
  فرزند بيـشتر،
 زندگي بـهتر!

 کودک در کنار همســال خود بهرت تربیت می شود
خیلــی از پدرهــا و مادرهــا بــه مشــاوران و 
روان شناســان مراجعــه می کننــد و از تربیــت 
ایــن  می کننــد.  ناتوانــی  اظهــار  فرزندانشــان 
باســواد و تحصیــل  مســأله شــامل آدم هــای 
کــرده هــم میشــود. توصیــه ی همیشــگی مــا بــه 
ــت  ــه تربی ــت ک ــن اس ــا ای ــا و مادره ــن پدره ای
کودکشــان را بــا همســاالن کــودک تنظیــم کننــد. 
ــا همســاالن خــود  ــارت دیگــر، کــودکان ب ــه عب ب
به ویــژه بــرادر و خواهــر تنظیــم می شــوند. 
ایــن کار باعــث یــک تربیــت خودبه خــودی 
ــش  ــا نق ــن تنه ــه والدی ــود ک ــودکان می ش در ک
هدایــت کلــی و نظــارت بر رفتــار آنــان را خواهند 
داشــت. متأســفانه خانواده هایــی کــه کودکشــان 
ــا یــک همســال برخــوردار  ــاط ب ــه از ارتب در خان
نیســت و تنهــا در مهدکــودک بــا همســاالن خــود 
ارتبــاط برقــرار می کنــد، بــه لحــاظ تربیتــی تنظیم 

متأسفانه خانواده هایی که 
کودکشان در خانه از ارتباط با یک 
همسال برخوردار نیست و تنها در 
مهدکودک با همساالن خود ارتباط 

برقرار می کند، به لحاظ تربیتی تنظیم 
منی شود.

منی شــود؛ به خصــوص کــه ارتبــاط در مهــد و 
مدرســه تحــت یــک انضبــاط آموزشــگاهی قــرار 
دارد و عمــاً حالــت ارتجالــی و خودبه خــودی در 

ــد. ــود منی آی ــه وج ــودک ب ــت ک تربی

در دهه هــای گذشــته وضع بــزرگ  شــدن فرزندان 
طــوری بــود کــه وقتــی بچــه  ای بــا بچه هــا بــازی 
می کــرد، در حیــن بــازی تعامــل و ارتبــاط خوبــی 
بــا همســاالن برقــرار می کــرد. گاهــی او بــا 
ــا او  ــری ب ــد و گاهــی دیگ ــر می ش ــری درگی دیگ
ــا  ــا و کنش ه ــن برخورده ــد. همی ــر می ش درگی
ــم  و واکنش هــا، بچه هــا را از نظــر تربیتــی تنظی
می کــرد کــه چگونــه عمــل کننــد و چگونــه رفتــار 

خــود و دیگــران را اصــاح مناینــد.

رشایــط امــروز مــا کمــر اجــازه ی این گونــه تربیت 
را بــه والدیــن و بچه هــا می دهــد کــه بایــد بــرای 
آن فکــری کنیــم. مــا خانواده هــای بســیاری را 

بهرتین محیط تربیت، آن 
محیطی است که بچه ها هنگام 

خوابیدن، غذا خوردن، سفر و در متام 
ابعاد زندگی در آن محیط زندگی 

 کنند؛ یعنی زندگی با خواهر و برادر.

ــم کــه شــش هفــت بچــه داشــته اند کــه  دیده ای
ــای  ــی از منونه ه ــتند. یک ــق هس ــان موفّ همه ش
آن مــادری اســت در اردبیــل کــه همــرش شــهید 
شــده و ایــن خانــم کــه ســواد خوانــدن و نوشــن 
هــم نــدارد، شــش فرزنــد را به نحوی تربیــت کرده 
ــای  ــاال و موقعیت ه ــات ب ــان تحصی ــه همه ش ک
ــک  ــاق، ی ــن اتف ــا ای ــد. آی ــی دارن ــی خوب اجتامع
اتفــاق تصادفــی بــوده اســت؟ امــکان نــدارد. 

چطــور ممکــن اســت کــه یــک زن بــدون شــوهر 
و بــدون ســواد، نــوع تربیــت کــردن و ســبک 
زندگــی اش به گونــه ای بــوده کــه بچه هایــش 
همــه در ســطوح بــاالی تحصیلــی قــرار دارنــد؟ و 
چه بســا در همســایگی ایــن مــادر، زن و شــوهری 
هــم بودنــد کــه تحصیــات باالیی داشــتند، امــا در 
 تربیــت تــک فرزنــد خودشــان هــم درمانده انــد.

شــام اگــر یــک بررســی پیامیشــی انجــام دهیــد، 
بیشــری  بچه هــای  کــه  مادرانــی  می بینیــد 
ــی  ــدان از مادران ــت فرزن ــاظ تربی ــه لح ــد، ب دارن

 هر چقدر تعداد افراد منتسب 
به افراد بیشرت باشد، آرامش آن ها 

در زندگی بیشرت است. این یک اصل 
روانشناختی است

فلسفه ی تعلیم و 
تربیت

ــئون  ــی از ش ــوان یک ــه عن ــت ب ــم و تربی تعلی
اصلــی زندگــی انســان ها منی توانــد بــی نیــاز از 
فلســفه و مبنــا صــورت پذیــرد. چــرا کــه اساســاً 
انســان ها  آوری  راه  بــه  و  تربیــت  هرگونــه 
مســتلزم پیــش فرض هــای منحــر بــه فــردی از 
جملــه نــگاه بــه انســان، جهــان، روح، آفرینــش، 
ــال  ــوان مث ــه عن ــت. ب ــراه اس ــرت و... هم فط
اگــر نــوزاد تــازه متولّــد شــده را بــدون فطــرت 
و گرایــش ذاتــی بــه خیــرات در نظــر بگیریــم؛ 
او  پــرورش  بــرای هدایــت و  این صــورت  در 
ــی  ــرات و نیکی هــا، درمقــام مّرب ــه ســوی خی ب
راه ســخت تری را در پیــش خواهیــم داشــت 
تــا حالتــی کــه کــودک را بــه عنــوان موجــودی 
درنظــر بگیریــم کــه گرایــش بــه خیــر و ربوبــی 

ــن شــده اســت. ــا رسشــت وی عجی شــدن ب

لــذا هــر فعــل تربیتــی لزومــاً بــر نــوع خاصــی 
ــی  ــن جهان بین ــراه اســت. ای ــی هم از جهان بین
فرض هــای  پیــش  عنــوان  بــه  کــه  خــاص 
ــد، در  ــان مطرح ان برخوردهــا و رفتارهــای مربی
ــده  ــت« نامی ــم و تربی ــفه تعلی ــاح »فلس اصط

ــود. می ش

وزارت آمــوزش و پــرورش در ایــران نیــز بــه 
عنــوان دســتگاه اصلــی متولــی تعلیــم و تربیت، 
سیاســت هاِی  اِعــامل  بــرای  بــاال  قاعــده  از 
تربیتــی خویــش، مســتثنی نیســت. لــذا آمــوزش 
و پــرورش بایــد ابتــدا تعریــف خــود از تربیــت، 
انســان پــرورش یافتــه و مفاهیــم فلســفی ایــن 
سیاســتهای  ســپس  و  داده  ارائــه  را  چنینــی 
ــورد  ــی م ــاس جهانبین ــش را براس ــی خوی تربیت

ــد. ــی کن نظــر، مبتن

راحت ترنــد.  دارنــد،  بچــه  دو  یــا  یــک  کــه 
مثالــی هــم بیــن خودشــان می زننــد کــه بچــه ی 
 دوم و ســوم دیگــر خــودش بــزرگ می شــود.
 مهدکــودک و مدرســه جایگزین »خانه« منی شــوند

ــه  ــود ک ــه ای ش ــات به گون ــط و اقتضائ ــر رشای اگ
فرزنــدان در خانــه بــا همســاالن خــود و در 
کنــار آن هــا بــزرگ شــوند، تنظیــم تربیتــی بهــری 
اتفــاق می افتــد. ایــن مســأله کــه از نظــر علمــی 
ثابــت شــده اســت، »پیوســت فرهنگی« سیاســت 

ــد کشــور اســت. جمعیتــی جدی

 اگرچــه مهدکــودک و مدرســه، چنیــن فضایــی را 
ــد،  ــودکان فراهــم می کن ــی ک ــم تربیت ــرای تنظی ب
امــا تحــت تأثیــر بــودن ایــن محیط هــا از ســاختار 
و انضبــاط ســازمانی معمــوالً متناســب بــا رشایــط 
ســازمانی  چهارچوب هــای  در  کــه  کودکــی 
منی گنجــد نیســت. بــه همیــن دلیــل بچه هــا 
ــه ای  ــو گلخان ــگاهی به نح ــای آموزش در محیط ه
ــت آن  ــط تربی ــن محی ــوند. بهری ــت می ش تربی
محیطــی اســت کــه بچه ها هنــگام خوابیــدن، غذا 
خوردن، ســفر و در متام ابعاد زندگی در آن محیط 
 زندگــی کننــد؛ یعنــی زندگــی بــا خواهــر و بــرادر.

البتــه در گذشــته، بچه هــا غیــر از فضــای خانــه 
در فضــای بیــرون خانــه شــامل کوچــه و محلــه 
هــم بــه یــک تنظیــم تربیتــی می رســیدند. ایــن 
ــات  ــد هیئ ــی مانن ــی در فضاهای ــم تربیت تنظی
ــوب  ــات خ ــت و اتفاق ــود داش ــم وج ــه ه محل
ــت  ــاد. هیئ ــن جمع هــا می افت ــی در همی تربیت
محلــی جایــی اســت کــه بزرگ ترهــای محــل از 
اطــراف می آینــد و در آن رشکــت می کننــد و 
ــی  ــم محل ــی تنظی ــن جمع های ــا در چنی بچه ه

می شــوند. 

برخــاف آن کــه می گوینــد هیئــت یــک محیــط 
بی انضبــاط اســت، مــن می گویم هیئــت بهرین 
انضبــاط را در درون خــودش دارد، امــا انضباطــی 
نانوشــته کــه محــل خوبی بــرای تربیت کــودکان 
و  اگرچــه در شهرســازی های جدیــد  اســت. 
ــن  ــی، ای ــینی کنون ــگ شهرنش ــی و فرهن واردات
فضــای بیــرون از خانــه تقریبــاً از بین رفتــه یا در 

حــال از بیــن رفــن اســت.

روانــی ثــروت  یــک  تولیــد   فرزنــدآوری، 
یــک  تولیــد  فرزنــدآوری،  فوایــد  جملــه  از 

اســت. روانــی«  »رسمایــه ی 

 یکــی از نیازهــای اصلــی انســان کــه در همــه ی 
مکاتــب روانشناســی مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه، 
»احســاس مولــد بــودن« اســت. احســاس مولــد 
البتــه  بــودن بــه انســان آرامــش می دهــد. 
یکــی از پروژه هــای مولــد بــودن فرزنــدآوری 
ــاب و  ــف کت ــادی، تألی ــی اقتص ــت؛ کارآفرین اس
نــگارش مقالــه، هــر کــدام می توانــد بــه انســان 
ــه  ــه ک ــا آن چ ــد. ام ــودن بده ــد ب ــاس مول احس
در طــول زندگــی همــراه انســان اســت و بــه او 
ــد اســت. انســان  ــد فرزن آرامــش می دهــد، تولی
 در ایــن وضعیــت احســاس بی پناهــی منی کنــد.

ــر در  ــدان بیش ــود فرزن ــا وج ــر ب ــر دیگ از منظ
خانــواده، آرامــش روانــی افــراد بیشــر می شــود 
و ایــن آرامــش روانــی در اســتحکام خانــواده 
ــی  ــل مهم ــه  عام ــود بچ ــت. وج ــذار اس تأثیرگ
اســت در این کــه خانواده هــا دور هــم جمــع 

بشــوند.

 یــک نکتــه ی روانشــناختی و جامعه شــناختی در 
ایــن مســأله وجــود دارد و آن ایــن  اســت کــه مــا 
فــرض بگیریــم کــه از ایــن وضعیت تــک فرزندی 
و دو فرزنــدی کنونــی ۱۰ ســالی بگــذرد. در ایــن 
رشایــط دیگــر بســیاری از واژه هایــی کــه مــا در 
محیــط خانوادگــی اســتفاده می کنیــم، بــرای 
فرزنــدان مــا وجــود خارجــی نخواهنــد داشــت. 
دیگــر »بــرادر« و »خواهــر« مفهــوم عینــی بــرای 
فرزنــدان مــا ندارنــد و تنهــا یــک مفهــوم لغــوی 
خواهنــد بــود. پــس از گذشــت یــک نســل، 
ــه و  ــو و عم ــی، عم ــه، دای ــم خال ــرای مفاهی ب
فرزنــدان آن هــا هــم چنیــن اتفاقــی می افتــد. در 
واقــع کســانی کــه اشــخاص بــه آن هــا منتســب 
ــر  ــی ه ــد. در حال ــد ش ــر خواه ــوند کم می ش
چقــدر تعــداد افــراد منتســب بــه افــراد بیشــر 
باشــد، آرامــش آن هــا در زندگــی بیشــر اســت. 
یعنــی احســاس این کــه مــا قابل اتــکا کــردن برای 
دیگــران هســتیم و این کــه مــا بــه دیگــران اتــکا 
ــن یــک  ــه انســان آرامــش می دهــد. ای ــم ب داری

اصــل روانشــناختی اســت.

دکرت رضـــا پورحســین

فرامـــرز آژنــــگ

حتماً    بخوانید!

 برخالف آن که می گویند هیئت 
یک محیط بی انضباط است، من 
می گویم هیئت بهرتین انضباط را 

در درون خودش دارد، اما انضباطی 
نانوشته که محل خوبی برای تربیت 

کودکان است.



فردا شنبه یازده بهمن ماه.

بایــد دوبــاره رس کاس هــای دانشــگاه رفــت و 

مشــغول ... شــد!

ــن  ــن ای ــوق و در رس داش ــور و ش ــی ش ــا کلّ ب

ســوال کــه اســتاد هــای ایــن ترممــون چــه 

طوریــن؟!

صبــح ســاعت 7:15 دقیقه به ســمت دانشــکده 

روانه شــدیم!

بعــد از گذرونــدن کلـّـی ترافیــک موفــق شــدیم 

ســاعت 8:05 دقیقــه بــه دانشــکده برســیم! 

دوان دوان بــه ســمت لیســت آمــوزش رفتیــم تــا 

ببینیــم باید رس کــدام کاس برویم و بنشــینیم؟! 

باالخــره رســیدم.....! 

ابتــدا از چشــمی بــاالی در داخــل کاس را 

خواســتم ببینــم امــا دوســتان قبــاً لطــف کــرده 

ــم از  ــی ه ــودن! صدای ــرده ب ــرش ک ــودن و پ ب

کاس منــی آمــد! بــه هــر حال دســت گیــره در را 

پاییــن و فشــاری بــه در آوردم، امــا در باز نشــد! 

ــی  ــامال کم ــن در هــم احت ــم ای ــا خــودم گفت ب

ــاز  ــاره امتحــان کــردم امــا ب مشــکل دارد و دوب

اتّفاقــی نیفتــاد! بــا خــودم گفتــم احتــامالً کاس 

اســتثنا جــای دیگــری برگــزار شــده! رشوع کــردم 

بــه گشــن کاس هــای دیگــر...

کــه ناگهــان متوّجــه شــدم تنهــا کاســی کــه پــر 

هســت کاس 203 هســت کــه چنــد دانشــجوی 

ــد بلکــه  ــه انتظــار استادشــان نشــته ان ارشــد ب

ید! بیا

بله...

ایــن کار هــر تــرم مــن هســت کــه اول تــرم بــا 

ــی ذوق شــوق بــه دانشــکده مــی آیــم کــه  کلّ

شــاید ایــن تــرم بــا تــرم هــای دیگــر فرق داشــته 

باشــد!

بگذریم...

بعــد از گذشــت دو هفتــه، تقریبــاً همــه کاس 

حداقــل یــک بــار برگــزار شــد!

یکشــنبه/ ســاعت 10:30 /وســط کاس یکــی از 

اســاتیدی خومبــون:

ــرآن  ــه از ق ــن آی ــا ای ــت ب صفحــه اول پاورپوین

ــد: ــی ش رشوع م

لَِم تقولوَن ما ال تَفَعلون

چــرا بــه آن چیــزی کــه مــی گوییــد عمــل منــی 

! کنید

یکــی از نظریــه هایــی که بــرای یادگیــری وجود 

داره اینــه کــه اکــر افــراد به طور بــری مطالب 

رو یــاد مــی گیرنــد و تعــدادی هــم شــنوایی کــه 

ــداد  ــری هاســت و تع تعدادشــون کمــر از ب

کمــری جنبشــی و تعــداد کمــری هــم الســمه 

ارتبــاط بــر قــرار مــی کننــد و یــاد مــی گیرنــد. 

پــس بچــه هــا بــرای اینکــه بتونیــد ذهــن همــه 

رو درگیــر خودتــون و مطلبتــون بکنیــد بایــد از 

روش تدریــس هــای مختلفــی اســتفاده کنیــد تا 

همــه مخاطبیــن تــون رو بتونیــد در بــر بگیرید. 

مثــاً از روش روش دیالکتیــک بــرای ایجــاد 

ــا  ــن شــاگرد و اســتاد و ی ــه بی ــری دو طرف درگی

روش حــل مســئله و... یــا اینکــه هــر از گاهــی 

فیلمــی در راســتای درس تــون پخــش کــه کاس 

از خشــکی در بیــاد و ...

همیــن طــور کــه داشــتم بــه حــرف هــای 

اســتادمون گــوش مــی کــردم متوّجــه شــدم کــه 

اســتادمون بــه یــک دونــه از حــرف هایــی کــه 

ــه! ــه خــودش عمــل منــی کن مــی زن

بگذریــم بعــد از مّدتــی اســتاد از مــا بــه خاطــر 

اینــه کــه بــه حــرف هــاش گــوش منــی دادیــم 

ناراحــت شــد و گفــت منــی دونــم چــرا از کاس 

شــام مــا بــه مشــکل مــی خوریــم اصــاً ورودی 

هــای شــام .....

بلــه ؛ اســتاد هــر چــی کــه دلــش مــی خواســت 

بــه مــا گفــت اّمــا دریــغ از یــک نــگاه بــه 

خــودش...

که شاید مشکل از من استاد هستش!!!!

و یکــی هــم از دانشــجو جــرات منــی کنــه بگــه 

بابــا شــام خــودت تــا چنــد دقیقــه پیــش مــی 

گفتــی رس کاس بــه صــورت متکلــم وحــده 

صحبــت نکنیــد و روش هایــی مثــل دیالکتیــک 

رو ضمیمــه تدریســتون کنیــد! یــا اینکــه زمــان 

مفیــد یادگیــری هــر فــرد بــه صــورت ممتــد یک 

ربــع تــا بیســت دقیقــه اســت!

بله 

ــر  ــا به ــم ی ــاط رو داری ــن بس ــا ای ــرم م ــر ت ه

بگــم داشــتیم چــون مــا آخرمونــه و از مــا کــه 

گذشــت...

کــه اســاتیدی رس کاس هــا میــان که از ایــده آل 

هاشــون حــرف مــی زنــن و هیــچ گونــه تطابقی 

بــا واقیعیّــت هــای روز ما نــداره!

ــن  ــون هس ــوب م ــای خ ــتاد ه ــن اس ــازه ای ت

چــون حداقــل بــا ایــده آل هــای رشــتمون آشــنا 

ــان از اســاتید دیگــه ... ــا ام مــی شــیم ام

متاّســفانه حجــم مــن و البتــه جایــگاه علمــی 

دانشــگاه اجــازه توصیــف ســایر اســاتید رو بــه 

مــا منــی ده!

اّما حرف آخر:

خواهشاً بعدی های ما رو دریابید !!!

! ! بید! یا در ا    ر مــا  ی    ها بعدی     ً هشــا خوا

آیا علم دینی

 ممکن است؟

بــه نظر میرســد یکی از پرســش هایی کــه آدمی، 
ــرد، از  ــرار میگی ــا ق ــر دعــوت انبی ــی در براب وقت
خــود بایــد بپرســد، این اســت کــه »چرا بایــد این 
دعــوت را جــّدی بگیــرم و بــه آن گوش بســپارم؟«

ــن  ــی ای ــه کس ــت ک ــن اس ــم روش ــامن میکن گ
ــدارِی  ــد »دین ــه میخواه ــد ک ــش را میپرس پرس
خرد-ورزانــه« داشــته باشــد. یعنــی یک دینــدارِی 
ســنجیده، اندیشــیده و از رِس تأّمــل. اگــر کســی 
در پــِی چنیــن دینداری ای نیســت، طبیعی ســت 
کــه چنیــن پرسشــی بــه ذهنــش خطــور منیکنــد.

پــس از ایــن کــه او دعــوت انبیــا را جــّدی گرفت، 
میپذیــرد کــه بــه آن گــوش بســپارد تــا از محتوای 
آن باخــر شــود. بــه زبان خودمانی تــر، میخواهد 
بفهمــد »حرِف حســاب« ایشــان چیســت؟ وقتی 
ــام ایشــان مواجــه شــد، بــه نظــر میرســد  ــا پی ب
پرســیدن ایــن ســؤال، معقــول اســت کــه »مــن 
چــه نیــازی بــه ایــن پیــام دارم و چــه نیــازی بــه 
ــاری  ــه انتظ ــام، چ ــن پی ــدارم؟ از ای ــام ن ــن پی ای
بایــد داشــته باشــم و چــه انتظــاری نبایــد داشــته 

باشــم؟«

اّمــا پرســش مهــم تــر، گویی پرســش دیگریســت: 
ــت؟  ــت/حقیقت اس ــا درس ــخنان انبی ــرا س »چ
اعتبــار معرفتشناســانه ی وحــی، چگونــه اثبــات 

میشــود؟«

یــک »دینــداِر خــرد-ورز«، بــه ایــن نکتــه توّجــه 
دارد کــه بــا ذهنــی خالــی، بــه دعــوت و نــدای 
ــه،  ــل، تجرب ــپارد. او از راه عق ــوش منیس ــا گ انبی
تاریــخ و... هــم دانســته هایــی به دســت میــآورد 
کــه بایــد ربــط و نســبت آنهــا را بــا آنچــه انبیــا 
بــه او عرضــه کــرده انــد، بســنجد. یعنــی او بایــد 
از خــود بپرســد کــه »آیــا دانســته هایــی کــه از 
ــت آورده  ــه دس ــی ب ــون دین ــز مت ــی ج راه های
ام، در نحــوه ی فهــم مــن از متــون دینــی تأثیــر 
میگذارنــد یــا نــه؟ اگــر آری، بــه چــه نحــو؟ چــه 
نســبتی میــان یافته هــای انســانی )چــون علم و 
فلســفه و اخــاق( و داده هــای وحیانــی وجــود 
ــه از او  ــداری ک ــم دین ــرض کنی ــب! ف دارد؟« خ

ســخن میگوییــم، »مســلامن« اســت. او، بــه حکــم 
مســلامنی، بــه قــرآن و ســّنت پیامــر اســام )و اگــر 
ــه ی  ــه ســّنت و ســیره ی امئّ ــز ب شــیعه باشــد، نی
ــام »اســام« را از راه  ــا پی ــد ت شــیعه( رجــوع میکن

ایــن رجــوع دریابــد.

بــه نظــر میرســد )عــاوه بــر پرســش های پیشــین( 
پرســش مهّمــی کــه او در مواجهــه بــا متــوِن دینــِی 
ــه  ــت ک ــن اس ــد، ای ــود بپرس ــد از خ ــامی بای اس
کــدام یــک از منقــوالت دینــی، واقعــاً از پیشــوایان 
دینــی صــادر شــده اســت و اعتبــار دارد؟ آیــا 
ســنجش اعتبــار گــزاره هــای دینــی، بــه محتــوای 
آنهــا مربــوط اســت؟ مثــاً آیــا آن مــواردی را که در 
ســنجش اعتبــار گــزاره هــای انشــایی متــون دینــی 
ــزاره هــای  ــار گ ــم، در ســنجش اعتب لحــاظ میکنی
اخبــاری متــون دینــی هــم در نظر میگیریــم؟ علی 
األصــول، خــوِد ســنجه هــا و مــاک هایــی کــه برای 
ارزیابــی اعتبــار متــون دینــی، بــه کار میگیریــم، تــا 

چــه حــد معتــر انــد؟

ــن  ــد، ای ــی آی ــه نظــر م ــه ب ــدی ای ک پرســش بع
اســت کــه »آیــا متون دینــی، در القــا و انتقــال ُمراد 
خــود )چــه در بــاب گــزاره هــای اِنشــایی، چــه در 
ــه ی  ــه و زمان ــاری(، از زمین ــزاره هــای اِخب ــاب گ ب
خــود تأثیــر پذیرفتــه انــد یــا نــه؟ اگــر آری، بــه چــه 

نحــو و میزانــی؟«

پرســش هــای دیگــری هــم جــای طــرح دارنــد؛ اّمــا 
گــامن میکنــم اینهــا مهمریــن اند.

بــه نظــر میرســد بعضــی از کســانی کــه به پرســش 
ــم دینــی ممکــن اســت؟« پاســخ مثبــت  ــا عل »آی
میدهنــد، همــه یــا بعضــی از پیــش فــرض هــای 

زیــر را درســت میداننــد:

اســت  )ممکــن  دارد.  وجــود  خداونــد  الــف: 
ــود«  ــِس وج ــامن »نف ــد، ه ــد خداون ــی بگوی کس
اســت، نــه موجــودی از موجــودات؛ اّمــا ایــن 
عقیــده زیــاد رایــج و شــایع نیســت و بــه همیــن 
خاطــر از آن درمیگــذرم. بدیهــی ســت کــه همــه 
ــتند.( ــت نیس ــایع، نادرس ــج و ناش ــد نارای  ی عقای

ب: خداونــد و انســانها، صفاتــی دارنــد کــه آن 
صفــات، اقتضــا میکننــد خداونــد بــا انســانها 
بگویــد. ســخن  و  شــود  زبانــی  ارتبــاط   وارد 

پ: بعضــی از انســانها، که برگزیــده انــد، ادّعا کرده 
 انــد کــه خداونــد بــا ایشــان ســخن گفتــه اســت.
 ت: ا  ین      انسانها در   ادّعای خود   صادقند    و دروغ   منیگویند.

ث: یکــی از انســان هایی کــه ادّعا کــرده خداوند با 
او ســخن گفتــه و در ادّعایــش راستگوســت، محّمد 

بــن عبداللــه)ص( اســت. بــه عبــارت دیگــر، خداونــد 
ُمــراد و منظــور خــود را در قالب الفاظــی عربی، بر 
 قلــب محّمــد بــن عبداللــه)ص( نــازل کــرده اســت.

ج: کام خداونــد )کــه مخاطــب آن، محّمــد)ص( 
بــوده اســت( و ســّنت پیامــر اســام)ص( )و در 
ــیعه(،  ــه ی ش ــیره ی امئ ــّنت و س ــز س ــیّع، نی تش
ــر  ــعِ معت ــی، مرج ــظ دین ــه لح ــت و، ب ــه حّج ک
اســت، مشــتمل بر گــزاره هــای اِخبــاری و اِنشــایی 
اســت. گــزاره هــای اِخبــاری بــه گــزاره هایــی 
گفتــه میشــود کــه از واقعیّاتــی دربــاره ی عــامل و 
ــه  ــایی، ب ــای انش ــزاره ه ــد. گ ــی دهن ــر م آدم خ
ــود. ــی ش ــه م ــی گفت ــاری و ارزش ــای هنج  قضای

ــی  ــون دین ــه در مت ــاری ای ک ــای اِخب ــزاره ه چ: گ
یعنــی درســت  انــد، حقیقــت دارنــد؛  آمــده 
و مطابــق بــا واقــع انــد. چــون گوینــده شــان 
ــز  ــز داناســت. نی ــه همــه چی کســی اســت کــه ب
احــکام و قضایــای هنجــاری و ارزشــی ای کــه 
در ایــن متــون آمــده، کارآمدتریــن و ســنجیده 
قضایــای  و  احــکام  تریــن  درســت  و  تریــن 
ــم  ــدی علی ــد. چــون خداون هنجــاری و ارزشــی ان
 و حکیــم و قــادر، آنهــا را بیــان کــرده اســت.

ح: بعضــی از گــزاره هــای اِخباری و انشــایِی )بعضاً 
مبنایــی( ای کــه فلســفه هــا و علــوم جدید/مــدرن 
بــر پایــه ی آنهــا اســتوار شــده انــد، بــه برخــی از 
گــزاره هــای اِخبــاری و انشــایِی )بعضاً مبنایــی( ای 
کــه در متــون دینــی آمــده انــد، مربــوط انــد و 
بــا آنهــا متضــاد و متعــارض هســتند. بــه ویژه 
در علــوم انســانی مــدرن، از پارهــای از مهمریــن 
انســان، غفلــت شــده اســت.   وجــوه وجــود 
خ: ایــن تضادهــا و تعــارض ها و غفلت هــا، ایجاب 
میکننــد مســلامنان علــوم جدید/مــدرن را اصــاح 
کننــد؛ یــا علومــی پدیــد آورنــد کــه بــا گــزاره هایی 
کــه در متــون دینــی ایشــان آمــده، ســازگار یــا علی 

األصــول بــر آنهــا مبتنی باشــند.

ــرض هــای  ــش ف ــه همــه ی یی ــه ب ــدارم ک ــا ن ادّع
مقبــوِل قائــان بــه »علــم دینــی«، اشــاره کــرده ام. 
اگــر صــورت بنــدی بــاال درســت )هــر چنــد ناقص( 
باشــد، هــامن پرســش هایــی کــه پیــش تــر مطــرح 
ــش  ــود دارد. پرس ــز وج ــان نی ــر ایش ــد، در براب ش
هایــی کــه فقــط بــه بخشــی از آنها اشــاره کــردم و 
بــدون ارائــه ی پاســخ هــای شــفاِف اســتداللی برای 

آنهــا، بــار علــم دینــی بــه منــزل نخواهــد رســید.

 مــن بــر ایــن بــاورم کــه بــه جــای طــرح ایــده ی
ــد »اصــاح اندیشــه ی دینــی« ــم دینــی«، بای  »عل
 و »تفّکــر انتقــادی« را پــی گرفــت. و اینجــا مجــال

بســط ایــن دو نیســت.
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