیکند .به عبارت دیگر واقعیت اندارج اخالقیات در تعالیم دین نمـیتوانـد از رویکـرد تربتـی اخالقـی محـاط شـده حمایـت نمایـد .زیـرا
همانگونه که استدالل شد ،این ارزشهای اخالقی تأسیس دین نیستند.
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مقابل ارزشهای مخدوم قرار دارند .ارزشهای مخدوم ارزشهای اصیل و نابی هستند که
زندگی برای آنهاست و در مقابل این ارزشها ارزشهای خادم هستند که این ارزشها برای
زندگی هستند و به تعبیری آداب مقاماند و تابع شرایط هستند بنابراین نظر قاعدتا ا تربیت
اخالقی که امر درک و فهم ارزشهای اخالقی است اساسا ا از طر یق عقل و روشهای عقالنی
انجام میشود پذیرش آن مصادیق که در دین ارائه شده است منطقا ا مستلزم درک عقالنی
ارزشهای اخالقی است.
بر این اساس تربیت اخالقی ماهیتا ا فراتر از دایره تربیت دینی قرار میگیرد؛ زیرا گزارههای
اخالقی (مشروط و نامشروط) عقل بنیاد هستند؛ یعنی از پیامبر درونی (عقل عملی) نشئت
میگیرند .در عین اینکه مورد تائید دین هستند ،به نحو مستقل و جدا از دین هم
موضوعیت دارند .تعالیم دینی و باورهای ایمانی ،اخالقی بودن دینداران را تشدید مینماید و
در واقع از اخالقورزی پشتیبانی انگیزشی مینماید .دوری از عقاب الهی و طلب پاداش الهی
(رضایت خداوند) دو عامل مهم انگیزشی مؤمنان برای انجام عمل اخالقی است .عالمه
طباطبائ ی در جلد دوم تفسیر المیزان در فرازی از مباحث خود که به تشریح مکاتب اخالقی
میپردازد و در آن ،از دو نوع سبک اخالق دینی با عناوین «اخالق انبیا» و «اخالق قرآنی»
بحث می کند در اخالق انبیا ،شوق به بهشت و بیم از جهنم (سعادت اخروی) انگیزٔه اعمال
اخالقی است و در اخالق قرآنی محبت و عشق به خداوند (طباطبائی ۱3۲2 ،ص  .)3۱1شهید
مطهری نیز از این نوع وابستگی انگیزشی (روانشناختی) دین نسبت به اخالق حمایت
میکند و بر این باور است که ضمانت اجرا و پشتوانه عمل در اخالق میل به قرب الهی و
کسب جزا و پاداشهای اخروی است (مطهری .)۱13 :۱321 ،بدین سان برای ورود به ساحت
اخالقی زندگی نیازمند عبور از ساحت دینورزی و انکار دین نیستیم .بلکه دین متقابال ا در
توسعه اخالقی رفتار جامعه نقش داشته باشد .به سخن دیگر ،دین عامل انگیزشی برای
اخالقورزی است .نه راه انحصاری برای اخالقیشدن و اخالقورزی.
این تأثیر یعنی پشتیبانی انگیزشی دین از اخالقورزی را میتوان در برخی پژوهشها و
دیدگاه ردیابی کرد .رایت ) ۱313( 1بر این باور است که تربیت دینی از دو منظر میتواند به
تربیت اخالقی کمک کند .نخست اینکه میتواند به شناخت ارزشهای اخالقی توسط
دانشآموز کمک کند و دوم به شکلگیری فلسفه زندگی فرد که اخالق هم بخشی از آن
Wright
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1

است یاری کند .آیهیوما ( )۱31۶از پژوهش خود چنین نتیجه میگیرد که گرچه اخالق
به طور منطقی مستقل از دین است؛ اما برخی از باورها و اعمال مذهبی انگیزههای
روانشناختی قوی را فراهم میکنند که ممکن است به طور مؤثر در خدمت تربیت اخالقی
بکار گرفته شوند .مانهآ )1۴۱۰( 2در یک نظرسنجی از معلمان ابتدایی رومانی به این نتیجه
رسید که از نظر این گروه معلمان تربیت دینی میتواند در تربیت اخالقی کودکان تأثیرگذار
باشد مشروط بر آنکه این کار با رویکرد بینرشتهای صورت گیرد (نه محاط شده در دین).
جانسون )1۴۱۰( 3نیز در بررسی خود از تعدادی معلم مدارس دولتی آمریکا که به
تربیتمنش 4پرداختهاند به این نتیجه دست یافت که از نظر معلمان آموزش دینی با رویکرد
مقایسهای میتواند در موفقیت تربیتمنش( 5تربیت اخالقی) تأثیرگذار باشد .اِلو )1۴۱۶( 6از
پژوهش خود چنین نتیجه میگیرد که تربیت دینی ،اخالقورزی را ترویج میکند ،در حالی که
آموزش ارزشی به برخی از جنبههای دین بستگی دارد که رفاه را در جامعه ارتقا میدهد .با
این حال ،هم تعلیمات دینی و هم تربیت ارزشی به منظور ایجاد جامعهای خوب و هماهنگ
است که در آن همٔه شهروندان صرفنظر از نژاد ،قبیله ،مذهب ،موقعیت اجتماعی یا
اقتصادی باید به طور مسالمتآمیز همزیستی داشته باشند .ایوآگو )1۴۱1( 7در پژوهش خود
دیدگاه عدم همافزایی بین دین و اخالق رد کرده است و بیان میکند که اگرچه ممکن است
دغدغهها و مشغلههای دین و اخالق متفاوت باشد؛ اما اگر آنها همافزایی را دنبال کنند
جهان مکانی بهتر خواهد شد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تعاملی بین تربیت دینی و
اخالقی وجود دارد که الزم است در نظر گرفته شود.
شواهد عملی حاکی از آن است که در برنامههای درسی تربیت اخالقی و دینی با هم رابطه
دارند .کشورهایی که در آنها سنت دینی قوی وجود دارد برنامه درسی دینی با تربیت
اخالقی آمیخته است .در کشورهای اسالمی به صورت تلفیق شده با درس دینی است.
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کشورهایی که دارای نظام دینی ریشهداری هستند اخالق را در چهارچوب تربیت دینی ارائه
میدهند (چا 1به نقل از پوکا.)1۴۱۱ ،2در کشورهای اسالمی که دارای سنت دینی قوی هستند
درس تعلیمات دینی متکفل ارائه محتوای اخالقی نیز هست .دو کشور اسالمی مالزی و
ترکیه درس اخالق به همراه تعلیمات دینی ارائه میشود (یونسکو .)1۴۱۱ ،در کشور ماالوی
درسی به نام تربیت دینی و اخالقی 3برای دانشآموزان ارائه میشود .همچنین در کشور
زامبیا درس تربیت اخالقی و معنوی 4در نظر گرفته شده است (مَتمبا .)1۴۱۴ ،5در کشور
مالزی درس مطالعات اسالمی برای دانشآموزان مسلمان ارائه میشود که شامل آموزشهای
اخالقی نیز میگردد؛ اما برای دانشآموزان غیرمسلمان درس ویژه تربیت اخالقی ارائه
میگردد (بالکریشنان( )1۴۱۴ ،6هون .)1۴۱3 ،7همراهی تعلیمات اخالقی با تعلیمات دینی به
دلیل درآمیختگی عمیق دین و اخالق حتی در کشورهایی که سنت مسیحی مستحکمی
دارند نیز مالحظه می شود .در کشور اسکاتلند نیز به دلیل سنت مذهبی قوی درس تربیت
اخالقی درهمتنیده با درس تربیت دینی ارائه میشود (آموزشوپرورش اسکاتلند .)1۴۱۰ ،هر
چند ماهیت آموزش اخالقی در آن کشور ماهیتی سکوالر دارد اما بنا بر نظر تدوین کنندگان
این برنامه ،دینهای بزرگ بشری الهامبخش ارزشهای اخالقی هستند .تلفیق تربیت اخالقی
با تربیت دینی در نظامهای آموزشی کشورهای مسلمان هم به معنای محدود شدن به آن
نیست .در کشور ترکیه نتیجه یک تحقیق نشان میدهد که تربیت اخالقی در دورٔه ابتدایی
در همه برنامههای درسی دنبال شده است( .دمیرل )1۴۴3 ،8در بررسی روند تحوالت برنامه
درسی تربیت اخالقی در ایران طبق اسنادی که حسینی روحاالمینی )۱31۰( ،در کتاب خود
آورده است این نکته آشکار میشود که از دهه چهل به بعد این مأموریت یعنی تربیت
اخالقی عمدتا ا بر عهده درس تعلیمات دینی گذاشته شده است و این روند تاکنون ادامه
داشته است (حسنی )۱333 ،و در شرایط کنونی نیز درس دینی متکفل ارائٔه بیشترین
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محتوای تعلیمات اخالقی است .لذا در تشریح و بیان مضامین اخالقی از منابع دینی ،آیات
قرآن ،روایات و داستانهای دینی بهره گرفته میشود .با وجود این سایر کتابهای درسی نیز
حاوی اشارتی مستقیم و تلویحی به تربیت اخالقی است .شواهد پژوهشی نشان از این دارد.
بحرانی ( )۱311در پژوهش خود دریافته است که حجم قابل توجهی از مفاهیم ارزشی
اخالقی در محتوای کتابهای درسی مندرج است .تحقیق افکاری ( )۱333نشان از وجود
مضامین ارزشی و اخالقی فراوان در محتوای کتابهای درسی دورٔه ابتدایی دارد.
بنابراین با وجودی که این پژوهشها ارتباطی بین تربیت دینی و تربیت اخالقی را در نظر
میگیرند اما این ارتباط لزوما ا از رویکرد تربیت اخالقی محاط شده در تربیت دینی حمایت
نمیکند .اگرچه آموزههای اخالقی در متن دین مندرج است و بخش مهمی از محتوای تعالیم
ادیان به ویژه اسالم را تشکیل میدهد و بخشی از تربیت دینی به خودی خود شامل تربیت
اخالقی نیز میشود اما به دلیل ماهیت اخالق که منشأ دیگری دارد .از این اندارج نمیتوان
رویکرد تربیت اخالقی محاط شده در تربیت دینی را نتیجه گرفت .تربیت اخالقی مندرج در
تربیت دینی که در کشورهای مسلمان رایج است با رویکرد تربیت اخالقی محاط شده در
تربیت دینی متفاوت است .زیرا که در این مورد اخیر تربیت اخالقی منحصرا ا از طریق فهم
آموزههای دینی میسر است ولی در مورد نخست تربیت اخالقی در جریان تربیت دینی هم
رخ میدهد زیرا تعالیم دینی میتواند انگیزهای برای روی آوردن به ساخت اخالقی زندگی
باشد .هم چنین حصر روشی نیز در این رویکرد اندارجی یا تلفیقی وجود ندارد .درک عقالنی
ارزشهای اخالقی نیز عامل شدت بخش گرایش به دینورزی خواهد بود .ضمن این که منعی
برای سایر حوزههای یادگیری برای متکفل شدن امر تربیت اخالقی وجود ندارد.
به طور کلی ،در مقام تربیت ،تربیت اخالقی میتواند مستقل از تربیت دینی نیز صورت
گیرد ،زیرا استدالل در جهت دعوت افراد برای ورود به ساحت اخالقی زندگی و داشتن
زیست اخالقی لزوما ا نیازمند ارتباط با فهم تعالیم دین و حتی ایمان دینی نیست؛ زیرا ربط
معرفتشناسی ،وجودشناختی و معناشناختی بین آموزههای دینی و اخالقی مخدوش است.
از اینرو ادعای کویین (کویین ،1به نقل از دانش ۱331 ،ص  )1۰1که «تنها انسانهای دارای
معرفت دینی ،قادرند که معرفت اخالقی داشته باشند» به دلیل شواهد تجربی در زندگی
انسانها مورد تردید جدی واقع است .با وجود این باید پذیرفت که تعاملی بین این دو
Quinn
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ساحت تربیت وجود دارد .برای ورود به ساحت تربیت دینی ،تربیت اخالقی شروع مناسبی و
حتی الزمی خواهد بود .در واقع یکی از داللتهای این مدعا توجه و تأکید بر چگونگی تربیت
دینی نیز هست .طبق این نظر ،تربیت دینی ،تربیتی اخالقمدارانه خواهد شد .هر قدر
کیفیت تربیت اخالقی در محیطهای تربیتی افزایش یابد و هر چه افراد اخالقیتر باشند،
زمینٔه مناسبتری برای تربیت دینی فراهم خواهد آمد و امکان ورود حقیقی به ساحت
دینداری برای یادگیرندگان بیشتر خواهد بود .این تبیین از رابطه بین تربیت دینی و تربیت
اخالقی ،رابطه همافزایی است.
در مجموع از دالیل فوق میتوان چنین نتیجه گرفت که تربیت اخالقی را نباید در تربیت
دینی مُحاط کرد .بلکه درست برعکس به دلیل اهمیتش در مناسبات اجتماعی و همچنین
نقش ارزنده آن برای تقویت ساحت دینداری ،باید به صورت محیط بر سایر از تجارب
یادگیری در مدرسه مورد مالحظه قرار داد .به گونهای که در تمامی تجارب یادگیری حوزههای
مختلف یادگیری در مدرسه ،اخالق حضور پررنگ و جدی باید داشته باشد .حتی مالکهای
اخالقی بر چگونگی مناسبات یادگیری در فرصتهای یادگیری حاکم ،جاری و ساری باشد از
این طریق دانشآموزان ارزشهای اخالقی را در تجربه زندگی مدرسهای خود درک و فهم
میکنند .این کار به غنای محیط مدرسه برای توسعه درک و فهم اخالقی و بالمآل درک و فهم
دینی دانشآموزان کمک میکند .مدرسهای در تربیت دینی موفقتر خواهد بود که محیطش
را سرشار از ارزشهای اخالقی نماید .حد زدن به تربیت اخالقی از طر یق محاط کردن آن در
تربیت دینی سودمند نیست .از اینرو الزم است که برای اهداف اخالقی در این ساحت
صورتبندی دیگری انجام شود.
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غالمی ،اکبر؛ نوروزی ،رضاعلی؛ حیدری ،محمدحسین و سپاهی ،مجتبی (.)۱۰۴۴
روشهای تربیت عقالنی در رویکرد فیض محور افلوطین .دوفصلنامه فلسفه تربیت،)۱(۶ ،
صص۱22 -۱3۱ .

روشهای تربیت عقالنی در رویکرد فیضمحور افلوطین


1

اکبر غالمی ، 2رضاعلی نوروزی3،محمدحسین حیدری ،4مجتبی سپاهی

5

چکیده
هدف این پژوهش تحلیل مفهوم حیات عقلی در رویکرد فیضمحور افلوطین به منظور استنتاج روشهای تربیت عقالنی
در پاسخ به چالش بازاری شدن دانش در تعلیموتربیت امروز بود .پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی به روش تحلیلی
و قیاس عملی فرانکنا میباشد .استنتاج روشها در قالب قیاس عملی مرکب از مقدماتی هنجارین شامل اهداف واسطی
و یا اصول تعلیموتربیت و مقدماتی واقعنگر روشی که بیانگر فنون و روشهای نیل به اهداف تعلیموتربیت صورت گرفت
که منجر به توصیههای هنجاری روشی برای رسیدن به اهداف تعلیموتربیت و توصیههای عملی برای تربیت قوای
شناختی و عملی گردید .نتایج این پژوهش نشان داد که روشهای تربیت عقالنی مبتنی برتحول وجودی شامل:
خیرخواهی ،تعالی معرفتی نفس ،کنشگری و روشهای مبتنی بر تحول معرفتی شامل :تأمالت عقالنی ،شهودی ،بصیرت
و درونبینی و روشهای مبتنی بر اعتدال و عقل عملی شامل :تمرین فرزان ـگی و تهذیب نفس بودند.
بنابراین دانش با محوریت عقالنیت حقیقی و با بکارگیری روشهای استخراج شده در اندیشه افلوطین ظرفیت مقاومت
در مقابل پدیده تجاریسازی دانش در تعلیموتربیت امروز را دارد و به کارگیری این روشها میتواند در مقابله با مظاهر
عقالنیت ابزاری هم چون ثروت اندیشی ،صنعت فرهنگی ،سطحی نگری ،ظاهرگرایی و قدرتزدگی موثر باشند.

واژگان کلیدی :فیضمحوری ،روشهای تربیت عقالنی ،حیات معقول ،تجاریسازی دانش

.
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مقدمه
امروزه مناسبات فرهنگ بازار و تجاریسازی ،تعلیموتربیت را نیز تا حدودی تحت تأثیر
خود قرار داده است .این مسئله ارزش حقیقی و ذاتی دانش را با چالش مواجه کرده است.
کارکرد دانش از فعالیتی تنها معطوف به حقیقتجویی فراتر رفته و به عنوان کاال و فعالیتی
برای سودآوری قلمداد میشود .در این رویکرد بیشتر به نیازهای نقص و مادی انسان توجه
میشود و در مواردی از نیازهای متعالی انسان غفلت میگردد و سرنوشت انسان با اشیاء
درهم آمیخته و بر روابط انسانی مناسبات بازار و ابزار ،حاکم میشود .لذا این مسئله دانش را
در مرکز توجه قرار داده است و رابطه خود را با ثروت و قدرت مستحکم و ماهیت او را متحول
نموده و این فعالیت به اصطالح عقالنی نه برای حقیقتجویی بلکه حرفهای برای سودآوری و
رقابت در نظر گرفته میشود.
منظور از فرهنگ بازار ،فروکاستن جایگاه تربیت از ارزشمندی ذاتی به کاالی قابل عرضه و
قیمتگذاری است و منظور از تجاریسازی رویکردی در تربیت حرفهای است که به جای
ترویج دانش کاربردی در جامعه نهادهای تربیت حرفهای به ابزاری برای رقابت و به بنگاه
اقتصادی تبدیل گردیدهاند و چنین تربیتی منجر به تقویت سلطه سیاسی و اقتصادی طبقه
حاکم شده و همه چیز بر حسب سود ارزشگذاری میشود .این در حالی است که تربیت
حرفهای باید وسیلهای برای تحول و هدایت آدمی و نوعی عقلورزی شغلی و به منزله عمل
کامل عقالنی که فراتر از مهارت صرف و دارای جنبههای شناختی و ارادی و نگرشی قلمداد
شود و این مهارتها نباید جدا از منظومه معرفتی افراد باشند.
داویس و بانزل بر این باورند که نئولیـبرالیستها از طریق خصوصیسازی و تجاریسازی بر
فرهنگ اثرگذار بودهاند و با تغییراستراتژی از حاکمیت به کنترل روشهای جدیدی مانند ابزار
دانش برای کنترل اشخاص و حوزههای عمومی درجهت خدمت به سرمایهداری فعالیت
میکنند (داویس و بانزل ،1۴۴۲ ،ص  .)1۰1تجاریسازی و فرهنگ بازار دارای رویکردی
مکانیکی در تربیت هستند .به طوری که اورتون ( )۱31۰و واینر ( )۱33۱پیشفرض بنیادین
نظریٔه ماشیننگری ارگانیستی را رویکردی کاهشگرایانه به انسان و قوانین علوم طبیعی را
قوانین اصلی حاکم بر جهان و طبیعت میدانند و در نهایت هر چیزی را میتوان بـه آنها
فروکاست .در استعارٔه ماشیننگری ،اعمال افراد غیر ارادی بوده و واکنش به محرکها اجباری
و از پیش تعیین شده و مبادله فشار و انرژی به گونهای انجام میشود که تعادل کل نظام
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حفظ شود .از ویژگیهای اصلی این رویکرد ،کمیتگرایی و رابطه علّی جبری میان پدیدهها
است (پینتریچ و شانک ،۱331،ص .)31
جلوههای تجاریسازی به صورت فردی و اجتماعی در انحصارطلبیهای فردی و قشری
میتواند نمود داشته باشد و موانعی برای مشارکت عام و فراگیر شهروندان است و شهروندان
در نهادهای تربیتی تجاری شده سرمایهگذارانی هستند که بر روابط آنها منطق سود و هزینه
و مناسبات مشتری و فروش خدمات حاکم است و مبنای برخورداری هر کس از تربیت میزان
سرمایه اوست زیرا این نهادهای تربیتی در انحصار افراد حقیقی و حقوقی هستند و باید به
میزان سرمایهگذاری از خدمات آنها بهرهمند شد.
نشانههای تجاریسازی دانش در شیوههای حاکمیت حوزههای عمومی به طور عام و در
کنترل نظامهای تربیتی به شکل خاص ،عالوه بر سطح جهانی و ملی در درون نظامهای
آموزشی وجود دارد و در آموزشوپرورش ایران نیز کریمی ( (۱333در پژوهشی با اشاره به غلبه
پدیده گفتمان موفقیت و رفع نیازهای بیرونی در آموزشوپرورش به شکلگیری تشکیالتی به
نام صنعت فرهنگ اشاره دارد که از دبستان تا دانشگاه گسترش داشته و هدف آن گذشتن از
سد کنکور است و راه دستیابی به آن به دست سرمایهگذاران آموزش سپرده شده است .در
اسناد رسمی آموزشی کشور وجود ادبیاتی چون خرید خدمات آموزشی و قوانین مصوب
مدارس خصوصی برخی از طرحهای توسعهای تأییدی بر این مطلب است .باقری بر این باور
است که مفهوم جامعه دانایی محور در فضای اطالعاتی دانش شکل گرفته و در برنامه چهارم
توسعه کشور ( )۱31۰-۱311به کار رفته است (باقری،۱33۱ ،ص.)۱۱
در سند تحول آموزشوپرورش ایران نیز در ذیل مبانی نظری دینشناختی اهدافی در
فضای مفهومی صنعت فرهنگی درج گردیده است که به نظر میرسد اصطالحاتی چون
تأسیس و تداوم تمدن نوین اسالمی ناظر به مهندسی فرهنگی و مفروض داشتن ابزار و
مصنوع بودن فرهنگ و تربیت باشد و در راهکار عملیاتی  3-2سند تحول از طراحی الگوی
پوشش دانشآموزان بحث شده است که غایات یکسان و مهندسی فرهنگی را مفروض
میگیرد و جهتگیری ساختن بر پدیده مادی را تداعی میکند (شورای عالی انقالب
فرهنگی(.۱33۴
بدیعیان ،نجفی و حیدری ( )۱331در پژوهشی با عنوان "تحلیل جایگاه خودگردانی در
سند تحول آموزشوپرورش ایران" بر این باورند که خودگردانی و خود رهبری عقالنی به عنوان
هدفی تربیتی در متن سند تحول مشاهده نمیشود و تعابیر مرتبط به تأمل عقالنی که به
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سطوح باالی شناختی اشاره دارد و خودگردانی عقالنی منوط به تحقق آنهاست؛ کمتر مورد
توجه قرار گرفته است.
محمدی و زیباکالم ( )۱333در پژوهشی با عنوان «نئولیبرالیسم وتجاریسازی تربیت:
چالشی فرا روی تربیت اخالقی» با اشاره به چالشهای تجاریسازی ،نگاه ابزاری به انسان و
تبدیل دانش به کاالیی برای سودآوری و غفلت از خیر عمومی را آثار بازاریسازی
تعلیموتربیت دانستهاند .حاجی خواجهلو و حسامپور ( )۱33۴در پژوهش خود با عنوان
"به سوی پارادایمی جدید از علم" با اذعان به شکلگیری پارادایم جدید از ارزشگذاری علمی،
بر این باورند که اجتماعات علمی و انسانی در نقش جدید خود اگر بیتوجه به ارزش حقیقی
علم باشند ،به مثابٔه عامل سرمایهداری نقش ایفاء میکنند.
امروز نیز با ورود پارادایم جدید علمی مبتنی بر فرهنگ بازار ،علومی ارزشمند هستند که
سودآوری و تولیدات بیشتری داشته باشند .این در حالی است که سودآوری علمی باید
مبتنی بر درک صحیحی از جایگاه حقیقی و ماهیت علم و نقشی که علم در سعادت و خیر
عمومی و فراگیر که برای انسان دارد ،باید مورد توجه قرار گیرد .آنچه مسئله بازاریسازی
دانش را در جامعه امروز ضروری میسازد سنت اسالمی و ایرانی است که در آن دانش با
ویژگی صدق و حقیقت در نظر گرفته شده است و دستیابی به حقیقت را ،وابسته به تهذیب
اخالقی نگریسته و اخالق از لوازم پویش به سوی حقیقت در نظر گرفته میشود و نیز
فیلسوفان در گذشته حقیقت را در حیطه عقل نظری مورد توجه دادهاند و از خلط آن با
سودآوری حذر کردهاند .فیلسوفانی مانند افالطون و افلوطین دانش را امری آسمانی در نظر
میگرفتند و تنزل آن به فعالیتهای ثروتاندوزانه مجاز نمیدانستند .لذا اگر معیار دانش را
حقیقت و صدق در نظر بگیریم تلفیق حقیقت و اخالق در برابر بازاری و انتفاعی شدن صرف
دانش ،مقاومت خواهد کرد .رویکرد حقیقتگرایی به دانش بیش از هر اندیشمندی ،در
اندیشههای فیلسوفان نوافالطونی در صدر آنها افلوطین ،با عنوان نظریه فیض تجلی
بیشتری نموده است .این رویکرد با تأکید بر ویژگیهای ذاتی و زیست معنوی انسان و اعراض
از تعلقات مـادی و با بهرهبرداری از راهبردهای تربیتی مانند :حقیقتجویی ،تعالیگرایی و
سوگردانی نفس از محسوسات و خودتحققی ،عدلورزی و تعقلورزی ،فضیلتگرایی ،پناه
بردن به عقل حقیقی و ایجاد تحوالت درونی و تمرکز بر برآوردن نیازهای متعالی نفس دارای
ظرفیتهای مناسب برای مقابله با چالش بازاریسازی دانش میباشد .در این رویکرد با
اصالتبخشی به خویشتن و خودیابی مانع تشکیل خودکاذب و خودفریبی میشود و با
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معنویتگرایی ،خیرخواهی فراگیر و رویآوری به ارزشهای معنوی مانع انباشت سرمایه در
بعد فردی و اجتماعی میشود .این رویکرد عاملیت انسان و حق حاکمیت عقل حقیقی را به
رسمیت میشناسد و مانع انفعال و ابزاریشدن سوژههای تربیتی در دست ایدئولوژیها و
اجتماعات انسانی میگردد.
نگاه فیضمحوری به هستی در تعیین غایات ،معنادار کردن زندگی ،مراتبی بودن معرفت و
تعالی وجودی انسان و مناسبات معرفتی او مؤثر است .با این رویکرد میتوان هستی و
جهتگیریهای آن را تفسیـر و تبیین تربیتی نموده و برای تربیت عقالنی داللتهایی استنتاج
کرد و در زندگی عملی بکار گرفت.
مسئله این پژوهش مقابله با یکی از چالشهای تربیت عقالنی به نام مقولٔه بازاریشدن
دانش در تربیت امروز است که استفاده از روشهای تربیت عقالنی افلوطین که مبتنی بر
امور حقیقی و خودسازی و تعالی وجودی است ،میتواند بدیلی برای پاسخگویی به این چالش
تربیت عقالنی و مانع از ایجاد رابطههای آسیبزای دانش با قدرت و ثروت گردد.
در بررسی پیشینه این پژوهش ،به موارد زیر میتوان اشاره کرد که در زمینه اندیشه
افلوطین و یا تربیت عقالنی صورت گرفتهاند :باقری و باقری ( )۱33۴در پژوهشی تحت عنوان"

نگاهی انتقادی به رویکرد فیض محور در فلسفه اسالمی و پیامدهای آن در
تعلیموتربیت"پرداخته و در آن به تأثیر نظریه فیض افلوطین بر فلسفه مالصدرا اذعان نموده
است که این رویکرد میتواند در زمینه هدفها و مراحل تعلیموتربیت داللتهایی تربیتی
مانند مراتبی بودن معرفت و مراحلی بودن رشد و اعتالی نفس در فرآیند تعلیموتربیت
داشته باشد و نویسنده با بیان ایرادی که به رابطٔه توالیگرایی در مواد درسی وارد نموده است
راهی میانه به نام توازیگرایی و توالیگرایی ناهمزمان پیشنهاد میکند.
رضایی ،نوروزی و سپاهی ( )۱33۲در پژوهشی با عنوان «کارکردهای تربیت عقالنی از نظر
جوادی آملی» عقل انسانی را تربیتپذیر و غایت تربیت عقالنی را رسیدن به حیات الهی
میداند و با تربیت عقالنی ادراک قویتر و به تبع آن سطوح زندگی انسانی معقول و گواراتر
میشود .تربیت عقالنی انسان را جستجوگر و او را به مقام عبودیت خداوند میرساند.
با بررسی پژوهشهای صورت گرفته در مورد افلوطین و تربیت عقالنی تالش محققان برای
رسیدن به پژوهشی که به تربیت عقالنی از منظر افلوطین بپردازد بینتیجه ماند با این همه با
بررسی تربیت عقالنی از دیدگاه اندیشمندان و همچنین تربیت از منظر افلوطین ،سعی برآن
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شد تا با مطالعهی یافتههای پیشین از بیان مطالب تکراری اجتناب نموده تا نوآوریهای جدید
علمی در پژوهش حاضر تبیین شود.
در پژوهش حاضر سعی شده است ،روشهای تربیت عقالنی از دیدگاه افلوطین مورد
بررسی و تبیین قرار گیرد چرا که این مبحث به عنوان یک خأل اساسی در پژوهشهای تربیتی
محسوس میشد .بر همین اساس در این پژوهش به دو سؤال اساسی زیر پاسخ داده
میشود:

 :۱حیات معقول چه مفهومی از منظر افلوطین دارد؟
 :1روشهای تربیت عقالنی از منظر افلوطین کدامند؟
در اجرای این پژوهش ابتدا برای دستیابی به پرسش اول پژوهش ،از روش توصیفی
تحلیلی استفاده شده است که نقطه مقابل توصیف تجربی است و برای وضوح مفهومی
حیات عقلی و عناصر تشکیل دهنده آن از منظر افلوطین به فهم بحث مبانی نظری افلوطین
تمرکز گردیده است و سپس برای دستیابی به سؤال دوم پژوهش از الگوی بازسازی شده
فرانکنا استفاده شد که الگویی پیشرونده است چون به ایجاد و تولید رویکردها و اهداف
تربیتی میانجامد .باقری با افزودن یک گزاره مقدماتی هنجاری آغازین و یک گزاره مقدماتی
توصیفی ارزش یا هدف بنیادین را به شکل نتیجه یک قیاس عملی در نظر میگیرد .مفهوم
مبنا در این روش به صورت گزارهای توصیفی در نظر گرفته شده است که واقعیتی را بیان
میکند اعم از آنکه واقعیتی ماوراء طبیعی و فلسفی یا طبیعی و یا معرفتشناسی یا
ارزششناسی و یا الهیاتی میباشد .گزارههای مبنایی تأثیر خود را در تعیین ویژگی اهداف
اساسی تعلیموتربیت و روشها و نیز ساختار مفهومی تعلیموتربیت آشکار میسازند (باقری،
 ،۱313ص .)۲3
مبانی نظریه فیض افلوطین
در دیدگاه فیضمحوری موجودات هستی نشئت گرفته از واحد نخستین هستند و واحد
امکان همه چیز و عقل و زندگی و موجودات همه از او صادر و به او بازگشت میکنند
(مکنا ،۱32۲،ص  .)۰۴۲واحد کمال مطلقی است که از شدت پر بودن همچون چشمهای
فیاض میجوشد و از این فیض موجودات و مخلوقات به ضرورت پیدایـش مییابند همانگونه
که شدت درخشش خورشید به پراکنده شدن شعاعهای نور آن به اطراف و روشنایی اطراف
منجر میشود .فیض در هستی جنبه زمانی ندارد و حکایت از ترتیب منطقی موجودات
است .هر چه از واحد دور شوند از وحدت آنها کاسته ،و به کثرت آنها افزوده میشود .عقل
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اولین صادری است که از احدیت صادر میشود و او نیز چون مبداء خود را تعقل میکند
بارور میشود و مرتبه مادون خود را پدید میآورد )الفاخوری و الجر ،۱31۶ ،ص  .)1۶در مرتبه
دوم نظام فیض ،نفس کلی قرار دارد که واسطه عالم معقول و محسوس است و وجود او
نتیجه لبریزی و فیضان عقل است و در مرتبه سوم طبیعت و ماده یا هیوال پایینترین مرتبه
میباشد که هستی ظاهری یا الوجود است (رحمانی ،۱33۴،ص .)132
مبانی نظری هستیشناسی افلوطین در تعلیموتربیت داللتهایی دارد که میتوان مواردی
مانند اعتقاد به وجود واحد نخستین در راس هستی و غایتمندی هستی و کسب حیات
معقول به عنوان غایت تعلیموتربیت و مراحلی بودن رشد و پیوستگی فرآیندهای تربیتی و
فیضبخشی و رابطه معنوی در مناسبات مربیان و دانشآموزان ،خیرخواهی و نوعدوستی و
ضرورت خودشناسی و خلوص و زیباسازی نفس فردی و اعتقاد به مادی و معنوی بودن
هستی و اینکه هستی فراتر از ماده است و واقعیتهای شگرفی در ورای طبیعت وجود دارد و
در حیطه نفس فردی به ارتباط متقابل ساحتهای نفس اشاره کرد.
افلوطین تفاوت نفس با عقل را در این میداند که عقل در حالت ثبات و سکون پدید
میآورد ولی نفس در حالت حرکت و جنبش افعال خود را پدید میآورد .رابطه نفس با عقل
با مفاهیم تجلی و ظهور مطرحشده و نشان دهنده رابطه فقری ،ربطی و تعلقی تام و تمام
نفس به عقل است .نفس اندیشه به زبان آمده و تنزل عقل و نیروی زندگی است که از عقل
میتراود .انسانشناسی و کنشگری و فعالیت عقالنی نفس و رسیدن به مقام عقالنی و تعالی
نفس فردی ضرورتهایی در تربیت دارد که از آنها میتوان به آمادگی و قابلیتها و امکانات
نفس برای آزادی و اختیار و خیرگزینی و کرامت ذاتی نفس انسانی و عقلورزی در دو سطح
شناخت و عمل اشاره کرد.
رویکرد تشکیکی به هستی نخستین بار توسط افلوطین بیان شده است و در اندیشه
فیلسوفان نوافالطونی بسط یافت .افلوطین نفس را حلقه واسطی میان عالم معقول و
محسوس قرار داده است و مراتب سهگانه عقل و نفس و طبیعت را طراحی کرده است.
سلسله مراتب هستی به صورت نزولی از احد که ورای وجود و عدم است به عقل که کامال ا
مجرد است و سپس به نفس که نیمه مجرد است و نهایت به طبیعت که مادی است
تشکیل یافته است .این آموزه فلسفی مفاهیمی چون گذر از قوه به فعل و مراحلی بودن
معرفت و مراتبی بودن عقل نظری و عقل عملی و ضرورت پیش نیازها و آمادگی و قابلیتها را
در امر تعلیموتربیت را ضروری مینماید و زندگی زیستی انسان پله اولیه حیات و الزمه کسب
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زندگی عقالنی است و نیز به رابطه طولی برنامه درسی و ترتبی بودن معرفت و سطوح معرفتی
از محسوس به معقول و در نظر گرفتن سطح باالی معرفت شهودی و عرفانی و ترتبی بودن
فرآیندهای یاددهی و یادگیری با روشهای تدریس از محسوس به نیمه محسوس و انتزاعی و
تعمیم مفاهیم در تعلیموتربیت اشاره کرد تشکیکی بودن هستی زمینه را برای اصالت دادن
به وجود نسبت به ماهیت و نیز اصل تشکیک در وحدت به تشکیک در کثرت منجر
میشود و مقولههای فقر و غنا و خیر و شر معقول و محسوس قوه و فعل ذات و صفات را
میتوان از مبانی هستیشناسی افلوطین استنباط کرد.
افلوطین در سلسله مراتب هستی با افزودن احد به طرح خود و استقرار آن در فراسوی
عقل و هستی برای اولین بار الهیات را وارد متافیزیک کردند واحد از نظر ایشان عاری از
هرگونه تحدید و ترکیب و غیر قابل توصیف است معرفت درست نسبت به او به صورت
تعالی تنزیه و سلبی میباشد (افلوطین ،۱313 ،ص .)۲3۶
در این مبانی الهیاتی میتوان گفت هستی آیه و نشان از احد نخستین است و او خیر
بنیادین و بنیاد هرگونه خیر در هستی است و موجودات نیز به تبع دارای ساحتهای صفات
و ذات هستند و برای هر موجودی میتوان دو نیرو قایل شد یک نیرو درونی و ذاتی جوهری و
دیگری نیروی اثرگذاری بر بیرون و به تعبیر افلوطین تصویر اوست او در مبانی هستیشناسی
خودکنش درونی و کنش بیرونی به هم پیوسته میداند و کنش بیرونی نیروی خود را از کنش
درونی اخذ میکند.کنش بیرونی که بازتابی از کنش درونی است برای رده پایین مایه کنش
درونی به شمار مــیرود (امیلسون ،1۴۴۲ ،ص  .)1۶از این اثرگذاری بیرونی میتوان تحتعنوان
مقام صفات اشاره داشت .لذا نفس فردی با شرافت و جایگاه ذاتی که دارد به تنهایی همه
چیز در او مندرج است .با روشهای یادآوری و تذکار خالصسازی میتواند به آنها دست
یابد.
ابتکار دیگر افلوطین در منظومه فلسفی خویش طرح قوس صعود و نزول در
هستیشناسی اوست .با وجود بسترهای این بحث در فلسفه افالطون افلوطین آن را بسط و
تفصیل بخشید و به موجب آن احد به مرتبه عقل نزول مییابد بدون آن که از مرتبه کمال او
در مرتبه احدیت چیزی کاسته شود .افلوطین این موضوع را با استعاره خورشید و پرتوافکنی
و آینه و تصویرات آن مطرح ساخته است (کاپلستون ،۱31۴ ،ص  .)23۲در مراتب بعدی از
مرتبه عقل به مرتبه نفس و نهایت نزول به مرتبه طبیعت منتهی میشود .قوس صعود نیز با
فرآیندی فرارونده برای دستیابی به باالترین مرتبه از مراتب طبیعت آغاز و به نفس و عقل
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میگذرد و نفس با شیوههای عرفانی و خلسهآمیز با احدیت اتحاد عرفانی و یگانگی ایجاد
میکند (کاپلستون ،۱31۴ ،ص  .)2۰1قوس صعود و نزول ناظر به جاودانگی نفس و امکان
تعالی و تنزل نفس آدمی و امکان تربیت پذیری نفس فردی وکرامت ذاتی او را یادآوری
مینماید.
افلوطین خوشبختی را در زندگی کامل عقالنی قابل تحقق میداند که این زندگی در حوزه
عقل امکانپذیر است (افلوطین ،۱313،ص  .)12او خوشبختی را مراتبی و درجات آن را
متناظر با درجات زندگی میداند و زندگی فرد خوشبخت ،خردمندانه و مبتنی بر حاکمیت
عقل و از خودکفایی کامل برخوردار است .نیکبختی به حاالت فعلی و درونی نفس وابسته
است و موجب نیکی اعمال میشود و این حاالت نتیجه و اثر فعالیت عقالنی میباشد
(افلوطین ،۱313،ص  .)۱۴۶افلوطین نهایت خوشبختی را دیدار نیک نخستین و کسب
تجربههای عرفانی در زندگی میداند (افلوطین ،۱313،ص  .)۱۱33زندگی عقالنی فرد
خوشبخت با ارزشهای معنوی و خیرخواهی ،خودگردانی ،آرامش و فراغت از درد و رنج و
همراه با شادابی است .این زندگی پرتوی از نیک نخستین و عقل صورت مرآتی از احد است
(ادواردز ،۱3۶1،ص111 .؛ آرمسترانگ ،۱3۲3 ،ص  .)۱3منظور افلوطین از دیدار نیک نخستین
دستیابی نفس انسانی به حقیقت نهایی و مبدأ هستی است و این معرفت برای هر فردی
هماهنگ با سطوح معرفتی اوست اگرچه این معرفت حقیقی برای همه افراد عادی مقدور
نیست لذا اگر زندگی او جهتگیری معنوی داشته باشد به همان میزان این معرفت برای او
پدیدار میشود .افلوطین زندگی فرد عاقل را عین خوشبختی و در حاکمیت اصول عقــــالنی
میداند و به همین دلیل خودبسنده و خویشتندار است و نفس انسانی با این زندگی عقالنی
خویشاوندی و اشتیاق دارد و همواره خواهان بازگشت به آن است .بنابراین افراد انسانی باید
زندگی کامل عقالنی کسب کنند و از آنجا که این زندگی وابسته به تحقق نگرشها ،قابلیتها
و مهارتهای عقالنی است ،باید انسانها این قابلیتها را در زندگی خود کسب کنند.
افلوطین دست یافتن به حیات معقول و زندگی کامل را مستلزم زمینههایی میداند که هر
کدام از آنها اشاره به ابعادی از زندگی عقالنی دارند و میتوان آنها را به عنوان اهداف
واسطی و در تأمین حیات عقالنی و زندگی کامل و یگانگی با واحد نخستین در نظر گرفت.
براساس یافتههای علوم تجربی و روانشناسی و الهیاتی و نیز در اندیشه افلوطین زندگی
عقالنی دارای ابعاد مختلفی است که اولین بعد آن بعد جسمی است که متربی باید در
تطهیر و پاکیزهسازی آن بکوشد .دومین بعد حیات عقلی بعد نظری و خودشناسی است که
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باید قابلیت اندیشهورزی را در خود ایجاد کند .سومین بعد حیات عقلی بعد ارزشی و ذوقی
میباشد که متربی باید در زیبایی نفس و سلوک عملی و کسب حکمت عملی بکوشد و
دیگری بعد ارادی و آزادی فرد است که به رهبری خرد زندگی خود را تدبیر کند .بر همین
اساس افلوطین نیز خوشبختی را نتیجه زندگی معقول و هماهنگ با نیروی مؤثر عقل و
فعالیتهای او میداند و آن را صرفا نبود رنج نمیداند (جرسون .)1۴۱1،او خوشبختی را در
برآیند و جامعیت نیروهای عقلی میداند و هرگاه که نفس به معقول میپیوندد به زیبایی
عدالت و خیر و فضایل عقلی مستعد میگردد و به شکوفایی و فعلیت آنها در خود
میپردازد و زندگی عقالنی به مثابٔه مقصد و سکنی گزیدن نفس انسانی است
(افلوطین ،۱313،ص  .)۱۴3۱افلوطین به پیروی از افالطون وجود حقیقت و زیبایی را پرتوهایی
از احد نخستین میداند و از حیات معقول به عنوان مرغزار حقیقت یاد میکند که فراتر از
عالم محسوس است .نفس باید از آن تغذیه کند و خوشبختی را نوعی خودتحولی میداند که
شخص با آرمانهای عقالنی خود وحدت پیدا میکند (جرسون ،1۴۱1،ص .)۱
زندگی عقالنی تصویر عقل ،جامع و خودکفا و عقل در آن حاکمیت دارد و با فعلیت و
تحقق در همه ساحتهای شناختی عاطفی اخالقی همراه است زندگی عقلی تشبه به واحد
نخستین میباشد و مقصود از تشبه با واحد نخستین ،برخورداری از حیات معقول توسط
نفس و یگانگی نفس با واحد و سیر مراتب صعود است که به واسطه ایجاد شرایط و
زمینههایی در فرآیند تربیت حاصل میشود و این زندگی عقلی زندگی کامل و مترادف با
عقــل است (ادواردز ،۱3۶1،ص  .)32افلوطین تشبه به مبدأ هستی را وابسته به گام نهادن در
مسیر عدالت و فضیلت میداند چون نظم و فضیلت مربوط به عالم معقول است بنابراین
فضیلت برای نفس امری اکتسابی و برای عالم معقول امری ذاتی است و نفس در صورت
کسب فضیلت ،تشبه به عقل و واحد نخستین میشود فضایل ما را میآرایند و منظم و بهتر
میسازند زیرا هیجانات و میلهای ما را معتدل و کنترل میکنند (افلوطین ،۱313 ،ص .)۶۱
بهرهمندی از مبانی نظری افلوطین میتواند راهنمای مربیان در تربیت عقالنی و توصیف
حقیقت انسان به عنوان سنگ بنای نظام تربیتی و استنتاج داللتهای این مبانی در ابعاد
اهداف و روشها و راهبردهای تربیت عقالنی و مقاومت در برابر چالشهای تربیت عقالنی در
حوزههای مختلف تعلیموتربیت باشد تمرکز این مقاله به مقوله روشهای تربیت عقالنی
حقیقی و استنباط مؤلفههای آسیبزای مربوط به آن و روشهای مقاومت در برابر این
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چالشها با تمرکز بر مسئله بازاریسازی و تجاریسازی در تعلیموتربیت امروز و همچنین
آموزشوپرورش ایران میباشد.

مؤلفههای بازاری شدن دانش و روشهای مقاومت در برابرآن
الف :دانش معطوف به ثروت
یکی از مظاهر عقالنیت ابزاری سودگرایی و مصرفزدگی است ثروتاندوزی و انباشت
سرمایه وجه متمایز این نوع زندگی است؛ زیرا انسانها دارای دو جنبه زیستی و معنوی
هستند جنبه مادی به نیازهای زیستی و جنبه معنوی به نیازهای متعالی توجه دارد التفات
انسان به نیازهای زیستی و مادی او را از نیازهای متعالی غافل مینماید زیرا دانش معطوف به
ثروت ،صدای اخالق را نمیشنود و هدف خود را در سود و سرمایه بیشتر میداند و پیوند
دانش و اخالق را به ضعف میکشاند .گسترش این رویکرد موجب رقابتهای ناسالم میشود
و آثار آن استیالی پیشرونده بر طبیعت و چالش کمبود منابع و تبعات زیست محیطی و
ترویج رقابتهای ناسالم میباشد .در شرایط غلبه این نگرش به تعلیموتربیت سوژههای
تربیتی تبدیل به ابژههای دانش میشوند و ارجمندی آنها تحت تأثیر سودگرایی قرار
میگیرد .یکی از روشهای عقالنی مورد نظر افلوطین در مقابله با این چالش عقالنی روش
تعالی معرفتی و خیرخواهانه نفس است نفس با طی مراحل باالی معرفتی نیازهای مادی در
نظرش حقیر و بیمقدار میشود و نیازهای زیباشناسی و خیرخواهانه و وجودی اهمیت
مییابند .براساس مبانی نظری اندیشههای افلوطین زندگی زیستی و مادی پله اولیه کسب
یک حیات عقلی و معرفتی است که نیازهای مادی پله فرودین این زندگی متعالی هستند .در
نظامهای تعلیموتربیتی که وسیلهها هدف شمرده میشوند و همه جا سخن بر سر معلومات
بیشتر در زمان کمتر و برنامه فشردهتر و صرفه اقتصادیتر است روشهای تربیتی نیز تابع
این رویکرد ابزاری است به شخصیت فردی انسان که هدف اصلی تربیت است توجه چندانی
نمیشود .در این نوع رویکرد آموزشها خشن و انسانها به کار و انرژی زنده و شغل تبدیل
میشوند .روش بدیل و مقابله افلوطین در مقابل این چالش عقالنی روش کسب معرفت
نفس بر مبنای مراتب نفس است.

روش کسب معرفت بر مبنای مراتب نفس
بر مبنای مبانی نظری افلوطین متناظر بودن سطوح زندگی موجودات در هستی با سطوح
معرفت باعث مراتبی بودن زندگی میشود که شامل نباتی ،حیوانی و عقالنی است و درک هر
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مرتبه را نیازمند تحولی وجودی و هم سنخ شدن با آن مرتبه میباشد و به تعبیر او چشمهایی
که صفت آفتاب ندارد قادر نیست آفتاب را ببیند معرفت و اندیشههای مبهم ناظر به زندگی
مبهم و اندیشه روشن ناظر به زندگی روشن میباشد .خوشبختی و سعادت نفس وابسته به
تربیت و تعالی معرفتی است و نفس انسانی با نیمه مجرد بودن در میانه عالم محسوس و
معقول قرار دارد .بنابراین آدمی باید نفس خود را به جهان واال تعالی دهد تا در مراحل اولیه
زیستی که وجه فرودین حیات آدمی است توقف نکند ،بلکه باید با تعالی معرفتی در زندگی
به جهان معقول و عقل روی بیاورد.
نفس با فرارفتن از مراحل معرفتی به مقام عقل و درک کلیات دست مییابد و در عالم
معقول و مجردات به سیر و سلوک میپردازد .تعالی نفس با حفظ مراتب پایین تنها در یک
حرکت عمودی و سلوکی نفس امکانپذیراست (ابراهیمی دینانی ،33۰،ص  .)۰3۰بنابراین تا
نفس انسانی به درجه باالی شناختی دست نیابد ارتقای وجودی پیدا نمیکند و نفس
انسانی در مراحل معرفتی و وجودی با دستیابی به خیر برتر تعلقات او و تکاثر طلبی او به
نیازهای پایینتر کم رنگ میشود.
نفوس انسانی با تعالی معرفتی از حس به خیال و از خیال به عقالنیت و از عقل
استداللی به عقل شهودی باعث میشود به تحول وجودی دست یابد و نیازهای سطح باالتری
برای او آشکار میشود و تعلقاتش نسبت به نیازهای نقص و مادی کمتر میشود .رویآوری
نفس به نیازهای متعالی زندگی افراد را معنوی و معقول میکند و به همان اندازه نیازهای
زیستی و اولیه به دید تحقیر نگریسته میشوند .تفاوت نفوس نتیجه حاالت و طبیعت و
سطوح معرفتی و وجودی آنهاست .تعلقات مادی نتیجه توقف مراتب وجودی نفس در سطح
اولیه میباشد .تعالیخواهی از طریق کسب معرفت یکی از روشهای مقاومت در مقابل ثروت
اندوزی و سودگرایی و منفعتگرایی مادی میباشد.
با عنایت مطالب فوق مقدمات و نتایج قیاس عملی به شرح ذیل است:

مقدمه عملی قیاس :۱نفس فردی باید به تکامل وجودی دست یابد( .گزاره هنجاری)
مقدمه عملی قیاس :1تکامل وجودی نفس در گرو معرفت است( .گزاره واقع نگر)
نتیجه عملی قیاس :متربی باید (با هدف تکامل وجودی) به کسب معرفت بپردازد)گزاره
هنجاری(
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ب :دانش معطوف به صنعت فرهنگی
از دیگر مظاهر عقالنیت ابزاری نگاه یکسویه و مهندسی به دانش و یکسانسازی فرهنگی
در مناسبات افراد میباشد .در این رویکرد مخاطبین دانش ،ابژههایی هستند که روابط با
ثبات و شیءوارگی بین آنها حاکم میشود و استقرار این نظم دانشی موجودات بشری را
موجوداتی حقیر و بیاراده مفروض میگیرد و در این رویکرد همرنگی و همنوایی جایگزین
آگاهی میشود .ایوان ایلیچ با انتقاد از این وضعیت ادعا میکند که تعلیم وتربیت به معنی
کاالی ناملموسی درآمده است که باید برای همگان تولید شود (پالمر ،۱333،ص  )3۰3در این
رویکرد طرحی بر روابط انسانها حاکم میشود که آگاهیهای فردی یا نگرش فرد به امور،
امری ثانوی تلقی میشود و صنعتگران تصویر معینی از جامعه آینده در نظر دارند و در پی آن
هستند که آن را در عمل تحقق بخشند (باقری ،۱33۰ ،صص  .)۱2۱-۱2۴مفروضات این
رویکرد انسانها را قطعات و ابزارهای یک ماشین بزرگ تولید میداند که خاصیت قطعات
قابل تعویض دارند و اهمیت آنها با کارایی و سودمندی سنجیده میشود هرگونه اراده و
استقالل و خود فرمانی عقالنی را مانع سودمندی سیستم از پیش بنیادگذاری و برنامهریزی
شده میداند .در تعلیموتربیت امروز گرایش به روشهای اثبات گرایانه و تجربی و ترجمه و
تفسیر رفتار و تجربیات انسانها در فعالیتهای تربیتی به کمیسازی و آزمونهای عددی از
جلوههای از برخورد شیءوارانه به انسان و تجربیات و یادگیریهای اوست .روش بدیل
افلوطین در برابر این چالش روش کنشگری عقالنی افراد انسانی و توجه به اختیار و آزادی و
تعامل اثربخشی انسان در ابعاد و ساحتهای مختلف نفس میباشد .یکی از مصداقهای
صنعت فرهنگ در آموزشوپرورش ایران غلبه کنکور بر سیستم آموزشی است که بر
فعالیتهای مدارس از ابتدایی تا دانشگاه تأثیرگذار است و سرمایهگذاران عمال افعالیتهای
آموزشی را به نفع اهداف خود تحت تأثیر قرار دادهاند کنکور که باید ابزاری برای هدایت
تحصیلی و توزیع تحصیلی باشد به هدف تبدیل گردیده است.

روشکنشگری بر مبنای تعامل ساحتهای نفس
افلوطین درآموزه فیض فعالیت دوگانهی درونی و بیرونی موجودات را در هستی را فراگیر
میداند و اصالت را به فعالیت درونی میدهد و فعالیت بیرونی بازخورد فعالیت درونی در
موجودات است .انسان نیز به واسطه داشتن نفس دارای اراده اختیار و دارای نیروی
اثربخشی است که با روش تعامل وکنشگری میتواند از حالت انفعال و تأثیرپذیری صرف
خارج شود و با نیروی تعقل اهداف و مبدأ و معاد خود را بشناسد و مناسبات و فعالیتهای
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خود را متناسب با آنها تنظیم نماید منظور از کنشگری نفس فعالیت و تعامل ساحتهای
مختلف نفس است که در دو جهت معقول نسبت به عقل و در جهت محسوس نسبت به
طبیعت فعالیت دارد .فعالیتهای نفس با بعد عقالنی موجب کسب روشنایی و صفات و
خصایص عقالنی مانند زیبایی و عدالت وکسب خیر برای نفس میباشد .نفس خود نیروی
اثربخشی است که از عقل صادر گردیده و صورت مرآتی عقل است و تصویر هر چیزی باید با
خود آن چیز شباهت داشته باشد .نفس با التفات به مبدأ و اصل خویش صفات عقالنی را
کسب میکند و در تعامل با صفات عقلی خود ویژگیهای عقل کسب میکند و به تعبیر
افلوطین خود تبدیل به عقل میگردد.
در صنعت فرهنگی موضوع تربیت امری منفعل و مستلزم وجود سازنده و ساخته شده
است .در این رویکرد موضوع تربیت ارادهای از خود ندارد و تحریکات و هیجانات و انفعاالت
مسیر فعالیت او را مشخص میکند .تبعیت نفس از عقل و اصول عقالنی و به تعبیر
افلوطین با چشم عقل دیدن توسط نفس انسانی او را از حالت انفعال و شیءوارگی خارج
میکند .کنشگری در صنعت فرهنگ یکسویه و منفعت طلبانه است در حالی که کنشگری
عقالنی نفس امری چند سویه و تعاملی و انعطافپذیر و مشارکتی و همراه با استقالل و
انتخابگری است و زمینه اثرگذاری و فعالیت و مقاومت نفس و استقالل او را در مقابل
نیروهای بیرونی فراهم میآورد.
لذا فعالیتهای عقالنی زمینه شکوفایی و رشد قابلیتهای افراد را به دنبال دارد وجود
خودآگاهی در هستی فردی و اجتماعی مانع از انفعال در روابط انسانها میشود .گوهر
وجودی آدمی با داشتن اراده و کنشگری تناسبی با صنعت و ساختن شیءواره ندارد.
مفروضه کنشگری به حساب آوردن دیگری و غیریت است که زمینه مشارکت فراگیر و رشد و
تعامل سازنده فرد با جامعه انسانی را فراهم میکند .میان فرآورده دانش و ذات دانش رابطه
فرع و جزء یا به تعبیر افلوطین رابطه اصل و تصویر حاکم است پیوستگی و وجود ربطی آثار و
فرآوردههای دانش با اصل و کلیت دانش ضروری است و انقطاع از دانش تنزل مقام و منزلت
آن است .نتیجه گرفته میشود تولیدات دانشی و عقالنی زمانی ارزشمندندکه ارتباط آنها با
غایت و اهداف ذاتی دانش عقالنی حقیقی مستحکم و مرتبط باشند .بنابراین اموری مانند
فنآوریها برای ارزشمند و مفید بودن نباید رابطه آنها با ذات دانش و عقالنیت حقیقی قطع
و گسسته گردد.
با عنایت به مطالب فوق مقدمات و نتیجه قیاس عملی به شرح ذیل است:
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مقدمه عملی قیاس :۱نفس باید با عقل تعامل داشته باشد(.گزاره هنجاری)
مقدمه عملی قیاس :1تعامل عقالنی نفس در گرو روش کنشگری و فعالیت عقالنی میباشد.
(گزاره واقع نگر)
نتیجه عملی قیاس :متربی باید به وسیله قوای مختلف نفس با عقل به کنشگری و تعامل
عقالنی بپردازد( .گزاره هنجاری)
ج :دانش معطوف به داده و اطالعات
تقلیل عقالنیت به دادههای خام و توقف فراگیران در دادههای حسی و حافظه پروری از
مسایل مهم بازاری شدن دانش میباشد .تقلیل دانش به مجموعههایی از گزارههای صحیح و
غلط و توقف در الفاظ و جدلهای کالمی از دیگر مسایل آن است .چالش بزرگ تقلب و جعل
مدارک در مدارس و تنزل مدرسه خوب به کنترل حداکثری در فرآیندهای امتحان و اخیرا ا
استمداد از فنآوریها برای کنترل این پدیده حکایت از فروکاستن عقالنیت توســـط رویههای
ارزشیابی از فراگیران میباشد و از سطوح باالی دانش غفلت میگردد .در مدارس
آموزشوپرورش امروز ایران ،اتکای برنامهریزان به آمارهای درصد قبولی و شیوهای ارزیابی و
توجه صرف به حافظهپروری حکایت از غفلت از کیفیتگرایی و فعالیتهای تأمل ورزانه در
مدارس دارد .با تأمل در مبانی نظری افلوطین میتوان با قائل شدن به مراتبی بودن معرفت و
الزام به دستیابی نفس به سطوح باالی معرفتی و تأمالت خردمندانه به روش اندیشیدن
فلسفی و خردمندی برای گذر از دادههای دانشی و تنکمایگی و دستیابی به سطوح باالی
یادگیری دست یافت.

روش تأمالت عقالنی بر مبنای فلسفهورزی
توانایی اندیشهورزی و ساخت و بافتدادن به دادههای اطالعاتی یکی از هدفهای
تعلیموتربیت توسعه یافته است .در مبانی اندیشه افلوطین اندیشیدن و تعقل روشی برای
تأمالت عقالنی در نظر میگیرد .آموزش فلسفه اگر عالوه بر محصوالت عقلی با واردات
شهودی و قلبی همراه باشد ،خردمندی نامیده میشود و یک نوع استواری در حکم عقل
میباشد .بنابراین نیل به تربیت عقالنی نفس با آموزش حکمت و فلسفه رابطه تنگاتنگی
دارند .براساس مبانی نظری افلوطین فلسفیدن و تأمالت عقالنی را یک کل حقیقی و در
برگیرنده است و فروکاستن عقلورزی به فعالیت معرفتشناسی و استدالل و تجربهگرایی
تنزل عقل و از میان بردن جامعیت و ماهیت حقیقی آن است.
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افالطون نیز تأمالت عقالنی را فضیلتی میداند که مربوط به جنبه عقالنی نفس میباشد
که تعلیم آن برای ارتقای نفس با اهمیت است (کاپلستون ،۱31۴،ص  .)12۰در مبانی اندیشه
افلوطین ،دیالکتیک روشی فراگیر برای تحول معرفتی نفس و کسب معرفت است و نفس
انسانی برای دستیابی به دانش منسجم دربارٔه هستی ،آن را بکار میگیرد و این روش
موجودات را با یک نظم معقول میشناسد و ماهیت اشیاء را همانگونه که هستند نمایان
میکند و فن شناخت تفاوتها و شباهتها و وحدت دادن به معرفت است که از دو روش
ترکیب و با همنگری و تحلیل و تجزیه کردن به اجزاء استفاده میکند .در آخرین مرحله
شناسایی اندیشنده و موضوع اندیشه به وسیله روش دیالکتیکی ،حکمت عملی و نظری به
یگانگی و وحدت میرسد (یاسپرس ،۱313 ،ص .)۰۶
برای پرورش تأمالت عقالنی فراگیران آموزش ریاضی و هندسه برای پرورش تفکر و مأنوس
شدن به موضوعات انتزاعی و فن دیالکتیک برای دستیابی به تعمق و سیر نفس از کثرت به
وحدت و از وحدت به کثرت کمک میکند و توانایی اندیشیدن و استداللورزی به نفس
میبخشد.
در تأمالت عقالنی به طور منظم و منطقی دربارٔه مفاهیم تفاوتها و شباهتها و از
خاستگاه و مبدأ مسایل و هستی کنکاش میشود در حالی که در سطحینگری میل به
شباهتها و شبیهسازی و یکساننگری وجود دارد و از تفاوتها و فردیتها غفلت میشود .از
آنجا که معرفت دارای سطوح و مراتب متعددی مانند حس خیال تجربه ،عقل ،شهود،
مکاشفه ،الهام و وحی و غیره میباشد .توقف صرف در یک مرحله به قشریگری معرفتی
میانجامد .نفس با اندیشیدن و با روش تأمل دیالکتیکی مسیر معرفت را طی میکند.
اندیشیدن و تأمل ،ابزار توسعه وجودی و روش فرهیختگی میباشد به طوری که پیترز آرمان
شخص فرهیخته را گذر از دانش سطحی و رویآوری به تفکر و تأمل میداند و معتقد است
که دانش به سه طریق سطحی و عمیق و درک سعادتمندانه در افراد فرهیخته نمودار میشود
(هرست و وایت ،۱312 ،ص .)۱1۱ .اندیشیدن سیر عقالنی نفس را به وجود میآورد تا از
ظواهر به باطن سیر معنایی کسب کند و از دادهها و اطالعات خام حسی به ساخت و بافت
دادن به دانش بپردازد و به اصل شناسایی و مقام خردمندی دست یابد .در این رویکرد اگر
بین اطالعات و داده و تأمالت عقالنی تفاوت قائل شویم دانشآموزان امروز در فضای مجازی
به انتقالدهنده صرف اطالعات تبدیل نمیشوند و با تأمالت عقالنی میتوان به درستی و
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نادرستی اطالعات آگاهی یابند و منفعالنه ابزار دست افراد و گروههای فرصت طلب
نمیشوند.
در روش تأمالت عقالنی دانش و اطالعات با ویژگی صدق و مطابقت با حقیقت سنجیده
میشود و دستیابی به این تأمالت وابسته به تهذیب نفس و مشاهده اصل حقیقت میباشد
دستیابی به حقیقت با تعالی نفس و تهذیب وکسب فضیلت حاصل میشود .تأمالت نفس
راه دستیابی به کماالت معنوی و فارغ شدن از تعلقات زمینی و سکنی گرفتن در عالم عقل
است .لیوتار نیز دانش را توانایی برای افراد میداند که با تعیین معیار حقیقت در ارزیابی
مسائل نظری و تعیین معیار عدالتورزی در ارزیابی موقعیتهای عملی و اخالقی و معیار
کارآیی و اثربخشی در فنورزی در افراد میانجامد (لیوتار ،۱31۴،ص  .)3۴بنابراین تربیت
شغلی و مهارتی هم یک فعالیت عقالنی محسوب میشوند و فروکاستن آن به یک فعالیت
صرف اقتصادی و بازاری صحیح نیست .با عنایت مطالب فوق مقدمات و نتیجه قیاس عملی
به شرح ذیل است:

مقدمه عملی قیاس :۱نفس فردی باید به تأمل عقالنی دست یابد(.گزاره هنجاری)
مقدمه عملی قیاس :1دستیابی به تأمل عقالنی در گرو روش دیالکتیک عقالنی است( .گزاره
واقع نگر)
نتیجه عملی قیاس  :متربی باید به روش دیالکتیک عقلی به تأمل عقالنی بپردازد( .گزاره
هنجاری روشی)
د :دانش معطوف به تظاهر و عوام فریبی
در رویکرد ظاهرگرایی دانش و آنچه تبلی و عرضه میشود ،نقابهای فریبندهای است که
نوعی همسانی ظاهری را القاء میکند .ظاهرگرایی نقطه مقابل معنـاگرایی و بصیرت درون
است .صورتگرایی برداشتهای عوامانه از دانش ،فراگیران را از لذت دانایی محروم و
فعالیتهای آن معطوف به جاهطلبی و ریاکاری میشود و فعالیتهای تربیتی مجازی و غیر
حقیقی میشود .و پنهان شدن در پشت نقاب و پوشیدن ماهیت حقیقی خود از دیگر آثار
رویکرد ظاهرگرا میباشد بنابراین حفظ وضع موجود از اهداف تربیت ظاهرگرا است.
فعالیتهای عقالنی در این رویکرد القاء و تلقین و توجیه رفتارهای مورد قبول بوده و مانع هر
نوعی تحوّلخواهی و تجدّدطلبی است .تربیت ظاهرگرا تأکید بر بارآوری و پرورش روحیه
تسلیم متربی در فرآیند تربیت دارد .دانش معطوف به ظاهرگرایی تربیت و آموزش را به
نمادها و فعالیتهای نمادین تبدیل میکند و به ظواهری فریبنده و غلطانداز اکتفا میکند و
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افلوطین با نگاهی عرفانی و معنوی الیههای عمیق تربیت معنوی خودسازی فردی را بهعنوان
روش تجربههای عرفانی و معنوی بدیلی برای چالش عقالنی مذکور ارائه مینماید این در
حالی است در تربیت امروز و به تبع آموزشوپرورش ایران یکی از مصادیق دانش معطوف به
ظاهرگرایی ،گسترش مدرکگرایی و به منظور تصاحب القاب و عناوین صوری و
مستندسازیهای سازمانی و تبلیغاتی شدن فعالیتهای آموزشی است که حکایت از غلبه
ادبیات بازار بر تعلیموتربیت امروز است.

روش بصیرت بر مبنای عرفان و خودسازی
بر مبنای اندیشه افلوطین همه تجارب معنوی نفس را نمیتوان با عقل استداللی و
حصولی صرف ادراک کرد .آگاهیها و تجارب معنوی و ارتباطی نفس از جنس دیدار و
مشاهده درونی است ،همان طور که یاسپرس بیان میدارد :دیدن احد بیشتر از اندیشیدن و
آن سوی اندیشیدن است (یاسپرس ،۱313 ،ص .)۰1 .این دیدن از نوع بصیرت است که از
طریق تفکر و شهود ،انسان به آن بینا میشود .یکی از پیش فرضهای تجربه عارفانه انقطاع
از دنیا و تعلقات جهان محسوس و سیر از ظاهر به باطن و از بیرون به درون برای نفس است.
نفس از راه نوعی تماس معنوی و بدون هرگونه فکر و استدالل به واحد نخستین دست
مییابد (ورنر ،۱311 ،ص .)111
وظیفه نفس در مرحله اتحاد عرفانی آزاد شدن از محسوسات و رویآوری به شهود عقل
میباشد .او باید از کثرت بگذرد و به وحدت برسد نفس باید به مرحله عقل شهودی برسد
عقلورزی در مبانی نظری افلوطین معادل شهود درونی و گذر از استدالل عقلی است.
تجربههای نفس با روشنشدگی حقیقت و برخورد شهودی همراه است .در نتیجه باز گفتن
این تجربه برای دیگران به شیوه روایت و حکایت نفس و نوعی تذکر و یادآوری است.
نفس در این مرحله نوعی تالقی و برخورد دارد که به وصف نمیآید .در این مرحله
دوگانگی عالم و معلوم از میان برمیخیزد و وحدت به نهایت و کمال خود میرسد .این مرحله
را به جای شناسایی بیشتر باید آن را برخورد و دیدار دانست که این حالت را به جز کسانی
که آن را آزمودهاند نمیتوانند بازگو کنند .افراد معدودی به این مرحله دست مییابند.
افلوطین این مرحله را تذکار مینامند زیرا در آن حالت افرادی که به این مرحله میرسند
هرگونه آگاهی را نسبت به خویشتن از دست میدهند و این حالت را خلسهای است برتر از
فکر و عقل است (بریه ،۱3۲۰،ص .)1۶۱
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در آموزههای دینی عالم محسوس همان عالم شهادت و ظاهری است و یکی از وجوه
هستی است و عالم معقول عالم غیب و غیر محسوس و معنوی که وجه دیگر هستی است.
باطن آدمی دارای الیههای مختلف میباشد .کسب بینش و بصیرت نوعی آگاهی عمیق و
گسترده در مورد مظاهر هستی حقایق خلقت حقیقت وجودی انسان مبدأ و معاد میباشد
عموما الفاظ و تقریرات هر فردی تمامی دانستههای او نمیباشد .تجربههای فردی دانشهای
اصیل و شهودی هستند که هر شخص آنها را برای خود حجت میداند .طرح تجربههای
معنوی و فردی از سوی افلوطین فیضبخشی معرفتی از عالم معقول میباشد .تحوالت درونی
دنیای پدیداری هر فرد را منحصر به فرد میکند .تجربههای فردی و معنوی به تعبیر افلوطین
غیر قابل بیان و عرضه و مبادله هستند و در قالب تذکار میتوان بیان نمود .تمایل افلوطین بر
رویکرد سلبی در توصیف احد حکایت از این عدم تطابق صورتها و الفاظ با واقعیات معنوی
میباشد .لذا دانش به عنوان یک امر معنوی چون دارای صورت محسوس نیست؛ عشق به او
نیز بیکرانه و جاودانه است.
نفس زمانی میتواند به مقام بصیرت و درونبینی دست یابد تعلقات دنیوی را پشت سر
گذارده باشد و به مقام قرب معنوی دست یافته باشد و در صورت غفلت تعلیموتربیت از
خودسازی فردی ،عوامفریبی و تصنعات ریاکارانه بر فعالیتهای تربیتی غلبه پیدا میکنند.
با عنایت به مطالب فوق مقدمات و نتیجه قیاس عملی به شرح ذیل است:

مقدمه عملی قیاس :۱نفس فردی باید به تجربههای معنوی دست یابد( .گزاره هنجاری)
مقدمه عملی قیاس :1تجربههای معنوی و عارفانه در گرو بصیرت و خودسازی نفس
میباشند( .گزاره واقعنگر)

نتیجه عملی :متربی باید به روش بصیرت و خودسازی بپردازد( .گزاره روشی)
م :دانش معطوف به قدرت
نهادهای فرهنگی مانند مدرسه و دانشگاه اگر موضعی انتقادی و اصالحگری در مقابل
قدرت مسلط حاکم نداشته باشند ،ممکن است به عنوان نهادهای محافظهکار و تحکیمکننده
مشی و برنامههای سیاسی آنها و عامل و ابزارگروهها و سیاستهای حاکمیت عمل کنند و
این پدیده نشانهای از دانش معطوف به قدرت و استفاده ابزاری از تعلیم وتربیت است ،که
در این وضعیت دانش به وسیله استیالی طبقه حاکم به ابزار حفظ قدرت تبدیل میشود.
دانش ممتاز و حقیقی در دست گروهی قلیل باقی میماند و طبقات فرودست از آن محروم
میگردند .در اعتراض به چنین وضعیتی بود که ایلیچ پیشنهاد مدرسهزدایی را مطرح کرد و
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تأکید داشت که به دانش عملی و فضیلت همگانی به شیوه عامه روی آورده شود
(کاردان ،۱33۱،ص  .)1۲3یاسپرس نیز بر آن بود آموزشوپرورش جدید انسان را نه چون انسان
بلکه چون نیروی تولیدکننده و انرژی زنده میبیند و آن را به صورت ابزاری سودمند و
فرمانبردار درمیآورد (نقیب زاده ،۱313،ص  .)۱1۰لذا اگر دانش معطوف به فضیلت باشد
اهداف تربیت به چالش کشــیده نمیشود و بدیل افلوطین در این زمینه تزکیه و کسب
فضیلت و حاکمیت عقل و فضیلت است تا در پرتو آن از قدرت دانش سوء استفاده نشود.

روش تمرین فرزانگی برمبنای خردمندی
بر مبنای اندیشه افلوطین فضیلت در اعتدال ،هماهنگی و خویشتنداری نفس و عیب در
ناهماهنگ بودن قوای نفس است ،زیرا در نبود هماهنگی ،هر کدام از اجزای نفس وظیفه
شایسته خود را انجام نمیدهند و به افراط و تفریط کشیده میشوند .فضیلتهایی چون
شجاعت ،دانایی و خویشتنداری چون خاصیت معتدل و محدود کننده دارند نفس انسان را
منظم و زیبا میسازند .فضیلت درآگاهانه و معقوالنه و اخالقی زیستن است و به تعبیر
افلوطین نفس باید از هوسهای جسمانی پاک شود و مانند پیکرتراشان زواید را از خویشتن
بزداید تا جالی خود را باز یابد و روشنایی فضیلت در او جلوهگر شود و برای شهود عقالنی
آماده شود.
فضیلتها به دو دستهی فردی و اجتماعی تقسیم میشوند :فضیلتهای فردی در
فرزانگی فردی و فضیلتهای اجتماعی در خردمندی و تعالی اجتماعی موثر هستند .فضایل
بنیاد اخالق هستند و زندگی فردی و اجتماعی انسان را میآرایند.
پیوستگی فضیلت و معرفت مورد تأکید فیلسوفان یونان بوده است .سقراط بر پیوستگی
اخالق با دانش و افالطون بر حاکمیت اخالق و فضیلت تأکید داشته است .او عدالت را شرط
ضروری قدرت و حاکمیت میدانست و عدالت نیز چیزی جز مجموعه فضایل اخالقی
نیست .امور جامعه باید با آگاهی و فضیلت سامان بیابد و غایت دانش فضیلت و
سعادتمندی است .افلوطین نیز زندگی عقالنی را با زندگی اخالقی و فضیلتمندانه یکسان
میداند و بر مطابقت ارزشهای اخالقی و ارزشهای عقالنی تأکید دارد و معتقد است دانش
باید متوجه خودشناسی و موجبات زیبایی نفس را فراهم آورد و با چشم عقل در زیبایی
بنگرد و با دیدن اصل زیبایی همه قدرتها و تخت پادشاهی در دید او حقیر و ناچیز جلوه
میکند .دانش اگر به فضیلت و حکمت منجر نشود دانشی بیاعتبار است .فضیلت دارای
خودبسندگی و کمال است و داشتن آن عین حکمت و سعادتمندی است .با کسب فرزانگی
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انسان قدرتمند ،فردی اخالقی ومعتدل میشود و از سالح دانش استفاده نابجا و غیر اخالقی
نمیکند.
با عنایت به مطالب فوق مقدمات و نتیجه قیاس عملی به شرح ذیل است:

مقدمه عملی قیاس :۱نفس فردی باید به فضیلتمندی دست یابد( .گزاره هنجاری)
مقدمه عملی قیاس :1کسب فضیلت در گرو عدلورزی و تمرین فرزانگی است(.گزاره واقعنگر)
نتیجه قیاس عملی :متربی باید به روش تمرین فرزانگی و عدلورزی بپردازد( .گزاره هنجاری)

نتیجهگیری
هدف این پژوهش پاسخگویی به سؤاالت پژوهش بر مبنای اندیشه افلوطین بود در پرسش
اول سعی گردید مفهوم حیات عقالنی و مؤلفههای آن در اندیشه افلوطین بررسی گردد.
حیات عقالنی به عنوان غایت تربیت عقالنی و رسیدن به خوشبختی نفس فردی در نظر
گرفته شد و حیات عقالنی با ویژگیهایی جامعیت و خوگردانی وآگاهیهای شهودی و
روشنشدگی و کنشگری نفس انسانی و حاکمیت عقل در زندگی انسان و تبعیت نفس فردی
از عقل توصیف گردید .در اسناد تحولی آموزشوپرورش ایران نیز ساحتهای تربیتی ارتباط
عرضی و طولی خود را با ساحت عقالنی حفظ مینمایند و از مقوله حیات عقالنی به حیات
طیبه نام برده شده است که همان زندگی دل چسب وگوارای عقلی است که دارای ابعاد
زیستی اجتماعی اخالقی و اقتصادی است و در بسیاری از ابعاد هم راستا با مبانی نظری
اندیشه افلوطین میباشد.
یکی از چالشهای زندگی عقالنی امروز و تربیت عقالنی به صورت خاص در
آموزشوپرورش و به تبع آموزشوپرورش کشور رویکرد تقلیلگرایانه به عقل است که یکی از
مظاهر آن مسئله بازاریسازی دانش ،میباشــد که یک فرهنگ و یک ایدئولوژی است و
مبتنی بر سود و منافع شخصی است .در این رویکرد جایگاه ارجمندی و معیار بودن دانش و
عقل تنزل پیدا میکند و به کاالیی قابل مبادله تبدیل میشود و این پدیده با حقیقت دانش
و اخـالق و خیر عمومی و تحوالت وجودی انسان سازگاری ندارد و این موضوع در سطح
بینالمللی توسط جریان نئولیبرال آغاز شد و حوزههای عمومی و نهادهای تعلیموتربیت را
تحت تأثیر قرار داده است تعلیموتربیت کشور ما نیز ناخواستـــــــه قدمهایی را در این مسیر
بر داشته است و ادبیات بازاریسازی به خوبی در تنظیم اسناد آموزشی میتوان مشاهده کرد.
این روند میرود آینده تعلیموتربیت را با چالش مواجه کند .دانش و فرهنگ بازاری شده به
جای اینکه تعالـیبخش جامعه و افراد باشد نقش کنترل و مهارکنندگی دارد .غلبه
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فعالیتهای تجربی و اثباتگرایانه در تربیت امــروز به صورت عام و به صورت خاص در
آموزشوپرورش ایران و اقبال روز افزون به رشتههای تجربی وکم اعتبار شــــدن رشتههای علوم
انسانی نسبت به رشتههای تجربی و همچنین غلبه آزمون و کمیسازی و نتیجهگرایی و
گفتمان موفقیت در آزمونها و گذشتن از مانع کنکور ،رویکردی تقلیلگرایانه به خردمندی و
فعالیتهای آموزشی است و با برنامههای درسی یکسان و استانداردسازی و شیوههای ارزیابی
کمی و عددی تالش دارد تعلیموتربیت را به خط تولید نزدیک کند و در نتیجه ضرورت مقابله
با این رویکرد چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی احساس میشود.
در پرسش دوم هدف این پژوهش یافتن راهبردهای مقاومت در برابر این آسیب فرهنگی
بود و به همین منظور ضمن شناسایی مؤلفههای بازاری شدن با مراجعه به اندیشههای
افلوطین روشهای تربیت عقالنی افلوطین که ناظر به مقاومت در برابر این چالش میباشند
شناسایی و معرفی گردیدند.
بازاری سازی در سطح فردی و در سطح اجتماعی در تعلیم وتربیت میتواند بروز و ظهور
داشته باشد در سطح فردی اگر دانش متوجه تحوالت درونی افراد جامعه نشود منجر به
تربیت شخصیتهای کاذب و مجازی در تربیت و انحطاط اخالق پژوهشی و علمی در مدارس
و مراکز آموزشی خواهد شد و در سطح اجتماعی اگر تعلیموتربیت و نهادهای آموزشی در
انحصار اجتماعات انسانی باشند که فقط به سود و منافع قشری وگروهی و ایدئولوژی خود
توجه داشته باشند عدالت تربیتی و فرصتهای آموزشی به چالش کشیده میشود و
تعلیموتربیت از هدف حقیقی و ذاتی خود زاویه پیدا میکند .بنابراین نهادهای آموزشی نباید
به ابزار انباشت سرمایه برای افراد و اجتماعات گروهی و قشری تبدیل گردند بلکه باید با
راهبرد تربیت حرفهای و شغلی و ترویج و گسترش آموزش کاربرد دانش در سطح فراگیر به
توزیع ثروت در جامعه کمک کنند و مانع انباشت سرمایه گردند .تربیت حرفهای اگر یک
عمل عقالنی کامل نباشد و فقط مهارتورزی را ترویج دهد میتواند به یک فعالیت بازاری
تبدیلشود.
مؤلفههای بازاریشدن تعلیموتربیت با مظاهری مانند ثروتاندیشی ،صنعت فرهنگی،
سطحینگری علمی ،ظاهرگرایی و قدرتاندیشی همراه میباشد .در مقابل گرایش به
ثروتاندیشی روش خیراندیشی و تعالی معرفتی نفس مطرح گردیده است که راهبردی فردی
و اجتماعی برای توزیع ثروت و مانع تکاثر خواهی فردی و اجتماعی میشود و در مقابل
صنعت فرهنگی ،کنشگری عقالنی مطرح شده است صنعت فرهنگ گرایش به یکسانسازی

سال  ،3شماره  ،5بهار و تابستان 5000

روشهای تربیت عقالنی در رویکرد 553 ...

و القاء نیازهای کاذب و مصرفی و انفعال فردی و اجتماعی دارد ولی کنشگری عقالنی میتواند
نیازهای راستین فردی و جمعی را شناسایی و اراده وتصمیم گیری فردی را در مقابل انفعال و
محرکات بیرونی اعمال کند و در مقابل سطحینگری روش تأمالت عقالنی قرار دارد توقف
متربیان در سطح اطالعات و دادههای خام آنها را مستعد سوء استفاده و تسلط سلطهگران
میکند در حالی که دست یابی به سطوح باالی دانش و تأمالت عقالنی و توانایی ساخت و
بافت دادن به دانش تربیت را خالق و پویا و اصیل و جذاب میکند و در مقابل تظاهر و
عوامفریبی روش بصیرت و خودسازی و تحوالت درونی و عرفانی مطرح گردیده است که
تحوالت درونی میتواند مانع از تزویر و ریا کاری و عوامفریبی باشد و در مقابل قدرت اندیشی
و سیاستزدگی روش تمرین خردمندی و فرزانگی شناسایی گردید فرزانگی میتواند صاحبان
قدرت را در جایگاهی منزلت دهد که از ابزار دانش کاربرد نامناسب نداشته باشد.
پیشنهاد میشود متولیان تعلیموتربیت در خط مشیها و تصمیمگیریهای تربیتی به
کثرتگرایی شناختی و معرفتی در آموزش و ارزیابی فراگیران بپردازند و با باز تعریف خرد و
تولیدات عقلی با اشکال و روشهای مختلف توجه شود و از تقلیل خردمندی و اندیشیدن به
سطوح نازل معرفتی خوداری نمایند و از سنجش آن با ابزارهای سنجش کمی خودداری گردد
و به جای توجه به نتیجهگرایی به فرآیندهای تربیتی اقبال نموده با شیوههای ارزیابی کیفی و
پویا و تفاهمی جنبههای تاریک و غیرعقالنی تربیت را شناسایی و به مؤلفههایی مانند
غیریت و تفاوتهای فردی و تعامالت درون فردی و بین فردی توجه نموده و آسیبهای
بازاریسازی در تعلیموتربیت مورد کنترل و توجه قرار دهند و از راهکارها و روشهای
مقاومسازی در برابر این آسیبها در تربیت عقالنی بر مبنای اندیشههای افلوطین استفاده
نمایند.
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این کتاب در سال  ۱31۲به چاپ رسید و در
سال  ۱311با ویراستی دیگر تجدید چاپ
شده است .کتاب حیات معقول در واقع
حاصل سخنرانی استاد محمدتقی جعفری
در دومین سمینار انتقال به تعلیموتربیت
اسالمی در سال  ۱3۶۱است .از آنجا که این
کتاب توسط یکی از اندیشمندان بنام
مسلمان ،به تعلیموتربیت اسالمی و هدف
اساسی آن ،یعنی نیل به حیات معقول،
پرداخته ،شایستٔه آن است که مورد توجه
قرار گیرد.
مرور بر این کتاب را در دو قسمت انجام خواهیم داد؛ نخست ،خالصهای از مباحث
اساسی کتاب را از نظر می گذرانیم و سپس به ارزیابی برخی از این مباحث خواهیم پرداخت.
ارجاعها همه از متن کتاب است.

مباحث اساسی کتاب
موضوع کتاب ،در واقع ،هدف تعلیموتربیت اسالمی است؛ البته به معنای بسیار عام آن
که تعلیموتربیت نهادهای آموزشی در ذیل آن قرار میگیرد .مباحث کتاب براساس تقابلی
شکل گرفته میان زندگی طبیعی و غریزی انسان ،از سویی ،و زندگی عقالنی ،از سوی دیگر.
زندگی غریزی یا «حیات طبیعی محض» مبتنی بر حب ذات و خودخواهی است که در آن،
چیزها و آدمیان دیگر با نگاهی ابزاری نگریسته میشوند .در مقابل ،حیات معقول قرار دارد
 . 1استاد دانشگاه تهران khbagheri@ut.ac.ir
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که مستلزم فراتر رفتن از حیات طبیعی محض است .بر این اساس ،کتاب در چهار فصل ،با
این عناوین سامان یافته است :حیات طبیعی محض ،حیات معقول ،عناصر حیات معقول،
شئون زندگی انسان در حیات معقول.
حیات طبیعی محض که مبتنی بر غرایز است ،بیشتر انسانها را از گذشته تا امروز در
تحت قدرت خود گرفته است .گروه اندکی از انسانها توانستهاند به حیات معقول دست
یابند .ادعای تکامل طبیعی انسان در طول تاریخ ،قابلدفاع نیست بلکه انسانها همچنان در
پیچوخم گرفتاریهای ناشی از خودخواهی و خودمحوری ،در عرصههای مختلف زندگی قرار
دارند .تندادن و رضایتدادن به حیات طبیعی محض در انسانها دیده میشود زیرا:
ب ذات ،رضایت را بر جاندار تحمیل
«فشار و جبر مکانیسم خودخواهی و ح ّ
مینماید و انسان معمولی نیز چنین گمان میکند که این رضایت ،مطابق همٔه
استعدادها و امکانات انسانی او به وجود آمده است!» (ص )۰۰-۰3

حیات معقول را هم اندیشمندانی مطرح کردهاند و هم قرآن به آن فراخوانده است .آنچه
در قرآن حیات دنیا نامیده شده ،اشاره به همین حیات طبیعی محض دارد که رضایت دادن
به آن با آرامش کاذب و غفل ت از آیات الهی همراه است .در مقابل ،قرآن به حیات معقول و
حیات طیبه دعوت کرده که مالزم با آرامش واقعی ناشی از تحقق قابلیتهای انسانی است
(ص 23-21؛ ص .)23-2۲
مقصود از عقل در تعبیر حیات معقول ،راسیونالیسم نیست بلکه ترکیبی از عقل نظری
(استداللگر) و عقل عملی (وجدان آگاه) است که «در استخدام شخصیت رو به رشد و کمال
قرار میگیرند» (ص  .)۶۲ترکیب عقل نظری و عملی میتواند مقدمهای برای نیل به عقل کلی
(عرفا) باشد (ص .)۶1
تعبیر دیگر از معنای عقل در حیات معقول ،ناظر به قوانین ثابت عقالنی است« :این،
یک مختص اساسی «حیات معقول» است که زندگی آدمی بر مبنای اصول و قوانین عقالنی
ثابت باشد و وحدت تکاملی حیات و شخصیت در مجرای دگرگونیها و تغییرهای روبنایی
محفوظ و ثابت بماند .این ثبات و پایداری ،بدون تکیه بر آن اصول و قوانین ،امکانناپذیر
است( ».ص )21
مقصود از حیات معقول« ،حیات قابلاستدالل (زندگی مبتنیبر دلیل و برهان روشن)» یا
«حیات مستند به دلیل روشن» است( .ص )21-2۱

تعریف حیات معقول:
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«حیات آگاهانهای که نیروها و فعالیتهای جبری و جبرنمای زندگی طبیعی را با
برخورداری از رشد آزادی شکوفان شده در اختیار ،در مسیر هدفهای تکاملی
نسبی تنظیم نموده ،شخصیت انسانی را که به تدریج در این گذرگاه ساخته
میشود وارد هدف اعالی زندگی مینماید .این هدف اعالء ،شرکت در آهنگ کلی
هستی وابسته به کمال برین است( ».ص )23
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حیات معقول مترادف حیات طیبه است و از آن جهت در قرآن ،طیبه یا پاکیزه نامیده
شده که قابل استناد به خدا است"« :حیات معقول" که شایستگی استناد به خدا را داشته و
میتواند "حیات طیبه" نامیده شود( »...ص )۱1۴
عناصر حیات معقول در تعریف آن (در بند  )۱.۲مشخص شدهاند ،شامل :حیات آگاهانه
(آگاهی از آنچه هستم و آنچه باید بشوم) ،تنظیم نیروها و فعالیتها (آزادی و اختیار)،
شخصیت در مسیر شدن (تبدیل :احساسات اولیه به تصعید آنها ،عقل نظری به عقل
جامع ،آزادی به اختیار) ،ورود به هدف اعالی زندگی ،مسیر هدفهای تکاملی عقالنی( .در
کتاب ،عناصر به همین ترتیب مطرح شدهاند ،اما مشخص است که عنصر آخر در جای
مناسب خود قرار نگرفته است .به همین دلیل ،در توضیح مطالب یک بار هم جایگاه آن به
عنصر سوم تغییر یافته که البته منطقیتر است).
شئون زندگی انسان در حیات معقول:
انواع این شئون در آغاز این نوشتار ذکر شد .نویسنده در این بحث میکوشد اقتضاهای
عقالنی بودن را در همٔه ابعاد زندگی بیان کند و به عبارتی ،کمال مطلوب انسانی را در هر
بعدی ذکر کند .در بعد «شخصیت انسانی» سخن این است که شخصیت ارزشمند انسان،
فراتر از خود طبیعی محض ،قرار دارد و در هماهنگی با آهنگ کلی هستی به ظهور میرسد؛
در بعد «اخالق» سخن از این است که اخالق ابزار یدکی برای حقوق و برای کاستن جرایم
نیست بلکه مستلزم بیداری وجدان انسانها و گرایش آنها به خیرات و کماالت ،به خاطر
ارزش ذاتی آنها است؛ در بعد «حقوق» سخن از این است که باید حقوق از محدودٔه روابط
زندگی طبیعی محض فراتر رود و به حقوق جانهای آدمیان نیز نظر داشته باشد؛ در بعد
«روابط انسانی» سخن از این است که نباید رابطٔه ابزاری با دیگران داشته باشیم بلکه باید
هدف اعالی زندگی را برای همٔه انسانها در نظر بگیریم؛ در بعد «علم» سخن از این است
که علم نباید تنها خادم خود طبیعی محض باشد بلکه باید خواستن در سطح تعقل و
وجدان آزاد را مایهور کند و در این صورت «شعاعی از اشعٔه الهی» خواهد بود؛ در بعد
«هستیشناسی» سخن از این است که تنها حیات معقول ما را از جهان عینی فراتر میبرد
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و با باطن جهان آشنا میسازد و به تبع آن در بعد «جهان بینی» نیز حیات معقول ما را به
برداشتی از جهان سوق میدهد که حکمت و مشیتی واال را در آن بازمیشناسد؛ در بعد
«هنر» سخن از آن است که اثر هنری باید ذات انسان را از اسارت حیات طبیعی محض آزاد
کند و با قدرت تجسیمی که دارد آدمی را برای شرکت در آهنگ کلی هستی آماده کند؛ در
بعد «سیاست» سخن از این است که سیاست ،نه ماکیاولی ،بلکه باید با اخالق مالزم باشد
و ورود به هدف اعالی زندگی را برای انسانها مهیا سازد؛ در بعد «اقتصاد» سخن از این
است که آدمی باید از احساس مالکیت مهار نشدنی خود طبیعی فراتر رود و با فرض شرکت
همگان در آهنگ کلی هستی و این که حق حیات برای همٔه انسانهاست ،به مهار خود
بپردازد و سرانجام ،در بعد «تعلیموتربیت» تالش ما برای این است« :تحریک نونهاالن
جامعه ،به انتقال تدریجی از "حیات طبیعی محض" برای ورود به "حیات معقول"» (ص
 .)۱۰2در جریان چنین تربیتی باید به دانشآموزان «تلقین کنند که آنچه بهعنوان واقعیت
قابل آموزش یا پرورش به آنان عرضه میشود ،یکی از مختصات خود آنان است( ».ص .)۱۰۶
هنگامی که افراد آموختنی ها از لوازم ذاتی خود بدانند ،تقلیدگر نخواهند شد بلکه قدرت
تشخیص درست از غلط را خواهند یافت.

نگاهی ارزیابانه به کتاب
در ارزیابی کتاب ،نخست به جنبههای مثبت آن اشاره میکنیم .پیش از هر چیز،
اختصاص یافتن این کتاب توسط اندیشمندی چون استاد محمدتقی جعفری به حوزٔه
تربیت اسالمی ،و به طور عمده به هدف آن ،جای تقدیر دارد.
دوم این که انتخاب عقل و عقالنیت همچون محور اساسی بحث از هدف تربیت اسالمی
نیز حاکی از رویکردی اندیشمندانه است .دین و تربیت دینی ،اغلب در هماهنگی با عقل،
دچار چالشهایی ،نه تنها از ناحیٔه اندیشمندان سکوالر ،بلکه حتی از سوی برخی دینداران
بوده است که دین را دور از دسترس عقل دانسته و بر پیروی کورکورانه از دین دعوت کردهاند.
نویسنده در اشاره به این بعد حیات معقول چنین میگوید« :حاکمیت خداوندی بر شئون
بشری ،اما نه به صورت تجریدی و اسقاط عقلهای سلیم و وجدانهای پاک مردم از ارزش و
فعالیتهای مفید و سازنده ،چرا که خود جلوههایی از حاکمیت خداوندی بر فرزندان آدم
میباشند( ».ص  .) ۲2در اینجا سخن از آن است که حاکمیت خداوندی تنها در شریعتی که
به پیامبران داده میشود جلوهگر نیست بلکه عقلهای سلیم و وجدانهای پاک انسانی نیز
جلوهگاههای حاکمیت خداوندی بر جهاناند.
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سوم این که تالشی صورت گرفته تا گستره عقل بر ابعاد مختلف زندگی انسان تبیین
شود .گسترٔه مورد نظر کتاب ،شامل شخصیت انسانی ،اخالق ،حقوق ،روابط اجتماعی ،علم،
هستیشناسی ،جهانبینی ،هنر ،سیاست ،اقتصاد و تعلیموتربیت است .نویسنده کوشیده
است اقتضائات یک زندگی معقول را در این عرصهها ،هرچند به صورت موجز ،بیان کند.
با این همه ،هر اثر ارزشمندی ،جایگاهی در نقد خواهد داشت ،چنان که هر اثری ،به
خودیخود ،ارزش نقد و نقادی ندارد .در ادامه ،مواردی از مطالب قابل نقد کتاب را بیان
خواهیم کرد.

نابگرایی و ثبات در عقل:
نویسنده بر این عزم دارد که عقل را امری ناب و ثابت در نظر بگیرد .این نکته هم در
اشارٔه وی به قوانین ثابت عقل (بند  ۱.2در باال) مشخص است و هم در بدبینی نسبت به
تالش بشر در تاریخ تا زمان حاضر که روند اساسی آن را در سیطرٔه خود طبیعی محض
میداند« :کاری که تاریخ حیات طبیعی انسانها تا امروز دربارٔه روابط انسانی انجام داده
است ،در این فرمول خالصه میشود :پیوستن یک انسان به انسانی دیگر ،بر مالک احتیاج
مادی شخصی و گسیختن آنها از یکدیگر ،برمبنای سود شخصی!» (ص  .)3۱-3۴اما بدون
این که بخواهیم به روند تکاملی خطی تاریخ باور داشته باشیم ،نمیتوانیم این نکته را انکار
کنیم که بشر در ضمن افتهایش خیز داشته و اصوال ا این تصور که آدمی بدون افت ،خیز
داشته باشد بسیار آرمانی ،خالف واقع و نشدنی است .باالخره انسان در طول تاریخ خود
رشد داشته و از خطاهایش آموخته است ،هر چند نه به صورت خطی .گویا نویسنده
می خواهد خطاب به انسان بگوید که این همه تاریخ را با خود طبیعی سپری کردهای ،آیا
نمیخواهی به حیات معقول روی آوری؟ آیا میتوان این چنین خط روشن و قاطعی میان
حیات طبیعی و معقول ترسیم کرد؟ به عالوه ،گویا نویسنده هیچ گونه شأن تاریخی برای
عقل و رشد آن قائل نیست .سخن در این نیست که عقل میتواند جنبههای ثابتی داشته
باشد ،بلکه در این است که آیا نباید جنبههای پویا و تاریخی نیز برای عقل آدمی در نظر
گرفت؟ روشن است که آدمی هم در عقل نظری و هم در عقل عملی ،به تدریج رشد کرده
است و قرار نیست ،به ویژه عقل عملی ،تدابیر ثابتی برای همه موقعیتهای زندگی بشر
تدارک ببیند.

عدم تبیین جایگاه حیات معقول در قرآن:
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نویسنده برای این ادعا که حیات معقول در قرآن مطرح شده به آیاتی استناد کرده (ص
 )23-2۲که تنها یکی از آنها را میتوان به جنبٔه معقولیت مرتبط دانست و در سایر آیات
چنین اشارتی نیست .به عالوه ،حتی همین یک آیه نیز پشتیبان مناسبی برای مفهوم حیات
معقول ،با آن گستردگی که در کتاب آمده ،نیست .آیٔه مذکور این است...« :لیهک من هلک
عن بینه و یحیی من حی عن بینه» (تا کسی که هالک میشود و زندگی او تباه میگردد،
مستند به دلیل روشن باشد و کسی که زندگی میکند ،زندگی او مستند به دلیل روشن
باشد( ).انفال .)۰1 :به نظر می رسد که نویسنده با تکیه بر قسمت دوم آیه که به زندگی
مبتنی بر دلیل روشن اشاره دارد ،تعبیر حیات معقول را بکار برده است .در این صورت ،آیا با
نظر به قسمت اول آیه که به مرگ مبتنی بر دلیل روشن اشاره دارد میتوان از ممات معقول
سخن گفت؟ این آیه ن اظر به جنگ بدر ،یعنی اولین رویارویی مسلمانان با مشرکان ،است که
به پیروزی مسلمانان ختم شد .خداوند از پیروزی حق بر باطل در این جنگ خواستهاش این
بود که مرزهای حق و باطل روشن شوند تا آیندگان بدانند در کدام یک از دو عرصٔه حق و
باطل قرار گرفتهاند و معلوم باشد که چه کسی بیهوده و در راه باطل به هالکت رسیده و چه
کسی به درستی و در راه حق حیات یافته است ،خواه زنده بماند و خواه به شهادت برسد.
منطق قرآن این است که اگر افراد جبهٔه حق کشته شوند نیز زندهاند .بنابراین ،حیات در
اینجا نه به گسترٔه وسیع حیات آدمی با ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،هنری و ...نظر دارد و نه
حتی به معنای زنده ماندن در مقابل مردن است .به عالوه ،آیا میتوان دلیل روشن را که در
آیٔه ذکر شده با امر معقول یکی دانست؟ دلیل مفهومی عام است و اختصاص به امور کلی
ندارد (آفتاب آمد دلیل آفتاب) ،در حالی که امر معقول ،چنان که نویسنده در نظر دارد ،از
وجه کلیت برخوردار است .به هر روی ،انتظار خواننده این است که در کتابی با عنوان حیات
معقول که در واقع از منظر قرآن مطرح میشود ،گسترشیابی مفهوم عقل در کاربرد قرآن به
همٔه شئون زندگی را نشان دهد.

عدمکفایت مفهومی حیات معقول:
اصطالح حیات معقول چون مفهومی کافی و فراگیر نسبت به همٔه ابعاد زندگی در نظر
گرفته شده و این هم از عنوان کتاب و هم از مباحث فصول کتاب قابل دریافت است .با این
حال ،گویا نویسنده نسبت به کفایت و فراگیری این مفهوم تردید دارد و در مواضع مختلفی
جنبٔه عقالنی را با جنبٔه وجدانی ترکیب میکند تا بسندگی و فراگیری را فراهم آورد .نمونه:

معرفی کتاب :حیات معقول ......
سال  ،3شماره  ،5بهار و تابستان 5000
«...عقل و وجدان سالم انسانی به خوبی میتواند مضار ّ و معایب و رکودهای
غوطهور شدن در "حیات طبیعی محض" را ،خصوصا ا با مشاهدٔه سرگذشت
اسفانگیز تاریخ حیات بشری ،درک نموده و درصدد اصالح آن برآید .کسی
نمی تواند "عقل" و "وجدان سالم" را مانند این دو پیک امین الهی ارزیابی نماید.
ارزیابی واقعی این دو پیک امین دربارٔه خودشان ،وسیله بودن آن دو برای تنظیم
واقعیات و حقایقی است که بر آن دو عرضه میشود( ».صص.)۲2-۲۰

533

نمونههای فراوان دیگری از این ترکیب عقل و وجدان ،چون دو عنصر مکمل ،وجود دارد (از
جمله در صفحات  .)۱3۴ ،۱۱1 ،33 ،۲۶ ،۲2البته ،مقصود نویسنده از وجدان سالم همان
عقل عملی است و در مواضعی از کتاب ،به این مطلب اشاره شده است .اما نکته این است
که اگر عقل را در کنار وجدان ذکر کنیم حاکی از آن خواهد بود که عقل تنها به معنای عقل
نظری لحاظ شده است ،در حالی که نویسنده در توضیح عقل آن را شامل جنبٔه نظری و
عملی دانسته است و وجهی ندارد که آن را فقط به معنای عقل نظری بکار ببرد .بنابراین ،در
قبال این دوگانگی باید پرسید که چرا در کنار عقل از وجدان سخن گفته شده و عقل محدود
به عقل نظری شده است و ،از سوی دیگر ،چرا در عنوان کتاب ،تنها حیات معقول بکار رفته
و مکمل وجدان در کنار آن نیامده است .به عالوه ،نویسنده مستند قرآنی خود را برای
اصطالح حیات معقول ،تنها در یک بعد از حیات معقول ،یعنی آگاهی ،بکار برده است و این
بار دیگر نشان میدهد که معقولیت محدود به آگاهی است ،در حالی که نویسنده برای
حیات معقول ابعاد دیگری نیز قائل شده است .ایشان بعد از ذکر آیٔه  ۰1انفال چنین
مینویسد:
« مطابق این آیٔه شریفه ،انسانی که نتواند به حیات آگاهی داشته ،شایستگی
حیات خود را در هر موقعیتی که قرار میگیرد ،نتواند با دلیل روشن اثبات نماید،
زندگی او حیات معقول نبوده ،بلکه پدیدهای ناآگاه در مجرای قوانین طبیعت،
زورگوییها و زورآزماییهای همنوعان ناآگاه خود به صورت تسلیم محض است».
(ص .)1۴-۲3

این سخن نشانگر آن است که معقولیت به عنصر اول حیات معقول ،یعنی آگاهی،
اختصاص دارد.

عدم تبیین ترادف حیات معقول با حیات طیبه:
چنان که ذکر شد ،در کتاب ،حیات معقول با حیات طیبه مترادف در نظر گرفته شده
است .اما دلیلی برای این ترادف ذکر نشده بلکه به صورت یک امر مفروض و مسلم لحاظ
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شده است .تنها بیانی که بتوان آن را دلیل این امر در نظر گرفت ،این سخن نویسنده است
که حیات معقول از آن جهت که قابل استناد به خدا است طیبه نامیده میشود .اما کفایت
این دلیل در گرو آن است که نخست مشخص کنیم که در قرآن حیات معقول به خدا
نسبت داده شده و آنگاه نتیجه بگیریم که به سبب منزه بودن خدا میتوان این حیات را از
جهتی دیگر حیات طیبه نامید .در حالی که در کتاب این نکته نیز روشن نشده که در قرآن،
حیات معقول به خدا نسبت داده شده است.
عدم تحلیل مفهوم حیات طیبه در قرآن:

دو مفهوم اساسی کتاب ،عبارتاند از :حیات معقول و حیات طیبه .اما ،چنان که در
بندهای پیشین مالحظه شد ،مفهوم عقل و معقول به طور مناسب تبیین نشده و به قدر
کافی تحلیل قرآنی نیز نیافته است .این امر در مورد مفهوم دوم نیز صادق است بلکه باید
گفت که در کتاب ،در مورد حیات طیبه حتی کمتر از مورد قبل سخن گفته شده است .این
در حالی است که مفهوم پاک (طیب و مقابلش ناپاک یا خبیث) در قرآن کاربرد وسیعی دارد.
جای این پرسش وجود دارد که چرا نویسنده کوششی در این جهت انجام نداده که نشان
دهد مفهوم حیات طیبه در قرآن به نحوی فراگیر بکار رفته و بر تمام ابعاد وجود انسان
گسترانده شده است .گستراندن مفهوم حیات طیبه در شئون مختلف زندگی انسان،
براساس چنین تحلیل مفهومی در قرآن ،به سهولت و بدون تکلف انجام شدنی است .بررسی
مفهوم حیات طیبه (زندگی پاک) با گسترٔه مذکور را در جلد نخست کتاب درآمدی بر
فلسفٔه تعلیموتربیت در جمهوری اسالمی ایران ( ،۱313انتشارات علمی فرهنگی) آوردهام .به
عالوه ،نویسنده در وجه تسمیٔه حیات طیبه اشاره کرده که حیات معقول به سبب استناد آن
به خدا با این عنوان نامگذاری شده است اما نه این معنا را توضیح داده که چرا استناد به
خدا میتواند معیار پاکیزگی باشد و نه قرینهای متنی از قرآن برای این برداشت ذکر کرده
است .در توضیح این نکته میتوان گفت چون خداوند خود مقدس و منزه است ،حیاتی که
شایستگی استناد به خدا را داشته باشد نیز میتواند پاکیزه و طیبه نامیده شود .همچنین،
میتوان این برداشت را با آیٔه دیگری از قرآن پشتیبانی کرد که بیان میکند سخن پاک
به سوی خدا باال میرود« :الیه یصعد الکلم الطیب» (فاطر .)۱۴ :البته وجه دیگری نیز برای
تسمیٔه حیات طیبه قابل بیان است و آن استواری و بالندگی و ثمردهی زندگی پاک است ،در
مقابل نااستواری ،عقیم بودن و بیبهره بودن زندگی پلید .این وجه در تمثیلی که قرآن از
درخت پاک و درخت پلید ذکر کرده قابل برداشت است (ابراهیم 1۰ :و  .)1۶البته عبارتی در
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کتاب آمده که میتوان آن را نزدیک به این وجه دانست اما این عبارت نیز مستند به تحلیل
مفهومی در قرآن نشده است:
«پاکیزگی حیات ،از آنجا ناشی میشود که طبیعت واقعی حیات در موجودیت
انسانی ،با تمام ابعادی که داراست ،به جریان بیفتد( »...ص )31

نادیده گرفتن غنای مفهوم حیات طیبه .مفهوم عقل (نظری یا عملی) به سبب بار فلسفی
دیرینهای که دارد ،مفهومی کلی و انتزاعی است ،به ویژه که نویسنده نیز ،چنان که گذشت،
عقل را در مفهومی کلی و ثابت در نظر گرفته است .در حالی که زندگی پاک (حیات طیبه) با
ارجاعی که بالطبع به همٔه ابعاد زندگی دارد ،جنبههای ملموس و عینیتری خواهد داشت و
از این حیث ،با داللت مفهوم عقل تا حدی متفاوت است .در واقع ،برای اشاره به سبک
زندگی ،مفهوم زندگی پاک بسیار رساتر از مفهوم حیات معقول است .شاید از همین رو
باشد که به رغم تالش نویسنده برای پوششدادن به همٔه ابعاد زندگی انسان تحت عنوان
شئون حیات معقول ،شأن جسمی از قلم افتاده است .اگر به جای استفاده از حیات معقول
از حیات طیبه سخن گفته میشد و به دامنٔه این مفهوم در قرآن توجه میشد ،به وضوح
شأن جسمی در آن آشکار بود ،چنان که در آیاتی به جنبههای جسمی زندگی ،مانند خوراک
و پوشاک ،برحسب پاکی و پلیدی اشاره شده است ،همچون پوشیدن لباسهای پاکیزه (و
ثیابک فطهر .مدثر )۰ :و استفاده از زینتها و خوردن غذاهای پاکیزه (قل من حرّم زینه هللا
التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق .اعراف .)31 :چنان که در اثر سابقالذکر اشاره کردهام،
قرآن از مفاهیم حسی و انضمامی پاکیزگی و پلیدی استفاده کرده و با گستردن آنها از
جنبههای حسی به جنبههای انتزاعی (به جای شروع از مفهوم انتزاعی عقل و گستردن آن)،
دو گونه زندگی بشری را از هم متمایز کرده است :زندگی پاک و زندگی پلید .در دامنه هر دو
نوع زندگی ،عالوه بر جنبههای جسمی ،مانند خوراک ،پوشاک و ارضای غرایز ،از جنبههای
فکری ،عاطفی ،ارادی ،عملی (اعم از فردی و اجتماعی) نیز برحسب پاکی و پلیدی سخن
گفته است .فکر پاک فکری است که خود را از نادرستی ،خرافه و سطحینگری میپاالید؛
عاطفه و گرایش پاک آن است که خود را از هیجانهای طغیانگر خشم و شهوت و عصبیت
میرهاند؛ ارادٔه پاک ارادٔه معطوف به خیر و پاالیش یابنده از خودخواهی است؛ عمل فردی
پاک از فعالیتهای خودشکن و خودآزارنده دوری میجوید و عمل اجتماعی پاک از
فعالیتهای دیگرشکن و دگرآزارنده (همچون تبعیض ،ظلم و خشونت) فاصله میگیرد.
زندگی پاک و پاکیزه ،همچون هدف تعلیموتربیت ،به تعبیر تمثیلی قرآن ،درخت پاکیزهای را
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میماند که پنجٔه ریشههای محکم خود را در خاک فکنده و شاخههای برومندش را در
آسمان گسترده و پیوسته در کار ثمردهی است.

یکسویگی در تعریف تربیت:
در تعریف تربیت برای حرکت از خود طبیعی محض به حیات معقول ،سخن از این گفته
شده که آموزشوپرورشی که به متربیان ارائه میشود باید به منزلٔه اقتضای درونی به آنان
تلقین شود .به نظر میرسد نویسنده میخواهد تربیت را به منزلٔه حرکتی درونی و فطری
لحاظ کند تا هم اصالت تربیت حفظ شود و هم تقلیدگری از متربیان فاصله بگیرد:
« ...فرض بر این است که در مراحل ابتدایی ،فطرت ناب شخص مورد تربیت به
فعالیت افتاده و مالکها و معیارهای پویا را درک نموده است( ».ص .)۱۰۲

اما در واقع آنچه در جریان تربیت رخ میدهد ،گونهای از تعامل است که در آن سهم هر
یک از دو طرف معلم و شاگرد محفوظ است .تربیت نه سلطٔه فرهنگ است و نه رشد درونی
و فطری متربی .از قضا این تنها تعاملی دیدن تربیت است که امکان نقادی را فراهم میکند
و مانع تقلیدگری میشود زیرا سهم مربی در آن ملحوظ است و همواره میتواند امکان
چالش را برای شاگرد فراهم آورد .برعکس ،هنگامی که شاگرد همٔه دریافتهایش را از آن
خود تلقی کند ،دچار نوعی فریب شده و امکان نقادی نیز از وی سلب شده است.
در نهایت ،باید بگویم که در مباحث دیگر کتاب نیز جای چند و چون وجود دارد اما مرور
کوتاه بر کتاب اجازٔه بسط بیشتر انتقاد را نمیدهد .در پایان ،به این نکته نیز باید اشاره کرد
که انتقادهای مذکور از ارزش کتاب نمیکاهد .به ویژه ،با نظر به اینکه محتوای کتاب ،برآمده
از یک سخنرانی است ،ارزش آن آشکارتر میشود .بیتردید ،اگر نویسنده قصد تألیف
داشت ،کتاب از غنایی متفاوت برخوردار می شد .با این حال ،آنچه در این مجموعه آمده،
بیش از حد یک سخنرانی است .با توجه به این که مؤلف محترم از قید حیات رهیده است و
امکان پاسخدهی به انتقادها را ندارد ،به ازای نقدهای مطرح شده ،برای ایشان رحمت الهی را
مسئلت میکنم.
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The Methods of Intellectual Education based on Plotinus'
Emanation-Centered Approach
Akbar Gholami1
RezaAli Nowrozi2
Mohammad Hossein Heidari3
Mojtaba Sepahi4
Abstract
The purpose of this study was to analyze the concept of intellectual life in
Plotinus' grace-oriented approach in order to infer the methods of intellectual
education in response to the challenge of marketization of knowledge in
education today. The present study is a qualitative research using conceptual
analysis and practical analogy of Frankna. Inference of methods in the form of
practical deductions consists of a normative premise indicating intermediate
goals or principles of education, a factual premise that expresses the techniques
and methods of achieving education goals, and a conclusion being a normative
recommendation of a method to achieve educational goals. The results of this
study showed that the methods of rational training based on existential change
included benevolence, activism, and methods based on epistemological
transformation including rational and intuitive reflections and the method of
insight and introspection and methods based on moderation and practical
wisdom included the practice of wisdom and self-purification. Therefore,
knowledge with the focus on true rationality and by applying the methods
extracted in Plotinus' thought has the capacity to resist the phenomenon of
commercialization of knowledge in education today. These methods can be
used as a tool against the manifestations of instrumental rationality such as
wealth-centered thinking, cultural industry, superficiality and powercenteredness.

Keywords: Emanation-centeredness, Rational Education Methods,
Plotinus, Exaltation of the soul, Reasonable Life. Commercialization.
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A Critique of the Goals of the Domain of Religious and Moral
Education Approved by the Supreme Council of Education
Mohammad Hassani1
Abstract
The purpose of this study is to critique the goals of the domain of religious
and moral education approved by the Supreme Council of Education. The
criticism has been launched in the dimensions of the foundations and the
methods for reaching the goals. The findings of this study show that the
philosophical foundations of these goals are the theory of religious good and
evil or the theory of divine command which is in conflict with the pre-religious
ethics, the signs and evidence of which exist in the Islamic religious sources,
and the relevant theoretical views are contained in the theoretical foundations of
the document of The Fundamental Change. Also, these goals lead to a moral
education emcompassed in the religious education while this type of moral
education will not be effective in today's conditions.

Keywords: Religious and Moral education, Goals, The Fundamental
Change.
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Childhood, Evils, and Error-tolerant Education
Saeed Azadmanesh1
Abstract
Human being has been naturally created in such a way that has the
possibility and desire to behave good and evil. This is while in education,
and especially in childhood education, the good is central and evil has
been marginalized. Concentrating on the good and ignoring the evil in
education does not seem realistic. The inclination to evil behavior and
recognizing wickedness and error in childhood requires an appropriate
education. In this study, by expressing reasons for the necessity of
recognizing evil and a glimpse of the verses of the Quran, the desire to
behave good and evil is recognized in childhood. Considering the
concept of evil and the concept of childhood as a spectrum makes sense
of talking about evil in childhood. Hence, an alternative approach is
proposed to childhood education, called error-tolerant education. Errortolerant education attempts to recognize the error and wickedness in
childhood to provide the possibility of an active encounter to error and
thus, facilitate the path of education and truth-seeking for children.
“Recognizing the child’s evil inclinations”, “encountering error actively
in childhood”, and “maximum welcoming of children’s error” are some
of the components of error-tolerant education in childhood.
Keywords: Childhood, Good and Evil, Wickedness, Education, Errortolerance, Fallibility, Islam
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A Philosophical Investigation of the Reasons for the Moral
Practice of Organ Donation and Introducing Educational Principles
and Methods to Persuade Trainees to Do it Based on the Islamic
Perspective of Action
Morad Yari Dehnavi1
Hamid Balochi2
Abstract
According to the teachings of the Holy Qur'an, God considers saving the life
of one human being equal to saving the lives of all human beings. In
contemporary medical and treatment culture, organ and tissue donation is one of
the modern ways to treat humans ad save their lives. Practicing this moral and
human value can help realize this divine teaching. This moral and value action
has been investigated in different fields of research such as medicine,
psychology, sociology, etc., nevertheless, it has not been studied from the
perspective of education. In this regard, the present study pursued two
objectives. First, the various reasons and factors expressed in persuading
individuals to do the moral act of organ donation were categorized and
explained from a philosophical viewpoint, and then by adopting a philosophical
perspective (Islamic perspective of action), the educational foundations,
principles and methods of persuading trainees to do this moral actin were
deduced. For the first objective of the research, the descriptive-analytical
method was used and for the second objective, Frankena's reconstructed model
was utilized as the research methods. The results showed that the reasons for
persuading individuals to do this moral action can be classified into four areas:
intellectual, emotional, psychological and sociological. In accordance with the
three principles of human practice from the Islamic perspective of action, the
three educational principles including raising awareness about the moral action
of organ donation, emotional transformation about it and making grounds for
trainees to voluntarily do it, along with direct, semi-direct and indirect
educational methods to realize these principles were recommended to act as
guidelines for internalizing and persuading trainees to do organ donation.

Keywords: Organ Donation, Islamic Perspective of Actin, Education,
Principles and Methods.
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The Pedagogical Narrative of Embodied Consciousness in the
Post-Reductionist Era: The Inseparability of Mind-BodyEnvironment (MBE)
Zainab Mahdavi1
Bakhtiar Shabani Varski 2
Tahere Javidi Jaafarabadi Kalate3
Abstract
To narrate the pedagogy inspired by embodiment consciousness is the primary
purpose of the paper. To reach it, firstly, the analytical account has offered the main
consciousness streams which took a reductionism position about the phenomenon and,
then, according to the shortcomings they have created, we criticised them. On the one
hand, dualism held that mind and matter are distinct substances and preferred the mind
as a non-material entity, leading to explanatory gab and the hard problem of
consciousness later. The eliminativist's argument about consciousness is that "there is
no such a thing." Therefore, mental states and awareness are exclusively confined only
to the brain and neuroscientific subjects. On the other hand, neurophenomenology takes
a holism position and, by refusing the explanatory gap, believes that there is no split
between the mind-body and the world. Varela introduced the embodiment as a feature
of consciousness which means that the integrated experience is intimately connected to
situations and arise from contexts. Thus, we are active in the world and show a reaction,
rather than isolated Cartesian minds that consist of pure thought or generally eliminated
consciousness. The idea demonstrates even better in the pedagogy field due to
embodiment consciousness by identifying students' first-person experience and
emotional aspects and recovering Cartesian subjective preference. Moreover, bypassing
traditional, static and dogmatic structures, pedagogy inspired by embodiment
consciousness endeavor to conquer elimination problems and explain that human beings
do not live inactively in a society with a set of predomination stuff like morality which
has already existed just in neural system and the brain biologically. Therefore,
embodiment consciousness has been suggested as an alternative to the previous streams.
Here, the pedagogical stream is non-linear, emergent, and chaotic, in which monologue
turns to dialogue. In these circumstances, the pedagogic connection refuses to follow
static, linear, and predetermined regulation but avoids pursuing blindness and imitation.

Keywords: Pedagogical narrative, dualism, eliminative physicalism, neurophenomenology, embodied consciousness
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Reason and Reasoning from the Perspective of Neuroscience Based on
Antonio Damasio's View and its Implications for Rational Education
Azad Mohammadi 1
Khosrow Bagheri Noaparast 2
Mahmoud Talkhabi3
Narges Sajadieh4
Abstract
The main purpose of this study is the investigation on the place of reason and
reasoning in Damasio’s view (with the emphasis on somatic marker hypothesis)
and displaying its implications for rational education. The question raised up
here is: what are the implications of Damasio’s theory for rational education?
The research has been carried out by using the descriptive – analytic method.
The neurobiological view of Damasio by emphasis on the role of body and
biological regulation (homeostasis, value principle, emotions and feelings)
correlates the flourishing of reason with emotions and feelings. Damasio
believes that the coherence of cognition and affectional aspects is a necessity
that originates from the evolution of organisms in order to maintain and manage
life. Hence the proper function of reasoning is fundamentally dependent on the
real function of emotions and feelings. In this view, reason defects, rather than
being cognitive in nature, are related to defects in the functions of feeling and
emotion. Hence, if the emotional system functions improperly, the decisionmaking process and reasoning will be faced with a fundamental defect. Among
the implications of the Damasio’s perspective for rational education are: a) the
recognition of the profitable role of emotions in flourishing reasoning skills; b)
utilizing the capacity of reasoning to modify the counseling role of emotions;
and c) integration, instead of segregation, of curriculum based on the
interrelation of thought-emotion education.
Keywords: somatic marker hypothesis, reasoning, rational education,
emotion, feeling.
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