
اشاره:  مدتی است که درباره آسیب های حوزه تعلیم و تربیت، نکاتی را با شما 
گرامیان در میان گذاشته  و از جنبه های مختلف، آن را بررسی کرده ایم. در 
این نوشتار نیز به صورت اجمالی به ماهیت علم و ذهنیت رایج دانش آموزان 
دربارۀ این موضوع می پردازیم و نگاه تفصیلی را به زمانی بعد موکول می کنیم.

خیانت به مفهوم علم و علمی!
درآمدی بر آسیب شناسی تربیت رایج )6(

//// حسن مالیی



آقا! علمی  حرف بزنید!
ــت و پرورش بینش  ــگاه تعلیم در فرآیند تربی جای
ــا یکی از  ــت؛ ام ــیده نیس ــی پوش ــراد، بر کس اف
ــمی  آموزش و  ــیب های ُبعد تعلیمی  نظام رس آس
ــوم خاصی از علم و  ــرورش، تلقین و تزریق مفه پ
علم آموزی است. شاید بارها شنیده اید که وقتی 
خود شما معلم و مربی گرامی  یا یکی از روحانیون 
ــجویان  ــی با دانش آموزان و دانش درباره موضوع
ــات و توضیح مدعای  ــد و در اثب صحبت می کنی
ــخنان معصومان:  ــات قرآن و س ــش از آی خوی
ــاهد می آورید، مخاطبان شما می گویند: آقا،  ش
علمی  حرف بزنید! این عکس العمل بدان معنا 
است که آنچه می گویید، نزد ایشان فاقد وجاهت 

علمی  است. 
سؤال این است که مگر به باور همۀ ما قرآن کریم 
و ائمه معصوم: که به تعبیر احادیث و زیارات، 
ــم و حکمت  ــوم و معارف اند، منبع عل ــدن عل مع
ــه قرآن و  ــخنانی که بر پای ــس چرا س ــتند؟ پ نیس
ــدارد؟ در فرآیند  ــد، وجاهت علمی  ن روایات باش
ــتی از علم  تربیت ذهنی دانش آموز ما چه برداش
شده است که او این چنین موضع گیری می کند؟

وقتی تجربه، یگانه راه کسب علم می شود
ــخ دهیم،  ــؤال جدی پاس اگر بخواهیم به این س
ــأ چنین برداشت اشتباهی  باید بگوییم که منش
که چه بسا خسارت های جبران ناپذیری در آینده 
ــت، محدود کردن  دانش آموز به جا خواهد گذاش
مفهوم علم و مطلب علمی  به آگاهی هایی است 

ــت یافته  ــیر تجربه بدان دس ــر فقط از مس که بش
ــت که انحصار مسیر دستیابی  است. بدیهی اس
ــایر  ــبب طرد س به علوم به تجربه، خودبه خود س
ــب معرفت خواهد شد؛ هر چند  ــیرهای کس مس
ــا و دانش آموزان  ــاف اعتقادات م ــه این امر خ ک
ما باشد؛ چراکه در متون دینی ما راه های کسب 
علم و آگاهی مختلفند و تجربه آموزی یکی از این 
ــود که اتفاقًا در بسیاری از  ــوب می ش راه ها محس
ــتن هزینه های فراوان  موارد به دلیل بر جا گذاش
ــدارد.  ــرار ن ــت ق ــاد، در اولوی ــک پذیری زی و ریس
ــدی از  ــرانجام بهره من ــرت و س ــل، تفکر، عب عق
ــه نام وحی که بر خاف تجربه،  منبع مطمئنی ب
ضریب خطای آن صفر است، ابزارها و مسیرهایی 
ــتند که می توانند در جهت علم آموزی به ما  هس
ــمی  ماـ  که به  کمک کنند؛ ولی نظام آموزش رس
ــا مانده از الگوگیری ناآگاهانه از غرب در زمان  ج
حکومت طاغوت استـ  در البه الی متون آموزشی 
خود به دانش آموز و حتی معلم چنین القا می کند 
که هر مطلبی که از مسیر تجربه به اثبات رسیده 
ــد، علمی  و مورد تأیید است؛ هرچند بعدها  باش
ــود که بارها چنین اتفاقی  ــتی آن ثابت ش نادرس
افتاده است. در مقابل، مطالبی که از خزانه وحی 
ــوم: به ما  ــم و ائمه معص ــرآن کری ــع ق و از منب
برسد، فقط برای تریبون های غیررسمی  و نهایتًا با 

تأیید علوم تجربی قابلیت استناد دارد!

نهادهای اسالمی  ما مرّوج کدام علم هستند؟
ــاس آموزه های اسامی،  گفته می شود که بر اس
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ــامی  باید امکانات الزم را برای آموزش   دولت اس
سطحی از علوم برای عموم مردم فراهم کند؛ اما 
ــت که کمتر کسیـ  حتی از مسئوالنـ   جالب اس
ــامی  موظف  به اینکه مراد از علمی  که دولت اس
به آموزش آن است، توجه کرده و بر اساس همان 
ــدارس در مقوله علم  ــتباهی که در م ذهنیت اش
ــود، محور عمده  به ذهن دانش آموز تلقین می ش
ــمی  برگرفته از غرب  متون ما را علوم تجربی و رس
ــت  ــکیل می دهد. برای این منظور خوب اس تش

نگاهی به مراد از علم و موضوع آن در 
متون دینی بیندازیم تا تفاوت فاحش 
ــام و علوم مورد  علم مورد تأکید اس

تأکید نهادهای آموزشی را دریابیم:
ــد: »َلَقدإْ َمناَّ  1. قرآن کریم می فرمای
ــَن ِإذإْ َبَعَث فیِهمإْ  ِمنی ُمؤإْ ــی الإْ ــُه َعَل اللاَّ
ِهمإْ آیاِتِه َو  ُلوا َعَلیإْ ُفِسِهمإْ َیتإْ نإْ

َ
َرُسواًل ِمنإْ أ

َمَة َو  ِحکإْ ِکتاَب َو الإْ ُمُهُم الإْ یِهمإْ َو ُیَعلِّ ُیَزکِّ
ُل َلفی  َضاٍل ُمبین؛ 1  ِإنإْ کاُنوا ِمنإْ َقبإْ

به یقین، خدا بر مؤمنان منت نهاد ]که [ پیامبری 
از خودشان در میان آنان برانگیخت تا آیات خود 
ــد و کتاب و  ــان گردان ــان بخواند و پاکش را بر ایش
ــش از آن در  ــًا پی ــان بیاموزد. قطع ــت به آن حکم

گمراهی آشکاری بودند«.
ــغل انبیا  ــۀ »معلمی  ش ــه بارها جمل ــح آنک توضی
ــن نکته توجه  ــا آیا به ای ــنیده ایم؛ ام ــت« را ش اس
ــم داده اند  ــم که علومی  که پیامبران تعلی کرده ای
ــت؟ آیه شریفه  و نیز روش تعلیم آن، چه بوده اس

فوق به روشنی، هم روش تعلیم را یادآور می شود 
ــم را فراهم  ــاوت و تزکیه زمینه تعلی ــد با ت که بای
ــم محتوای اصلی تعلیم را آموزش کتاب  کرد و ه
و حکمت معرفی می کند. اینکه کتاب و حکمت 
ــی ما بر این دو  ــت و آیا رویکرد نظام آموزش چیس
محور است، سؤالی جدی است که باید ما و شما 

و مسئوالن به آن پاسخ دهیم.
ِم  ِعلإْ َلی الإْ وإْ

َ
ــود: »أ 2. امیر المؤمنین علی7 فرم

ِم  ِعلإْ َجُب الإْ وإْ
َ
ــِه َو أ َعَمُل ِإالاَّ ِب ــَك الإْ ُلُح َل ــَك َما اَل َیصإْ ِب

ِم  َلَك  َما  ِعلإْ َزُم  الإْ لإْ
َ
ُه َو أ ُئوٌل َعنإْ َت َمسإْ نإْ

َ
َك َما أ َعَلیإْ

َهَر َلَك َفَساَدُه َو  ظإْ
َ
ِبَك َو أ َك َعَلی َصَاِح َقلإْ َدلاَّ

َعاِجِل  ِم َعاِقَبًة َما َزاَد ِفی َعَمِلَك الإْ ِعلإْ َمُد الإْ حإْ
َ
أ

ُفَلناَّ  ُلُه َو اَل َتغإْ َك َجهإْ ٍم اَل َیُضرُّ َغَلناَّ ِبِعلإْ َفَا َتشإْ
ُکه؛ 2 سزاوارترین  ِلَك َترإْ ٍم َیِزیُد ِفی َجهإْ َعنإْ ِعلإْ
ــی، علمی  ــی که باید به دنبالش باش دانش
است که بدون آن، عملت خراب می شود و 
واجب ترین علم آن است که فردای قیامت 
ــؤال خواهند  ــه آن از تو س ــورد عمِل ب در م
ــاد  ــت که صاح و فس کرد و الزم ترین علم آن اس
روحت را به تو بنمایاند و پسندیده ترین عاقبت و 
ــی دارد که موجب ازدیاد اعمال  سرانجام را دانش
نیك دنیای تو شود. پس مبادا وقت و عمر خود را 
صرف آموختن چیزی کنی که اگر ندانی، ضرری 
به حال تو ندارد و مبادا از علمی که ترکش موجب 

ازدیاد جهلت می گردد، غافل بمانی« .
ــیرین حضرت علی7  ــریف و ش ــخن ش این س
ــیار خوبی در تعلیم و  می تواند محک و معیار بس
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»معلمی   جملۀ  بارها 
را  است«  انبیا  شغل 
به  آیا  اما  شنیده ایم؛ 
توجه  ن��ک��ت��ه  ای���ن 
علومی  که  کرده ایم 
تعلیم  پیامبران   که 
روش  نیز  و  داده ان��د 
بوده  چه  آن،  تعلیم 

است؟ 



ــد و چه به جاست به این نکته  تعلم علوم باش
ــان از عمر  ــی  که بهترین زم ــیم علوم بیندیش
ــمی  ــا را در آموزش های رس ــدان م ــا و فرزن م
ــل ما ارتباطی  ــت، آیا با اصاح عم  گرفته اس
ــاح روح و قلب ما  ــب ص ــًا موج دارد و اساس
می شود؟ به عبارت دقیق تر، سزاوارترین علم 
و اولویت دارترین آنها در جریان زندگی فردی و 

جمعی ما چیست؟
ــت که آیا علوم تجربی رایج  بحث در این نیس
ــت که در  ــخن در این اس خوبند یا نه؛ بلکه س
ــه زندگی با تعریف اسامی  و نه غربی،  هندس
ــت و چقدر از آن  جایگاه این علوم در کجا اس
ــعادت دنیا و آخرت ما الزم است؟ این  برای س
صحیح نیست که بر اساس گفته های دیگران 
ــانی که باورهای ما را به هیچ  ـ مخصوصًا کس
ــم. ابتدا باید  ــدـ  حرکت کنی ــول ندارن روی قب
ــیر آن را یافت و  ــنی دید و مس مقصد را به روش
ابزارش را فراهم نمود، آنگاه مستمرًا تا رسیدن 

به مقصد حرکت کرد.
ــت  ــیار مفصل تر از آن اس قطعًا این بحث بس
ــد و این مقاله  ــتار کوتاه بگنج که در یک نوش
با همۀ اجمال ها و ابهام هایش، فقط بهانه ای 
بود برای اندیشیدن به این موضوع فوق العاده 

مهم.

پی نوشت
1 . آل عمران: 164.

2  . ابن ابی فراس، مجموعة ورام، ج 2، ص154.
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علومی  که بهترین زمان از 
عمر ما و فرزندان ما را در 
آموزش های رسمی  گرفته 
است، آیا با اصالح عمل ما 
 
ً
اساسا و  دارد  ارتباطی 
موجب صالح روح و قلب 
عبارت  ب��ه  م��ی ش��ود؟  م��ا 
دقیق تر، سزاوارترین علم 
در  آنها  اولویت دارترین  و 
و  ف��ردی  زندگی  جریان 

جمعی ما چیست؟


