رهبر علوم
س��ید جمالالدين اس��د آبادي در سخنرانی خود تحت عنوان «لکچر در تعلیم و تربیت» كه
در نوامبر  ۱۸۷۲ميالدي در کلکته ایراد نموده ،ضمن اشاره به ارزش علم میگوید« :هم ه
علوم با یکدیگر پیوند ریش��های دارند و هیچکدام به طور مس��تقل نمیتواند سعادت و رفاه
جوامع بش��ری را فراهم کند .ما نیاز به علمی داریم که رهبری هم ه علوم را بهعهده دارد
و آن «علم فلسفه» است .این علم که به منزله روح جامع و به پایه قوت حافظه و علت بقیه
بوده باش��د به معنی حکمت اس��ت؛ زیرا موضوع آن عام است و علم فلسفه است که لوازم
انسانی را بر انسان نشان میدهد و حاجات به علوم را آشکار میسازد .اگر فلسفه در امتی
از امم نبوده باشد ممکن نیست آن امت بدون روح فلسفه استنتاج نتایج از آن علوم کند».

حکمت

W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m

رياست ممدوح يا رياست مذموم
در انديش��ه هاي عرفاني امام خميني(ره) «رياس��ت» مطرود نيس��ت كه مطلوب اس��ت منفور
نيس��ت كه محبوب اس��ت .اما كدام رياس��ت و با كدام اس��تناد مش��روع و استدالل معقول.
رياس��تي كه مطلوب و محبوب اس��ت با انگيزه الهي و در اوج تقوا و آزادگي معنوي در افراد
«از خ��ود رس��ته» و «به خدا پيوس��ته» تحقق مييابد و طبيعي اس��ت كه چنين رياس��تي عين
«عبادت» اس��ت و مورد رضوان و خش��نودي حض��رت پروردگار و موج��ب تمهيد زمينههاي
مس��اعد جهت تجلي و نقش آفريني قوانين جامع اس�لام براي اداره جامعه و كشور و خدمت
به مردم و رفع مضايق و تنگناهاي فرس��ايش دهنده جان و روح.اين «رياس��ت» با «معنويت»
رابطهاي مستحكم و گسست ناپذير دارد كه در نقطه مقابل «رياست مذموم و ناپسند» است.

گفتوگو با دكتر علي اصغر مصلح درباره كتاب تازه منتشر شدهاش

درنگ

فيلســــوفآشتـــي

رضاي عارف

معموالً در كتب عرفا اح��وال دهگانهاي
چون مراقب��ه ،قرب ،محبت ،خ��وف ،رجا،
ش��وق ،انس ،اطمينان ،مش��اهده و يقين و
مقامات هفتگانهاي چنين وجود دارد :توبه،
ورع ،زهد ،فقر ،صبر ،توكل و رضا.
به اين اعتبار عرفا «رضا» را آخرین مقام
و به همین دلیل بسیار مهم میدانند .زیرا از
پس آن دیگر مقامی نیست .آن که به مقام
رضا رسیده به تقدیر اعتراض ننموده و هرگز
در صدور هر امری به خدا معترض نمیگردد.
بلکه هرچه واقع شود را همه خیر میداند و
به آن راضی باشد تا خدا از او راضی گردد و
به عقیده صوفیان معنی آیه «رضیاهلل عنهم
و رضوا عنه» ،نیز همین است.
موالنا در قصه «اولیا که راضیند به احکام
قض��ای الهی و البه نکنند ک��ه این حکم را
بگردان» میآورد:
«بشنو اکنون قصه آن رهروان/
که ندارند اعتراضی در جهان
ز اولیا اهل دعا خود دیگراند/
که همی دوزند و گاهی میدرند
قوم دیگر میشناسم ز اولیا/
که دهانشان بسته باشد از دعا
از رضا که هست رام آن کرام/
جستن دفع قضاشان شد حرام
در قضا ذوقی همی بینند خاص/
کفرشان آید طلب کردن خالص
حسن ظنی بر دل ایشان گشود/
که نپوشند از غمی جامه کبود
هرچه آید پیش ایشان خوش بود/
آب حیوان گردد ار آتش بود
زهر در حلقومشان شکر بود/
سنگ اندر راهشان گوهر بود
جملگی یکسان بودشان نیک و بد/
از چه باشد این ز حسن ظن خود
کفر باشد نزدشان کردن دعا/
کای اله از ما بگردان این قضا»
رضا از پی توکل ،رسیدن به مقامی است
که عارف با معرف��ت کامل به اوامر و نواهی
الهی و عبودیت کام��ل به درگاه خداوندی،
راضی به رضای او و تسلیم کامل امر اوست.
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نگاه نزدیک
ش�ايد بت�وان گف�ت
هگل�در اي�ران از
ح�دود 40س�ال پيش
مورد توجه قرار گرفته
است البته پيش از اين
نيز به او پرداخت ه شده
اس�ت .به عنوان مثال،
محمد عل�ي فروغي در
كت�اب «س�ير حكمت
در اروپا» بخش�ي را به
معرفي ه�گل اختصاص داده اس�ت اما پس
از آن ب�ا توج�ه به غلبه روش�نفكري غرب و
ماركسيس�تي در ايران ،هگل تحتالش�عاع
ماركس قرار ميگيرد و با وجود اينكه ماركس
ش�اگرد هگل اس�ت ،هگل را به طرزي خاص
تفسير ميكند .از سويي ما در كشور خود يك
نوع هگلپژوهي دانش�گاهي نيز داشتهايم و
برخي از روش�نفكران ما به هگل پرداختهاند
به طوري كه برخي از آثار هگل ترجمه و وارد
دانشگاهها شد .همچنين مقاالت و كتابهاي
بس�ياري درباره وي نوش�ته ش�د .اخيراً نيز
مطلع ش�ديم كتاب «هگل» تأليف دكتر علي
اصغر مصلح از سوي انتش�ارات علمي روانه
بازار نش�ر ش�ده اس�ت .مصلح پژوهش�گر
فلس�فه و دانش�يار گروه فلس�فه دانش�گاه
عالمه طباطبايي است .پژوهشهاي او عمدت ًا
در ح�وزه فلس�فه افالط�ون ،فلس�فه هگل،
فلس�فههاي اگزيس�تانس ،فلسفه فرهنگ و
عرفان نظري است.

فلسفه تربيت

دکتر علياصغر جعفري ولني
استاديار دانشگاه شهيد مطهري
بيشترين حساسيتش در نگارش اين اثر ،روان بودن و مفهوم
بودن زبان آن بوده اس��ت ،ميافزايد :در اين كتاب عالوه بر
منابع آلماني كه زبان اصلي خود فيلسوف بوده است از منابع
انگليس��ي هم استفاده شده است .اينگونه به نظر ميرسد
زباني كه در اين كتاب به كار گرفته ش��ده كام ً
ال قابل فهم
است و آن تكلف و دشواريهاي زبان ترجمه را ندارد .مصلح
اظهار ميكند :با توجه به تجاربي كه در زمينه هگلپژوهي
داش��تهايم توجه به اين نكته ضروري است كه ما ديگر در
زماني نيس��تيم كه مث ً
ال بگوييم« :من اصل هگل را تعريف
ميكنم» .اكنون آنقدر قرائتها از هگل متعدد شده است كه
نميتوان چنين ادعايي كرد؛ بلكه بايد در ابتدا گفت كه من با
چه قرائتي و در چه ساحتي دارم هگل را معرفي ميكنم.

آذين آقاجاني
گروه دين و انديشه

دكتر مصلح پيرامون موضوع اين كتاب به خبرنگار
ميگويد :در فرهنگ اروپايي و غربي ،فالسفه مهمترين نقش
را در تاريخ ايفا كردهاند و كس��اني كه ميخواهند فرهنگ
مدرن و اروپايي را كه اكنون تبديل به فرهنگ جهاني شده
است ،بشناسند بايد با فالسفه آشنا شوند و سير تفكر فلسفي
را بدانند .اين موضوع در درجه نخست به دانشجويان رشته
فلس��فه مربوط ميش��ود .در مرحله بعد دانشجويان علوم
انساني هستند كه نياز دارند فالسفه غربي را بشناسند.
 ëبرج تاریخ فلسفه اروپا
وي با اشاره به شأن و مقام هگل در فلسفه اروپايي اظهار
ميكن��د :از نظر برخي ،هگل بزرگترين ب��رج و باروي تاريخ
فلس��فه اروپايي است زيرا اين فيلس��وف آلماني كه در قرن
هجدهم و نوزدهم زندگي ميكرده است ،همه فالسفه پيش
از خود را به نحوي تفسير كرده و در تاريخ به هم پيوند داده
است؛ به بياني ميتوان گفت هگل سير تفكر اروپايي را در يك
نظام فكري مس��تحكم روايت كرده و جامعترين متافيزيك

اروپايي را تدوين كرده است .در نتيجه به علت گسترده بودن
نظام فكري هگل هر كسي هم پس از وي موضوع مهمي را
مطرح كرده به نحوي مرتبط با اين نظام فكري است و همه
فيلسوفان پس از هگل از او تاثير پذيرفتهاند.
 ëاندیشه ای که از آن گریزی نیست
اين عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي ادامه
ميدهد :بنابراين اين نقطه تفكر اروپايي يعني هگل ،جايي
اس��ت كه راه گريز ندارد و هركس كه بنا دارد تفكر اروپايي
را بشناس��د بايد حتماً از اين نظام سترگ هگلي بگذرد و با
آن آشنا شود .مصلح كه در نگارش كتاب اخير خود تالشش
بر اين بوده كه با توجه به منابع اصلي و همچنين با در نظر
گرفتن زبان فارسي كه در دانشگاهها براي هگلپژوهي به كار
ميرود هگل را روايت كند ،ميافزايد :در نگارش اين كتاب
بسياري از منابع اصلي هگل به زبان آلماني ديده شده است
و در عين حال در فرايند آموزش با دانش��جويان و استادان،
انديش��ههاي هگل به گفتوگو گذاشته شده است .وي كه

دیدگاه

 ëقرائتی متناسب با جامعه ایرانی
ايننويسنده و استاد فلسفه كه در كتابش موضع و انگيزه
خود را از سراغ هگل رفتن با صراحت بيان كرده و گفته كه
با چه روش��ي هگل را معرفي كرده است ،ميگويد :با توجه
به س��نتهايي كه امروز در آلمان و پس از «هلموت ريتر»
وجود داش��ته سعي كردم هگل را بفهمم و اين فيلسوف را
متناس��ب با جامعه ايراني معرفي كنم .در اين كتاب گامي
در اين جهت برداشته شده است كه انتظار ميرود ديگران
آن را نقد كنند ،كاس��تيهاي آن را بگوين��د و در گامهاي
بعدي به ش��كلي بهتر هگل را ب��ه جامعه ما معرفي كنند.
اين دانشيار فلسفه كه در مقدمه كتابش هگل را فيلسوف
آش��تي معرفي كرده ،ميگويد :كوشش هگل براي رسيدن
به صورتهاي تأليفي و س��نتزهايي است كه فكر از حالت
گسس��ت خارج ش��ود و از اين جهت فلسفه هگل براي ما
بسيار آموزنده است و با مسائل و فرهنگ ايراني تناسب دارد.
مصلح درباره اينكه شناخت فالسفه غرب همچون هگل چه
گامي را در راستاي توليد انديشه بومي برميدارد ،ميگويد:
براي شناخت فرهنگ جهاني ،قدم نخست شناخت و فهم
متفكران فرهنگهاي ديگر است و اين خوب فهميدن منوط
به اين است كه بتوانيم پيوند آن متفكر را با مسائل فرهنگي
خود دريابيم .ش��ايد در حوزه فلسفه ،معناي درست بومي
ش��دن يك انديشه اين باش��د كه آن متفكر را در نسبت با
مسائل فرهنگ خود مطرح كنيم.

«فلس��فه» و «تربيت» ب��ه عنوان دانش
شناخت احوال انس��ان براي پروردن انسان
كامل از پيوند وثيقي برخوردارند؛ به گونهاي
ك��ه تربيت از يك س��و در تدوي��ن نظريه،
انتخاب موضوعات و حتي روششناسي خود
از نظريههاي فلسفي بهره ميجويد و از سوي
ديگر به عنوان ش��اخهاي از معارف بش��ري
ميتواند يافتههاي فلسفه يا انديشههاي يك
فيلس��وف را به كار گيرد .از اين رو ميتوان
گفت مسائل اساسي فلسفه ارتباط نزديكي
با تربيت دارد.
رابطه مكاتب فلس��في و مكاتب تربيتي
بدين صورت است كه ممكن است يكسري
آراي تربيتي منظم و منسجم به طور مستقيم
يا غيرمستقيم از آرا و عقايد يك فيلسوف يا
يك مكتب فلس��في انتزاع شود؛ گاهي نيز
س��نن ،آداب و نهادهاي اجتماعي منجر به
نوع خاصي از تربيت انس��انها شده است و
شخصي يا اشخاصي با مطالعه اين زمينهها
و كاركرد نهادهاي اجتماعي ،عناصر بنيادي
اين سنتها و عملكردها را شناخته و كشف
ميكنند و س��پس آنها را به طور منظم و
منسجمتدوينمينمايند.
فلس��فه تربيت نيز صرفاً ب��ه كارگيري
مجموعهاي از انديشههاي فلسفي در عمل
تربيت نيس��ت ،بلكه در جستوجوي ايجاد
نظريههايي درباره ماهيت انس��ان ،جامعه و
جهان اس��ت تا بتواند توسط آنها دادههاي
گاه متعارض و پژوهشه��اي علوم رفتاري
را نظم بخش��د و هدفهاي م��ورد تعقيب
تربيت و ابزارهاي رس��يدن ب��ه آن را معلوم
نمايد .در واقع فلسفه تربيتي ،عقالني بودن
آراي تربيت��ي ،هماهنگي آنها با آراي ديگر
و چگونگي كج��روي آنها در اثر طرز تفكر
نامنظم را مورد بازبيني قرار ميدهد .بنابراين
فلسفه تربيت يا حكمت تربيت ،معرفتي است
براي راهگشايي خردمندانه در عمل تربيتي.

