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چکیده
انسانها هر روزه با باورها ،ادعاها و موضوعاتی در زمینههای مختلف دینی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و ...
مواجه میشوند که باید در مقام پذیرش یا رد آنها برآیند .الزمه طرح کردن ،پذیرش یا رد هر باور و ادعایی،
ابتنای آن بر عقالنیت است .قرآن کریم ،نهج البالغه و سایر منابع دینی و احادیث و روایات همواره آدمی را به
عقلورزی و پرهیز از مسکوت ماندن قوۀ تعقل دعوت کردهاند .وظیفهگراییِ معرفتی ،فرد را بهسوی بررسی
عقالنی یک ادعا قبل از طرح ،پذیرش یا رد آن سوق میدهد .هدف از پژوهش حاضر تبیین وظیفهگراییِ
معرفتی در نهجالبالغه و آثار آن در نظام تعلیم و تربیت است .برای این منظور از روش تحلیل مفهومی و تحلیل
محتوای کیفی استفاده شده که طی آن ابتدا وظیفهگراییِ معرفتی مورد تحلیل قرار گرفت و سپس متن کامل
نهجالبالغه مورد بررسی قـرار گرفته و چهـار مؤلفۀ پرسشـگری ،استـداللورزی ،جامعیـت فکری ،حقیقت-
جـویی ،برای وظیفهگراییِ معرفتی تبیین شد و نتایج کاربست آن در نظام تعلیم و تربیت ،بررسی شد.
کلید واژهها :نهجالبالغه ،نظام تعلیم و تربیت ،وظیفهگراییِ معرفتی ،مسئولیتپذیری.

 .1استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه بوعلیسینا ،همدان
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 .1مقدمه
یکی از مهمترین مباحث معرفتشناسان ،مؤلفۀ توجیه در معرفت است و یکی از دغدغههای آنها این است
که آیا انسان نسبت به باورهای خود تکلیف و وظیفهای دارد که با رعایت نکردن آنها در توجیـه معرفـت
خود ناکام بماند یا خیر .وظیفهگرایی ،فرد را بهسوی تحقیق و تفحص دربارهی باور خـود سـوق مـیدهـد
(جوادپور .)05 :1831 ،در طول تاریخ ،وظیفهگرایان به چند دسته تقسیم شدند .عدهای بر وظیفه معرفتـی1
تأکید کردند ،عدهای بر وظیفه اخالقی 2و عدهای هم بر وظیفه عملی(8غایت انگارانـه( )4پـوجمن:2558 ،0
 .)048-044در عصر رنسانس و پس از آن عدهای مانند جان الک و دکارت با بنیان نهادن ایدهی وظیفه-
گرایی (پترسون و همکاران ،)220 :1831 ،نوع معرفتیِ آن را برجسته کرده و معتقد بودند کـه اوال؛ انسـان
در مقام موجودی عقالنی ،همواره این هدف معرفتی را دارد که صادق را بپذیرد و کـاب را برنتابـد .ثانیـا؛
این هدف معرفتی ،وظایفی معرفتی را می طلبد تا بدان نائـل شـود .ثالًـ ؛ا بـه دلیـل برخـورداری از قـوهی
عقالنی و توان سنجش اشیاء و قضایا ،در برابر هر نوع کوتاهی در انجام وظیفهی معرفتی ،مسئول خواهد
بود .لذا در پی هر باوری ،وظایفی وجود دارد که باید ملزم بـه انجـام آنهـا باشـیم و تخلـف از آن«گنـاهی
معرفتی »6را درپی خواهد داشت (شمس .)84-80 :1834 ،براند بالنشارد ،1راسل 3و مایکل اسکریون 1نیـز
کسانی بودند که این سیر را پیش گرفته و پذیرش (یا رد) ادعایی بدون استدالل را گنـاه معرفتـی نامیدنـد
(اوکیف و همکاران .)04 :1835 ،بنابراین الک و دکارت بر وظایف معرفتـی تأکیـد داشـته و آن را همـان
تحقیق و بررسی یک ادعا قبل از طرح یا پذیرش و رد آن تعریف میکردند .دستهای دیگر مانند کلیفورد15
بر وظایف اخالقی تأکید و ابعان داشته که پذیرش باوری کـه همـراه بـا قـرائن و شـواهد کـافی نباشـد،
غیراخالقی است .او این وظیفه را همگانی دانسته و از آن به مسئولیت در قبال بشریت تعبیر میکند چـرا
که ضرر حاصل از یک باور بدون قرائن الزم و کافی ،دامنگیر همهی افراد یک جامعه و بلکه کل بشـریت
میشود و از این بابت غیراخالقی است(جوادپور .)14-11 :1831 ،نهایتا؛ عدهای دیگر مانند ویلیـام جیمـز و
پاسکال نمایندهی وظیفهگرایی عملی هستند یعنی بر وظایف معرفتی یـا اخالقـی تأکیـدی ندارنـد ،بلکـه
مالک را غایت باور دانسته و معتقدند انسان باید باوری را برگزیند که او را به بهترین سود و فرجام راهنمـا
سازد(جوادپور .)02 :1831 ،لذا میتوان نتیجه گرفت که در باور به یک موضوع و ادعـای آن ،دو وظیفـهی
معرفتی و اخالقی بیشتر مدنظر هستند و این دو وظیفه نیز رابطهای طولی با هـم دارنـد .یعنـی تحقیـق و
بررسی در مورد یک ادعا(وظیفه معرفتی) ،الزمهی فراهم آوردن قرائن الزم برای آن ادعا(وظیفه اخالقـی)
1. Epistemic duty
2. Moral duty
3. Pragmatic duty
4. Teleological
5. Pojman
6. Epistemic Sin
7. Brand Blanshard
8. Rassel
9. Michael Scriven
10. Clifford
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بوده و با انجام وظیفهی معرفتی است که میتوان شرایط الزم بـرای انجـام وظیفـهی اخالقـی را فـراهم
آورد(محمدیپویا .)182 :1816 ،در این زمینه چیزوم 1معتقد است ،میتوان مباحـث معرفـتشناسـی را بـا
استفاده از مفاهیم اخالقی بازتعریف نمود(چیزوم )145 :1161 ،به این معنـا کـه هماننـد کلیفـورد ،فراینـد
کسب معرفت را فرایندی اخالقی تشریح کرده و رابطهای بین وظیفهی معرفتی و اخالقی برقرار میکند.
 .1-1بیان مسئله

اگر احکام وظیفهگراییِ معرفتی 2در بررسی ادعاها را بپذیریم ،در این صورت باید بپذیریم که انسان نبایـد
هر ادعایی را به بهن خود راه دهد چرا که این امر تحت اختیار انسان است و هر بایدی مستلزم توانستنی
است .بنابراین ،میتوان گفت که اگر شخص به وظایف معرفتی خود عمل نکند و ادعاهـای کـاب را بـه
بهن خود راه دهد ،در این صورت دچار خطایی اخالقی شده است .به عبارت دیگر ،همان طور کـه جـان
الک و پس از آن کلیفورد مدعی شدهاند ،نقض یک هنجار معرفتی تلویحا؛ نقض یک هنجار اخالقـی نیـز
هست(چیگنِل و دال .)4 :2550 ،البته الزم به بکر اسـت ،فیلسـوفانی نظیـر کلیفـورد ،وظیفـهگرایـی را در
خدمت قرینهگرایی قرار داده و قرینهگرایی را تا حدی پیش میبرند که سـر از بوتـهی افـرا برمـیآورد و
همه باورها و حتی باورهای دینی را هم مشمول این قرینهگرایی مـیداننـد .هـر چنـد افـرادی مًـل الک
قرینهگرایی را در زمرهی باورهای دینی جایز نمیدانسته و این باورها را نوعی متفاوت با دیگر باورها مـی-
انگاشتند .بههرحال باید گفت که اخالقِ باور مدنظر کلیفورد با اخالقِ باور در معرفتشناسی اسالمی قابـل
جمع نیست .اما آنچه مهم است اینکه وظیفهگرایی معرفتی مورد پذیرش اسـالم اسـت .در همـین راسـتا،
شهید مطهری نیز به نوعی وظیفهگرایی معرفتی معتقد است .از نظر ایشان ،عقیده مشمول احکام هنجاری
میشود .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که اگر انسان بایدها و نبایدهای فرایند پـذیرش یـا رد ادعـایی را
مراعات نکند ،دچار خطای اخالقی و نه صرفا؛ خطـای معرفتـی شـده اسـت(مطهری .)1833 ،از آنجـا کـه
وظیفهگراییِ معرفتی بر اعتقاد به ارادهگرایی و کاربرد عقالنیت بنیان نهاده شده و دین اسالم هم بر مختار
بودن آدمی و نیز بر عقالنیت آدمی تأکید فراوان دارد ،لذا وظیفهگرایی معرفتـی قبـل از مطـرح کـردن یـا
پذیرش و رد یک ادعا ،وظیفهای دینی و اخالقی بوده و عدم بهکارگیری آن در برخی از منابع حرام اعـالم
فِ ع عفل عٌ ْإفَّ لع مَّ عي م ف ْ َ َو
ل يَ َ
شده است .عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان ،بیـل ایـن آیـه ﴿ َو ال تَف ْقفُ افل يَ ْفَ َ
ِ كفل ََّ ٌَْفل َا ْ فؤًال﴾(اإلسراء ،)86/از آنچه به آن آگاهی نداری پیروی مکـن ،چـرا کـه
ؤعد ك ُّل أويئع َ
ص َر َو عيْف َ
عيْبَ َ
گوش و چشم و دل ،همه مسئولند آورده است :در هر اعتقاد یا عملـی کـه تحصـیل علـم ممکـن اسـت،
پیروی از غیر علم حرام است و در اعتقاد و عملی که نمیشود به آن علم پیدا کرد زمانی اقـدام و ارتکـا
جائز است که دلیل علمی آن را تجویز نماید ،مانند اخذ احکام از پیغمبر و پیـروی و اطاعـت آن جنـا در
اوامر و نواهی که از ناحیه پروردگارش دارد ،و عمل کردن بیمـار طبـق دسـتوری کـه طبیـب مـیدهـد ،و
مراجعه به صاحبان صنایع در مسائلی که باید به ایشان مراجعه شود ( ،1814ج  .)121 :18همچنـین آیـت
1. Chisholm
2. Epistemic Deontology
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اهلل مکارم شیرازی ،در تفسیر نمونه ،بیل این آیه آورده است :آنها که بر اساس ظن و گمـان یـا حـدس و
تخمین یا شک و احتمال و  ،...اعتقادى پیدا مىکننـد ،یـا بـه قضـاوت و داورى مـىنشـینند ،یـا شـهادت
مىدهند ،و یا حتى در عمـل شخصـى خـود طبـق آن رفتـار مـىکننـد ،بـر خـالف ایـن دسـتور صـریح
اسالمى(یعنی آیه فوق) ،گام برداشتهاند ( .)116-111/12 :1814آنچه مسلم بوده این اسـت کـه تـوافقی
نسبتا؛ عام در این زمینه وجود دارد که وظیفهگرایی معرفتی ،فرد را بهسوی تحقیـق و تفحـص عقالنـی در
فرایند شکلگیری یا پذیرش و رد یک ادعا سوق میدهد .با توجه به تأثیر ادعاهای غیرعقالنی در حوزهی
عمل فردی و اجتماعی ،وجود قراین و شواهد در حمایت از یک ادعا ،ضروری به نظر میرسد .حال سـؤال
این است که چگونه میتوان به قراین و شواهد دست یافت و سازوکار منطقی آن چیست؟ .لذا اصولی بایـد
وجود داشته باشد که رعایت آنها منجر به حصول ادعایی عقالنی و قرینهمدار 1و در نتیجه اخالقی شود .از
طرف دیگر عدم رعایت این اصول ،منجر به حصول ادعـایی غیـر عقالنـی و بـیقرینـه و در نتیجـه غیـر
اخالقی شود .نتایج پژوهشهای مختلف (محمدی پویـا و همکـاران 1810 ،محمـدی پویـا و همکـاران،
 )1816حاکی از آن است که در فرایند طرح یا پذیرش و رد یک ادعا ،با چنین اصولی روبرو هسـتیم :بایـد
شکها و تردیدهای معقول و منطقی خود را به دیدهی اکرام نگریست و بر روی آنها سـرپوش نگذاشـت،
باید به جستجوی نتایجی مستدل برآمد ،باید تا زمان حصول به نتیجهی قطعی ،قضاوتهای خود را معلـق
نگاه داشت ،باید از ابهام دوری گزید و وضوح و عینیت را سرلوحه کار قرار داد ،باید پرسشـگری را تمـرین
نموده و از چیستی و چرایی و چگونگی سؤال به میان آورد .این در حالی است که متأسفانه نتایج پژوهش-
های مختلف حاکی از کم توجهی نظام تعلیم و تربیت به چنین اصولی اسـت(مارزانو 2و همکـاران1133 ،
احمدی 1835 ،بابامحمدی و خلیلی 1838 ،بهمنی و همکاران 1834 ،بیجنوند .)1815 ،با این اوصاف در
پژوهش حاضر سعی بر آن است که وظیفهگراییِ معرفتی بر مبنای نهجالبالغه مورد تحلیل قـرار گرفتـه و
مؤلفههای آن بهمًابه قواعد و اصولی ارزشمند تبیین گردیده و نتایج کاربست آن در نظـام تعلـیم و تربیـت
تشریح گردد.
 .2-1پیشینۀ پژوهش

تا به حال درباره جایگاه وظیفهگراییِ معرفتی در نهجالبالغه پژوهش خاصی صورت نگرفتـه اسـت ،امـا در
مورد وظیفهگرایی و مصادیق آن همچون عقالنیت پژوهشهایی صورت گرفته که در ادامه به آنها پرداخته
میشود:
بهشتی( )1832در پژوهشی با عنوان«درآمدی بر قلمروشناسی عقالنیت در تربیـت اسـالمی» بـه سـه
فرض محتمل در با امکان یا عدم کاربرد عقالنیت در تربیت اسـالمی ،یعنـی فـرض عقالنیـت مطلـق،
فرض عقالنیت معطل و فرض عقالنیت معتدل پرداخته و پس از تبیین و نقادی فرضهای سهگانه ،فرض
 .1با توجه به ترجمههایی که از واژهی  evidenceدر مقاالت فارسی شده است ،معنای قرینه ،بیّنه ،دلیل ،شاهد ،مدرک بهکار برده شده است که
عمدهترین استعمال ،قرینه و در کنار آن شاهد است.
2. Marzano
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سوم را پذیرفته و حـدود کـاربرد عقـل را در سـه حـوزهی اندیشـههـای نظـری تربیـت اسـالمی -یعنـی
مبدأشناسی ،راهنماشناسی و مقصدشناسـی بررسـی و ترسـیم کـرده اسـت .جوادپـور ( )1815در پـژوهش
دیگری با عنوان«اخالقِ باور ،رهیافتی به پیوند اخالق و معرفتشناسی» به بررسی اخالقِ باور پرداختـه و
به این نتیجه رسید که ایدهی اخالقِ باور در پیوند اخالق و معرفتشناسی ،رهیافتی موفق و قابـل تعمیـق
است .پذیرش بیرویهی یک ادعا ،خوی زودباوری را تقویت میکند و در اثر آن ،خرافه و دروغ بـر حقـایق
غلبه میکند و فرد از صدق و حق دور میشود .لذا رویکرد غیراخالقی بودن تخلـفهـای معرفتـی ،امـری
مقبول و قابل تأمل میباشد .پورحسن ( )1811نیز در پژوهشی با نام «مسـأله بـاور پایـه و نظـام معرفتـی
عالمه طباطبایی» به این نتیجه رسید که عالمه ضمن نقد معرفت خطاپـذیر ،از معرفـت خطاناپـذیر دفـاع
میکند و مهمترین دستاورد ایشان در حوزهی معرفتی ،دفاع از معرفت یقینی بـر اسـاس اولیـات و امکـان
دستیابی به معرفت خطاناپذیر است .مالیوسفی و همکـاران ( )1811در پـژوهش خـود یعنـی«مطهـری و
اخالق باور» ،به این نتایج رسیدند که مطهری توصیههایی را در نحوهی کسب معرفت بیـان مـیدارد کـه
عبارتنداز :تأثیرناپذیری از قضاوت دیگران ،پیروی نکردن از اکًریت ،پرهیز از خوشباوری ،اسـتماع قـول
مخالف ،تفکیک باور از صاحب باور ،و اجتنا از جمود و تعصب .محمدیپویا و همکـاران ( )1810نیـز در
پژوهشی با عنوان«تبیین جایگاه تفکر انتقادی در وظیفهگرایی معرفتیِ اخـالق بـاور» بـه تبیـین قواعـدی
پرداختند که الزمهی انجام وظیفهی معرفتی است و عبارتند از :پرهیـز از قضـاوت عجوالنـه ،پرسشـگری،
خود اصالحی ،تحلیل کردن ،استقصاء ،بداهت ،اجتنا از جمود و تعصب ،جامعیتنگـری ،انعطـافپـذیری،
پیگیری تردیدها ،تفکیک ادعا از مدعی ،بررسی پیشفرضها .محمدیپویا و همکاران ( )1816در پژوهش
دیگری با عنوان«تبیین بایستههای اخالقِ باور» ،به تبیین شش بایستهی ارادهگرایی ،فعل ارتبا شبکهای
باورها ،متعاقب باور ،وظیفهگرایی ،قرینهگرایی و درونگرایی ،پرداخته و وظیفهگرایی را بهعنوان مهـمتـرین
بایسته معرفی میکنند .محمدیپویا ( )1816در پژوهش خود یعنی«تبیـین بایسـتههـای معرفـتشـناختی
اخالقِ باور و نقش تفکر انتقادی در آن بهمنظور ارائه الگوی نظری آموزش اخالقِ باور» ،به تبیـین ارتبـا
عقالنیت و اخالق پرداخته و در این بین ،وظیفهگراییِ معرفتی را عنصـر پیونـد دهنـدهی ایـن دو معرفـی
کرده ،بدین صورت که آن را بهعنوان شاکلهی عقالنیت در ادعاها برشمرده و معتقد است به تبـع رعایـت
عقالنیت در بررسی ادعاها ،اخالق هم رعایت میشود .معارف و قاسمی حامد( )1816در پـژوهش دیگـری
با عنوان«کارکردهای عقل در نهجالبالغه» ،نوعی معرفتشناسی عقالنی را در نهجالبالغـه مـورد بررسـی
قرار داده و به استخراج کارکردهای عقل در چهار محور :ارتبا انسان با خدا ،ارتبا انسان با خود ،ارتبـا
انسان با دیگران ،ارتبا انسان با طبیعت و جهان ،پرداخته است .ویلیام کلیفورد( )1311نیز در پژوهشی بـا
عنوان«اخالقِ باور» برای اولین بار اصطالح اخالقِ باور را مطرح کرده و به این نتایج دست یافت کـه هـر
فردی برای هر ادعایی که مطرح میکند ،باید ادله و استدالل کافی داشته باشد و اگر چنین نکرد ،با ظلـم
به خود و همنوعان خود ،یک عمل غیراخالقی انجام داده است .او اعالم کرد :همیشـه ،همـه جـا و بـرای
همه کس ،مطرحکردن ادعایی بدون فراهم شدن قراین کافی ،امری(اخالقا؛) خطاست.
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همانگونه که مالحظه شد ،پژوهشهای پیشین توجه خاصـی بـه اهمیـت وظیفـهگرایـیِ معرفتـی در
پدیدآمدن ادعاهای عقالنی داشتهاند ،اما آنچه در این بین مهم است ،اینکه پژوهشـی در راسـتای تبیـین
عقالنیتبخشی به فرایند بررسی ادعاها از رویکرد منابع دینی صورت نگرفته و لـذا بـا توجـه بـه فرهنـ
اسالمی و غنی بودن منابع دینی ،پژوهش حاضر سعی دارد با رویکردی متمایز و با تکیـه بـر آمـوزه هـای
دینی ،به تبیین وظیفهگراییِ معرفتی در نهجالبالغه و بررسی نتایج کاریسـت آن در نظـام تعلـیم و تربیـت
بپردازد.
 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

هر چند با اشاعه فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطاتی ،شرایط برای توسعهی جامعـه در ابعـاد مختلـف
فراهم شده  ،اما برای استفاده از این امکانات ،مجموعهای جدید از صالحیتها مورد نیاز اسـت (یونسـکو،1
 .)2518فناوریهای جدید ،فرد را با هجمهای از مطالب و اندیشهها روبهرو میسازد که همهی آنها منطقی
و قرینهمدار نیستند .این جاست که قبل از پذیرش هر مطلبی ،باید قراین و شواهد را مورد بررسی قـرار داد
چرا که هاتچر و اسپنسر )2550(2معتقدند در دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری کسب مهارتهای نقـد
و ارزیابی به ضرورتی غیر قابل انکار در رویارویی با سؤاالت مادی و معنوی ،ارزیابی دیدگاهها ،خطمشـی-
های افراد و نهایتا؛ مواجهه با مشکالت اجتماعی تبدیل شده است .عدم رعایت وظیفهی معرفتـی ،موجـب
پذیرش و یا رد هرگونه ادعایی بدون شواهد کافی و در نتیجه ترویج تعصـب و خرافـهپرسـتی مـیشـود و
همین مسأله امنیت جامعه را نیز به خطر میاندازد .لذا بررسی موشکافانه یک ادعـا قبـل از پـذیرش یـا رد
آن ،موجب پیشگیری از تخلف معرفتی و پدید آمدن ادعاهایی عقالنی میشود .از سوی دیگر با توجـه بـه
ارزشهای حاکم بر نظام تعلیم و تربیت جامعهی اسالمی ،و اهمیت اسـتفاده از رهنمودهـای منـابع معتبـر
دینی در نظام تربیتی کشور  -البته با توجه به شمولیت جهانی این رهنمودها ،برای کل نظامهـای تربیتـی
دنیا میتواند اهمیت داشته باشد ، -چگونگی این فرایند از زبان منابع دینـی و کاربسـت آثـار آن در نظـام
تعلیم و تربیت ،میتواند به تربیت افراد تراز جامعه اسـالمی پرداختـه و در بالنـدگی بـیش از پـیش جامعـه
اسالمی و نیز جوامع بشری مؤثر افتد .بدین منظور پژوهش حاضر به تبیین وظیفهگرایی معرفتی در نهـج-
البالغه و آثار تربیتی آن میپردازد.
 .4-1روش پژوهش

برای انجام پژوهش حاضر ،از روش تحلیل مفهومی 8برای تحلیل وظیفهگراییِ معرفتی و تبیین مفهـوم آن
استفاده شده است .تحلیل از نگاه مور ،4به معنای برگرداندن یک اندیشه یا مفهوم یا گزارهی ناروشن است
به اندیشه یا مفهوم یا گزارهای روشن بدانسان که معنا بیآنکه دگرگـون شـود ،روشـنتـر گـردد .یعنـی
1. NESCO
2. Hatcher and Spencer
3. Conceptual Analysis
4. Moore
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مفهومها ،واژهها و گزارههای جانشین شده ،دقیقتر ،رساتر و روشنتر شوند (نقیبزاده .)16 :1815 ،تحلیل
مفهومی ،تحلیلی است که ما به واسطهی آن به فهم معتبری از معنای عادی یک مفهوم یا مجموعهای از
مفاهیم مرتبط دست مییابیم .این نوع تحلیل به فراهم آوردن تبیینی روشن از معنـای یـک مفهـوم نـاظر
است که بهواسطهی توضیح دقیق ارتبا های آن مفهوم با سایر مفاهیم مشخص میشود(کومبز و دنیلـز،1
در شورت.)1111 ،2
پس از تحلیل مفهومی وظیفهگراییِ معرفتی ،از روش تحلیل محتـوای کیفـی بـرای تحلیـل محتـوای
ی معرفتـی اسـتفاده شـده و در نهایـت بـا توجـه بـه
نهجالبالغه و استخراج مصادیق مرتبط با وظیفه گرایـ ِ
مصادیق و زمینههای مرتبط با وظیفهگراییِ معرفتی ،به مقولهبندی و احصاء مؤلفهها پرداخته شده است .در
مورد روش تحلیل محتوای کیفی تعاریف گوناگونی ارائه شده است .تحلیل محتوا روشی تحقیقی است که
برای تفسیر بهنی دادههای متنی از طریق یک فرایند طبقهبندی قاعدهمند ،مضامین یا الگوها را شناسایی
و کدگذاری میکند» (ایمان ،1815 ،به نقـل از قنبـری پریخـانی و طاهرنیـا .)42 :1811 ،نجـال حریـری
( ،1830بهنقل از قنبری پریخانی و طاهرنیـا )42 :1811 ،نیـز در تعریـف ایـن روش مـیگویـد« :تحلیـل
محتوای کیفی روشی است که با استفاد از رویکرد کیفی و با بهکارگیری فنون مختلف ،به تحلیل نظاممند
متون حاصل از مصاحبهها ،یادداشتهای روزانه ،یادداشتهای مشاهدات و یا اسناد میپردازد».
 .2بحث
تا اینجا مشخص شد که برای حرکت در راستای معقولیتبخشی به ادعاها ،باید به انجام وظیفهی معرفتی
قبل از شکلگیری یک ادعا ،متعهد باشیم .تعقل در طول حیات خود به صورتهـای گونـاگون بیـان شـده
است برای نمونه ،از نظر افالطون ،مرحلهی عالی تعلیم و تربیت ،مرحلهی تربیت عقالنی است (اکسنبرگ
رورتی .)1113 ،8از نظر جان الک ،نشانهی شخص خردمند این است کـه هـیق قضـیهای را بـا اطمینـانی
بیش از براهینی که آن قضیه بر آنها متکی است نپذیرد (کنی .)1112 ،4برخی دیگـر ،معقولیـت داشـتن را
بهمعنای هدایت شدن با استدالل صحیح میدانند (الس و ماروزسکی .)1111 ،0کلیفورد ( )1311هـم آنرا
الزمهی رعایت اخالق میداند .لذا در مبحث معقولیتبخشی به باورهـا و اسـتفاده از قـوهی عاقلـه ،هـیق
مناقشهای بین معرفتشناختی فیلسوفانی مانند کلیفورد و معرفتشناختی اسالم وجود ندارد .آنچـه محـل
مناقشه است ،حد و مرز ورود عقل به بررسی باورها و ادعاهاست .یکی از مسائل بنیادین نظری در حوزهی
تربیت اسالمی ،تعیین مرزهای عقالنیت است .از آنجا که اسالم بهعنوان آخرین و کاملترین دین الهـی،
هم جهانشمول و فراگیر است و هم منسوخنشدنی و جاودانه ،و تربیت اسالمی نیز مبـین الگـوی تربیتـی
1. Coombs and Daniels
2. Short
3. Oksenberg Rorty
4. Kenny
5. Eells & Maruszewski
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برگرفته از این دین کامل است ،این سؤال مطرح میشود که آیا عقالنیت در تربیت اسالمی ،کاربردی دارد
و اگر دارد ،حد و مرز آن چگونه است .سه پاسخ یا سه فرض در این زمینه قابل تشخیص اسـت :نخسـتین
فرض« ،عقالنیت مطلق» است که فرضی خوشبینانه است و هیق حد و مرزی را در با کاربرد عقـل در
تربیت اسالمی نمیشناسد و بنا را بر این مینهد که مربی و متربی میتوانند و باید در فرایند تربیت دینـی،
هر آموزهی دینی را با عیار عقل بسنجند و در ژرفای آن اندیشـهورزی کننـد .دومـین فـرض« ،عقالنیـت
معطل» است که فرضی بدبینانه است و در مواجهه با کتا و سنت ،تنها به ظواهر اکتفا میکند زیرا عقل
را قادر به درک باطن متون دینی نمیداند .در این فرض ،متربـی از راه تعبـد تربیـت مـیشـود و نـه از راه
تعقل .سومین فرض «عقالنیت معتدل» است که فرضی واقعبینانه است و به توانمندیهـا و نـاتوانیهـای
باتی عقل نظر دارد و در میان دو کرانهی افرا و تفریط ،راهی معتدل را برمـیگزینـد .تربیـت مبتنـی بـر
عقالنیت معتدل ،دو ابزار تعقل و تعبد را بهگونهای شایسته بـه خـدمت مـیگیـرد و تـوازنی خردمندانـه در
ساحتهای گوناگون شخصیت متربی پدید میآورد (بهشتی.)180 :1832 ،
بههر صورت ،وظیفهگراییِ معرفتی در معنایی که در پژوهش حاضر مـورد نظـر اسـت و توضـیحاتی در
مورد آن با مستندات اسالمی داده شد ،مورد پذیرش اسالم است .نکته این است که ما میدانیم وظیفـهای
معرفتی بر عهده داریم و آن اینکه باید به شناخت و معرفتِ صحیح قبل از ادعای یک موضوع برسیم ،امـا
چگونگی کسب این شناخت برای ما روشن نیست .کسـب دانـش و معرفـت صـحیح و عقالنـی ،نیازمنـد
مهارتهای الزم است (غائبی و امیریپری )60 :1814 ،و بهعبارتی نائل آمدن به وظیفهگرایـیِ معرفتـی و
شناخت عمیق قبل از پذیرش یا رد یک ادعا ،نیازمند مؤلفههای خاصی میباشد .این مؤلفهها باید بهگونه-
ای باشد که با کاربرد آنها ،وظیفهی معرفتی به نحو احسن صورت گرفته و زمینهی الزم برای حصـول بـه
یک ادعای عقالنی را فراهم نماید .در ادامه با تحلیل خطبهها ،نامهها و حکمتهای مطـرح شـده از امـام
علی علیهالسالم در نهجالبالغه به تبیین وظیفهگراییِ معرفتی در قالب مؤلفههای مطرح شده پرداخته و در
نهایت آثار تربیتی آن تبیین میگردد.
 .1-2مؤلفههای وظیفهگراییِ معرفتی در نهجالبالغه

در این بخش به تحلیل کیفی نهجالبالغه پرداخته و با توجه به مصادیق و زمینههای مرتبط با وظیفهگراییِ
معرفتی ،مؤلفههایی که معرف وظیفهگراییِ معرفتی بوده ،تبیین شده که در ادامه به آنها اشاره شده و آثـار
تربیتی آن بیان میشود:
 .1-1-2پرسشگری
حضرت علی(ع) معتقداند که برای بهرهمندی از معرفت حقیقی ،نیاز است که انسان به مسائل مختلـف بـه
دیده ی شک و تردید بنگرد و به صرف پذیرفته بودن دالیل ظـاهری مسـأله ،وی بـه پـذیرش آن مسـأله
مجا نشود(مقتدایی و همکاران .)141 :1810 ،پرسشگری ،ویژگی انسانهای نقادی است که میکوشـند
بر دانایی خود از طریق جستوجو و پژوهش و پرسش بیفزایند(محمودی ،نوروزی و نجفـی-151 :1815 ،
 .)155سیره امام علی علیهالسالم بر این بوده است که مردم را به سؤال کردن تشویق میکردند .بهعنـوان
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مًال در یکی از سخنرانیهای خود در مسجد کوفه خطا به مردم میفرمایند«:ای مردم از مـن بپرسـید
پیش از اینکه مرا از دست بدهید ...پیش از اینکه فتنهای مانند شتر بیصاحب پای خود را بلند کند مهار
خود را زیر پا بگذارد و عقول قوم خود را تباه سـازد» (خطبـه .)131/بـا ایـن حـال ،حضـرت علیـهالسـالم
«پرسشگری» را به دوگونه خو و بد تقسیم میکنند و با آن نوع از پرسشـگری کـه خـارج از حـد فهـم
مخاطب و پرسشگر باشد به مقابله برمیخیزند و میفرماینـد«:هـرکس سـؤالی بـاالتر از قـدر خـود کنـد،
مستحق محرومیت است» (مجلسی .)213/10 :1812 ،حضرت علی علیهالسالم در مواجهه با کـارگزاران و
افراد جامعه و باالخص دشمنان ،با پرسش سؤاالت ،ایشان را به تفکر و تأمل وامیداشتند .مـًال؛ ایشـان در
یکی از نامههای خود در مورد افشای ادعاهای دروغین معاویه میفرمایند«:میپنداشتى که برترین انسـانها
در اسالم فالن کس و فالن شخص است؟ چیزى را آوردهاى که اگر اثبات شود هیق ارتباطى به تو نـدارد،
و اگر دروغ هم باشد به تو مربو نمىشود ،تو را با انسانهاى برتر و غیر برتر ،سیاستمدار و غیر سیاسـتمدار
چه کار است؟ اسیران آزاده و فرزندشان را چه رسد به امتیازات میان مهاجران نخستین ،و ترتیب درجات ،و
شناسایى منزلت و مقام آنان! هرگز! خود را در چیزى قرار مىدهى که از آن بیگانـهاى ،حـال کـار بـدینجا
کشید که محکوم حاکم باشد؟ اى مرد چرا بر سر جایت نمى نشینى؟ و کوتاهى کردنهایت را بیـاد نمـى-
آورى؟ و به منزلتِ عقب ماندهات باز نمىگردى؟ برترى ضعیفان ،و پیروزى پیروزمندان در اسالم با تو چـه
ارتباطى دارد؟ تو همواره در بیابان گمراهى سرگردان ،و از راه راست روى گردانى» (نامه.)23/
در مورد این مؤلفه از وظیفهگرایی معرفتی میتوان گفت که درک و قضاوت منطقی و در نهایت عمـل
صحیح ،زمانی به بهترین وجه انجام میگیرد که فرد حضوری فعـال در امـر درک مسـائل داشـته باشـد و
بدون آگاهی و کورکورانه مطلبی را نپذیرد و در راستای مسأله ،پرسشهای عمیـق و عاقالنـه طـرح کنـد
(مقتدایی و همکاران .)105 :1810 ،با کاربرد پرسشگری در نظام تعلیم و تربیت ،فرصـت کشـف امـور بـه
فراگیر داده میشود و روحیهی اکتشاف مسائل در ایشان پرورش مییابد چـرا کـه یکـی از الزامـات یـک
بررسی دقیق و موشکافانه ،سؤال از چیستی ،چرایی و چگونگی شکلگیـری ادعـای مـورد نظـر و فلسـفی
اندیشیدن (پائول و الدر )2555 ،1و پرسیدن سؤاالت عمیق در مـورد آن است(سـقرا  ،بـیتـا ،بـه نقـل از
شهابی .)1834 ،این نوع پرسشگری ،شاکلهی روش گفتگوی اکتشافی بوده (جانسـون )2552 ،2و بـه تبـع
آن ،زمینه برای جستجوی استدالل ها و شـواهدی در راسـتای پـذیرش یـا رد ادعاهـای مطـرح شـده بـر
فراگیران روشن میشود .بهعبارت دیگر ،پرسش کردن و یا حتی مواجه شـدن فراگیـر بـا سـؤال ،یکـی از
شیوههایی است که میتوان توانایی تفکر و اندیشه را در وی پرورش داده و ایشـان را بـه ارزیـابی و نقـد
واداشت ،زیرادر این حالت عقل بصورت فعالتر عمل میکند (ماهروزاده و شاهی.)01 :1812 ،
 .2-1-2استداللورزی
حضرت علی علیهالسالم تأکید زیادی بر اقامه دلیل و برهان داشته و در تصمیمگیریها به اسـتداللورزی
1. Paul and Elder
2. Johnson
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اهمیت خاصی میدهند .ایشان در این زمینه میفرمایند«:با آنچه در گذشته دیده یا شنیدهاى ،بـراى آنچـه
که هنوز نیامده ،استدالل کن ،زیرا تحوالت و امور زنـدگى هماننـد یکدیگرنـد»(نامـه .)81/ایشـان فراینـد
گزینش نیروهاى عملکننده را با استدالل و نتیجهگیری بر مبنای آن تشـریح کـرده و مـیفرماینـد«:اگـر
دشمنان اسالم به سایه اطاعت بازگردند پس همان است که دوست داریـم ،و اگـر کارشـان بـه جـدایى و
نافرمانى کشید با کمک فرمانبرداران با مخالفان نبرد کن ،و از آنان که فرمان مىبرند براى سـرکو آنهـا
که از یارى تو سر باز مىزنند مدد گیر ،زیرا آن کس که از جن کراهت دارد بهتر است که شرکت نداشته
باشد ،و شرکت نکردنش از یارى دادن اجبارى بهتر اسـت» (نامـه .)4/همچنـین در جـای دیگـری مـی-
فرمایند «:همانا مردى را فرماندار مصر قرار دادم ،که نسبت به ما خیرخواه ،و به دشمنان مـا سـخت گیـر و
درهم کوبنده بود ،خدا او را رحمت کنـد ( »...نامـه .)84/همچنـین ایشـان مـیفرماینـد«:پـس از سـتایش
پروردگار! من بندهاى از بندگان خدا را به سوى شما فرستادم ،کـه در روزهـاى وحشـت ،نمـىخوابـد ،و در
لحظههاى ترس از دشمن روى نمىگرداند ،بر بدکاران از شعلههاى آتش تندتر است ،او مالک پسر حـار
مذحجى است ،آنجا که با حق است ،سخن او بشنوید ،و از او اطاعت کنیـد (نامـه .)83/همچنـین حضـرت
علیهالسالم در مورد انتخا از روی دلیل و برهان میفرمایند« :سپس از میان مردم! برترین فرد نزد خـود
را برای قضاوت انتخا کن،کسی که  ...در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد ،و در شبهات از
همه بااحتیا تر عمل کند ،و در یافتن دلیل ،اِصرار او از همه بیشتر باشد ،...چنـین کسـانی بسـیار انـدک-
اند!!» (نامه.)08/
با کاربرد این مؤلفه در نظام تعلیم و تربیت ،روحیـهی کنـدوکاو فلسـفی و اسـتداللورزی در فراگیـران
پرورش مییابد .در این حالت است که متربی در فرایند کسب معرفت ،گفتگویی دیالکتیکگونه چه با خود
و چه با دیگران خواهد داشت و بهقول ابنسینا ،اگر ادعایی را بدون دلیل پذیرفت و یا بدون دلیل رَد کـرد،
از لباس انسانیت بیرون رفته است(ابنسینا .)2550 ،با کاربرد این مؤلفه ،تعلیم و تربیت باید همواره با تأکید
بر شواهد صورت پذیرد .بسنده کردن به تکرار مضمون علم برای فراگیـران ،بـدون توجـه دادن آنـان بـه
جانب واقعیت و آشکار کردن وجه مطابقت علم با واقع ،علمآموزی نیست بلکـه انتقـال اطالعـات بسـته و
منقطع از واقعیت است .بهکارگیری این مؤلفه در تعلیم و تربیت ایجـا مـیکنـد کـه همـواره داد و سـتد
دانش ،همراه با پشتوانهی آن یعنی شواهد صورت پذیرد .مربیای که در مقام دادن علم است ،باید آنرا بـا
پشتوانهی شواهد مطرح کند متربیای که در مقام گرفتن علم است ،باید آن را با پشتوانهی شـواهد طلـب
کند بار دیگر ،هنگامی که مربی در مقام بازستاندن علم یا ارزشیابی شـاگرد اسـت ،بایـد از وی شـواهد و
قراین بخواهد .استمرار در عرضه یا طلب شواهد در جریان تعلیم و تربیت ،نتایج بسیار مهمی بهدنبال دارد.
نخست اینکه مربی را از تحکم دور نگه میدارد ،زیرا وی استواری و اعتبار گفتههای خود را نه وابسـته بـه
خود بلکه در گرو شواهدی میبیند که در اختیار اوست .دوم اینکه متربیان از تقلید و سطحینگری ،بیشـتر
مصون خواهند بود زیرا همواره شواهد و قراین طلب میکنند و میـزان اعتبـار هـر سـخنی را بـه انـدازهی
شواهد پشتیبان آن ارزیابی میکنند .سوم اینکه امکان بازشناسی معرفت کاب را فراهم مـیآورد (بـاقری،
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 .)115-111: 1831در نهایت مجددا؛ خاطرنشان میگردد که در این مؤلفه ،استداللورزی مـدنظر اسـت و
حد و مرز عقل در استداللورزی نسبت به باورهـا و ادعاهـا ،هماننـد کلیفـورد افراطـی نیسـت و بـهقـول
بهشتی( )1832عقالنیتی معتدل است.
 .3-1-2جامعیت فکری

در عرصه علم و دانش ،خودرأیی و بیتوجهی به اندیشههای دیگران جایگـاهی نـدارد و همـانگونـه کـه
حضرت علی(ع) میفرمایند«:کوچک مشمار رأی مهم و خطیر را هنگامی که مـرد حقیـر و کـوچکى آن را
براى تو آورد» (حکیمی .)231 :1836 ،در جایی دیگر حضرت(ع) میفرمایند :آگـاه باشـید کـه بـهراسـتى
خردمندِ فرزانه کسى است که به رأیهاى مختلف رو آورد با فکرى درست و نگرشى در پیامد و سـرانجام
کارها» (تمیمی آمدی .) 881/2 :1866 ،امام علی(ع) همواره بـر احتـرام متقابـل افـراد بـه یکـدیگر تأکیـد
داشتند .این احترام نه تنها در رفتار و حرکات بلکه در افکار و اندیشهها نیز مـورد تأکیـد آن حضـرت بـوده
است .حضرت(ع) میفرمایند«:آن کس که از افکار و آراء گوناگون استقبال کند ،صـحیح را از خطـا خـو
شناسد» (حکمت .)118/حضرت(ع) بر جامعیت اندیشی و تحلیل و بررسی موضوعات از زوایـای گونـاگون
تأکید زیادی داشتهاند .ایشان در نامه ای بـه فرزنـد بزرگوارشـان امـام حسـن مجتبـی علیـهالسـالم مـی-
فرمایند«:پسرم! درست است که من به اندازه پیشینیان عمر نکردهام ،اما در کردار آنهـا نظـر افکنـدم ،و در
اخبارشان اندیشیدم ،و در آثارشان سیر کردم تا آنجا که گویا یکى از آنان شدهام ،بلکه با مطالعه تاریخ آنان،
گویا از اول تا پایان عمرشان با آنان بودهام» (نامه .)81/همچنـین در جـایی دیگـر موضـوع مشـورت را از
زوایای گوناگون تحلیل و بررسی میکنند«:بخیل را در مشورت کردن دخالت نده ،کـه تـو را از نیکوکـارى
باز مى دارد ،و از تنگدستى مىترساند ،ترسو را در مشورت کردن دخالت نده ،که در انجام کارها روحیه تـو
را سست مى کند .حریص را در مشورت کردن دخالت نده ،که حرص را با ستمکارى در نظرت زینت مـى-
دهد .همانا بخل و ترس و حرص ،غرائز گوناگونى هستند که ریشه آنها بدگمانى به خـداى بـزرگ اسـت»
(نامه.)08/
از مهمترین نتایج کاربرد این مؤلفه در نظام تعلیم و تربیت ،آن است که فراگیر میآموزد نه تنها نباید از
مواجهه با اقوال مخالف پرهیز کند ،بلکه میبایست با دقت آرای مخالفان را بشنوند و در مرحلهی بعد به
تجزیه و تحلیل آن بپردازد« .سماع یعنى شنیدن ،ولو انسان نمیخواهد بشنود .استماع گوش فرادادن
است ،مًل اینکه شما این جا نشستهاید و خود را آماده کردهاید براى شنیدن قرآن کریم مىفرماید :عيذين
ي ت عوَّ عيقول ،یعنی آنان که سخن را استماع میکنند یعنى اینجور نیست که هر حرفى را هنوز نشنیده و
درک نکرده ،رد کنند و بگویند ما نمیخواهیم بشنویم .اول استماع میکنند ،به دقت دریافت مىکنند:
فَتمبعوَّ عح ْل ،بعد غربال میکنند ،تجزیه و تحلیل مىکنند ،خو و بدش را مىسنجند و بهترین آن را
انتخا و پیروى مینمایند» (مطهری .)618/22 :1833 ،با این اوصاف فراگیران میآموزند که پذیرش و
یا رد یک ادعا مؤخر از فهم منصفانه و دقیق آن است و برای فهـم دقیق هم باید جوانب مختـلف را
مدنظـر داشته و گـوشهای شنوایی داشت.
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 .4-1-2حقیقتجویی

حقیقتجویی یعنی درک حقایق اشیاء « َک َ ل عهف َ ٌإَهفل» یعنی انسان میخواهد جهان را ،هستی را ،اشیاء را،
آنچنان که هستند دریافت کند (مطهری .)418 :1814 ،یکی از اصول اساسی و جدی در سـیره پیشـوایان
الهی ،تکیه بر حقایق و پرهیز از هرگونه بیهودگی ،خرافات و بدعتهـا اسـت .حقیقـتگرایـی در سـرلوحه
ع
زندگی پیامبران و امامان(علیهمالسالم) قرار داشت و دعای هر روزه آنها این بـود کـه« :عَيَإمهف مَّ عَ عِِف ْعالَ ْیفََل َ
ع 1
ع
ْقف مک َک َ فل ه َفو
َک َ ل هف َ  :خداوندا! امور را آنگونه که هست به من نشـان بـده» .یـا مـیگفتنـد«:يفل َِِّ أَ عِِف عي َ
عٌْف ََ َ  :خدایا حق را همان گونه که در نزد توست برای من نمایان کن» (مجلسی ،بیتا )15-11/14 :و در
فرازی از دعای بعد از نماز عشاء که از امام صادق (علیهالسالم) نقل شده چنین میخوانیم« :عيإمهف مَّ  ...أَ عِِعف
عيْق مک ح ّقفل حتمف أَتمبععفل و أَ عِِعف عيْبل ع فل فل ع ًَّ حتمف أ ْ ع
ع
ع
عَ عَََْف عر هف ًََ عاْف َ :
َ
َ ََ
َ َ َ
َ َ
ََتَْبَفل َو َال تَ ْم َعإْه َ فل ٌَإَف م اتَ َ فل َه َْ عن فَف َتمب َ َه َفو َ
خداوندا! واقعیت حق را به من نشان بده تا از آن پیروی کنم ،و باطل رابه من بنمایان تا از آن دوری ورزم،
و حق و باطل را برای من مبهم و نامشخص نکن ،که در نتیجه از هوای نفس خود بـه دور از راه هـدایت
تو ،پیروی نمایم»(مجلسی ،بیتا .)125/36 :امام علی علیهالسالم همواره بر حقیقت و راستی تأکید داشتند،
حتی زمانی که به سود خویشتن نباشد و آن را چارهی رستگاری و سعادت معرفی میکنند .ایشـان در ایـن
زمینه میفرمایند«:نشانه ایمان آن است که راست بگویى آنگاه که تو را زیان رساند ،و دروغ نگـویى آنگـاه
که تو را سود دهد ،و آنکه بیش از مقدار عملت سـخن نگـویى ،و چـون از دیگـران سـخن گـویى از خـدا
بترسى»(حکمت .)403/و درود خدا بر ایشان فرمودند«:پـس از سـتایش پروردگـار ،همانـا گذشـت عمـر و
چیرگى روزگار و روى آوردن آخرت ،مرا از یاد غیر خودم باز داشته و تمام توجه مرا به آخرت کشانده است،
که به خویشتن فکر مىکنم و از غیر خودم روى گردان شدم ،و از پیروى خواهشها بـاز گردانـد ،و حقیقـت
کار مرا نمایاند ،و مرا به راهى کشاند که شوخى بردار نیست ،و بـه حقیقتـى رسـاند کـه دروغـى در آن راه
ندارد»(نامه.)81/
با کاربرد این مؤلفه در نظام تعلیم و تربیت ،فراگیران میآموزند که در فراینـد بررسـی معرفتـی ،کشـف
حقیقت تنها هدف ماست و دنبالهروی از نظرات دیگران و پیرو نظرات جمع بودن (به صرف اینکه اکًریت
آن نظر را قبول دارند) نباید فرد را از حقیقت دور کرده و باید همواره به بررسی خـود و دیگـران (فاسـیون،
 1115و انیس )2552 ،در مسیر جستجوی حکمت پرداخت .بر اساس این مؤلفـه ،ممکـن اسـت شخصـی
عامل به نظر و رویکرد خود نباشد اما نظری را مطرح کند که سرشـار از شـواهد و دالئـل کـافی و حـق و
حقیقت باشد و بالعکس .لذا فراگیران میآموزند که باید به موضوعی که بررسی معرفتی بر روی آن صورت
میگیرد ،پرداخت و آنرا از شخصیت مدعیِ آن و یا حامیان آن جدا پنداشت .ایـن موضـوع مصـداق ایـن
حدیث است که میفرماید« :خفذوع عيْقف مک عافن عَ ْه عفل عيْبل ع عفل و ال تََْخفذوع عيْبل ع ع
فلد عيْ َ فَّع :
ْقکُكوِفوع ِف ّق َ
فل ا ْفن عَ ْه عفل عي َ
َ ْ
َ
َ
حق را فراگیرید حتی از اهل باطل ،و باطل را فرا نگیرید حتی از اهل حق ،و ایـن همـان نقـادی کـالم و
سخن سنجی است» (مجلسی ،بیتا .)16/2 :همچنین شهید مطهری در این زمینه به خـوبی گفتـه اسـت:
 .1غوالی اللئالی182/4 :
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«حالت مؤمن براى دریافت حقایق باید حـالت کسى باشد که شىء نفیــسى از او گـم شـده و دائمــا؛ در
جستوجوى آن است . ...خذوا الحکمۀ و لو من اهل النفاق :حکمت را فرا گیرید ،ولـو از منـافقین ،ولـو از
کافران ،ولو از مشرکین :و لو من مشرک یعنى اگر احساس کردى که آنچه او دارد درست است و علم و
حکمت است ،فکر نکن که او کافر است ،مشرک است ... ،برو بگیر»(مطهری ،1833 ،ج .)616: 22بر ایـن
اساس فراگیران میآموزند ضمن احترام به صاحب سخن ،کـالم او را نقـادی کننـد و چنانچـه نسـبت بـه
شخصی ،حبّ و بغض دارند ،در سنجش نظر ایشان تأثیری نداشته باشد.
همانگونه که بررسی شد ،چهار مؤلفه برای وظیفهگراییِ معرفتی تبیین شد که ترتیب آن بدین صورت
آمد :پرسشگری -استداللورزی -جامعیت فکری -حقیقتجویی .منطق تقسیمبندی حاضـر بـدینصـورت
است که ،پرسشگری و سؤال زمینهای را برای فکر کردن و پاسـخدادن فـراهم کـرده و بـهعبـارتی پاسـخ
مستدل را مطالبه میکند -هر چند گاهی خود فکر کردن موجب ایجاد پرسـش و یـا پرسـشهـای بیشـتر
میشود .-پاسخ مستدل نیازمند استداللورزی بوده و استداللورزی نوعی تالش برای پاسـخ مسـتدل بـه
پرسشها میباشد .برای استدالل بهتر باید جامعیت فکری داشـته و موضـوع را از زوایـای مختلـف مـورد
بررسی قرار داد و سخن دیگران را هم شنید و تحلیل کرد .با انجام این امور است کـه در نهایـت معرفتـی
حاصل میشود که حقیقت است و فرایند آن حقیقتجویی نام میگیرد.
 .3نتیجهگیری
با توجه به مؤلفههای تبیین شده برای وظیفهگراییِ معرفتی میتوان اینگونه گفت که در تفحص و بررسی
یک ادعا ،باید معیار روشن و همه فهمی برای قضاوت داشته باشـیم و تـا رسـیدن بـه نتیجـهی معقـول و
منطقی ،قضـاوت خـود را در تعلیـق نگـه داریـم .بـهقـول سـقرا زنـدگی ارزیـابی نشـده ارزش زیسـتن
ندارد(عباسی یادکوری ،)1831 ،اما نباید در این ارزیابی تعجیل نمود و در غیا مدارک کافی باید قضـاوت
را معلـق و مسـکوت نگهداشـت(دورون 1و همکـاران 2556 ،کـالرک و هولـت 2551،2ســیگل1113 ،8
لیپمن 1116 ،4وولفولک 1110 ،0اسکیفرزمن 1111 ،6مایـرز .)1836 ،1ارزیابی دقیق یک ادعا ،مـا را بـه
دالیلی رهنمون میسازد و باید توجه داشت بین دالیل متقن و دالیل نه چندان متقن و قوی ،تفاوت قائل
شده و دالیل قویتر را بر دیگر دالیل ترجیح دهیم .در همین راستاست کـه لیپمن(بـهنقـل از ارنشـتاین و
هانکینس )1818،ادعای مستدل را به ادعای غیرمستدل ترجیح میدهد .در فرایند بررسی یک ادعا ،کشف
حقیقت تنها هدف ماست و دنبالهروی از نظرات دیگران و پیرو نظرات جمع بودن(بهصرف اینکـه اکًریـت
1. Duron
2. Clark and Holt
3. Siegel
4. Lipman
5. Woolfoolk
6. Schafersman
7. meyers
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آن نظر را قبول دارند) نباید ما را از حقیقت دور کند .در این مسیر بهقول دکـارت( ،)11 :1861نبایـد هـیق
چیز را حقیقت بدانیم ،مگر آنکه بر ما بـدیهی باشـد .فیشـر )2551(1و پاپاسـتفانلو )2554(2و وینینگهـام و
پروسر )2551(8برای نائل آمدن به این بداهت در حقیقت ،مؤکدا؛ بر ویژگی تحلیـل اشـاره مـیکننـد .بایـد
توجه کنیم که در مقابل یک ادعا ،ممکن است نظرات متفاوتی وجود داشـته باشـد و نظـرات متفـاوت بـه
صرف اینکه مخالف با نظر ما هستند نباید کنار گذاشته شوند ،بلکه ارزش شنیده شدن و بررسـی شـدن را
دارند .بدین ترتیب نباید متعصبانه بر نظر خود اصرار ورزیده بلکه باید بدون هیقگونه احساس جانبدارانـه از
معرفتِ پیش رو استقبال کرده و فقط به کشف حقیقت اندیشید .از همین روست که احتمـال خطـای نظـر
شخص ،مطرح شـده و از آن بـه عنـوان خطـر بررسـی وقـایع بـا توجـه بـه منـافع شخصـی تعبیـر مـی-
شود(اسکیفرزمن .)1111 ،با این اوصاف ،با کاربرد این مؤلفهها در فرایند وظیفهگرایی معرفتی ،به معرفت و
شناختی خواهیم رسید که شاکلهی آن را معقولیت و در پی آن اخالق تشکیل خواهد داد.
در مبانی اسالمی تعلیم و تربیت و همچنین در اسنادی مانند سند تحول بنیادین آمـوزش و پـرورش و
نیز برنامهی درسی ملی بر اهمیت تفکر و اندیشیدن ،تأکید فروانی شده اسـت(محمدیپویـا-114 :1816 ،
 .)118عقل در قرآن کریم بسیار مورد توجه قرار گرفته و دفعات متعدد بهصـورتهـای مختلـفٌ« ،قإفو »
یکبار« ،يعقإوَّ» 24بارِ« ،عقل» یکبار« ،يعقإهفل» یکبار ،و «يعقإفوَّ»  22بار آمده است (سـلطان القرائـی،
 .)181 :1834حضرت علی علیهالسالم همواره در سخنان خود بر اسـتفاده انسـان از قـوه تعقـل در تمـام
مراحل زندگی تأکید دارند و میفرمایند :تعقل مانند دیدن بـا چشـمان نیسـت زیـرا گـاهی چشـمان بـه
مقتضیات ساختار و موضعگیری بیننده ،خالف واقع را نشان میدهد در صورتی که عقل ،کسی را که از آن
پندی بخواهد ،فریب نمیدهد» (حکمت .)231/همچنین در جایی دیگر میفرمایند«:عقل تو را کفایت کند
که راه گمراهى را از رستگارى نشانت دهد» (حکمت .)421/بـهعبـارتی عقـل را بـهعنـوان ابـزاری بـرای
انتخا اصلح معرفی میکنند .در همین زمینه ایشان میفرمایند«:عاقل کسی نیست که بتواند خـو را از
بد تمییز بدهد بلکه عاقل کسی است که بتواند تمیز دهد که بین دو بد کدام بهتر است» (مجلسی:1812 ،
 .)6/10بسیاری از آیات قرآن کریم ،کالم معصومین(ع) و گفتار اندیشمندان اسالمی ،نمونـههـایی هسـتند
که تقلید کورکورانه ،پیروى از عادات و خیاالت ،تبعیت از نیاکان بدون تفکر ،موضعگیرى و قضاوت بـدون
علم و آگاهی را کاری حرام و خالف اخالق معرفی کرده(تفاسیر آیاتی ماننـد اإلسـراء )86/و انسـان را بـه
تعقل و خردورزی دعوت نموده و بهنوعی مؤید انجام وظیفهی معرفتی هستند.
با توجه به مختار بودن آدمی ،وظیفهی کندوکاو بهمنظور طرح یا پذیرش و رد یک ادعا ،امری عمـومی
است و نه مختص افرادی خاص چرا که اگر این وظیفه به درستی صورت نگیرد ،نتایج حاصـل از ادعـای
ناصحیح ،فقط به خود شخص برنمیگردد بلکه دامنگیر همه افراد یک جامعه و بلکـه کـل بشـریت مـی-
شود(کلیفورد .)14-11 :1151 ،این مسأله را میتوان به طاعون تشبیه کرد و همانطور که ما بایـد خـود و
1. Fisher
2. Papastephanlou
3. Winningham. M. and Preusser
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دیگران را از خطر طاعون حفظ کنیم و بسیار وسواس به خرج دهیم تا مبادا سهلانگاری کنیم یا نادانسـته
به واگیر شدن این بیماری کمک کنیم ،باید دربارهی ادعاهای خود نیز حساس باشیم تا ضرر ناشی از عدم
شواهد کافی ،دامنگیر افراد همنوع نشود .لذا میتوان گفت ما در مقابل پیشـگیری از «طـاعون معرفتـی»
هم مسئولیم(کلیفورد 1311 ،بهنقل از جوادپور .)15-11 :1815 ،در همین راستا ،هدف تعلـیم و تربیـت از
نظر افالطون ،پرورش شهروندانی است که مسئولیت اجتماعی داشته و توانایی انجام وظایف اجتماعی خود
را به بهترین نحو بهدست آورند(بِک )1164 ،1و این همان چیزی است که امروزه در بسیاری از نظامهای
آموزش و پرورش جهان تحت عنوان شهروند خو  2نامیده میشود(پرین  )1111 ،8و بدین ترتیـب نظـام
آموزش و پرورش در خدمت برقراری عدالت فردی و اجتماعی انگاشته میشود(لی .)1114 ،4این در حـالی
است که متأسفانه نتایج پژوهشهای مختلف حاکی از کم توجهی نظـام تربیتـی بـه ایـنگونـه مؤلفـههـا
است(احمدی 1835 ،بابامحمـدی و خلیلـی 1838 ،بهمنـی و همکـاران 1834 ،بیجنونـد )1815 ،و لـذا
کاربست این مؤلفهها در نظام تربیتی از اهمیت ویژهای برخوردار است .بر این اساس ،چنانچه رهنمودهـای
نهجالبالغه در زمینه وظیفهگراییِ معرفتی را در نظام تعلیم و تربیت بهکار ببندیم ،شاهد پرورش فراگیرانـی
پرسشگر ،اندیشهورز و مسئولیتپذیر در قبال خود و جامعه خواهیم بود .نکته مهمتر اینکـه الزمـهی ایـن
امر ،هماهنگی و همافزایی سایر عناصر تأثیرگذار بـر نظـام تعلـیم و تربیـت مـیباشـد از سیاسـتگـذاران
آموزشی و کارگزاران اجرایی گرفته ،تا رسانه و فضای مجازی و خانواده و معلم و برنامهی درسی .بهعبارت
دیگر باید از توانمندیهای همهی عوامل رسمی و غیررسمی دخیل در فرایند تعلیم و تربیت ،استفاده کـرد
و مسلما؛ نهاد متولی این اقدام ،نظام تعلیم و تربیت رسمی(عمومی و تخصصی) میباشد.

1. Beck
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