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وزارت آموزش و پرورش

نگرشی فلسفی به پویِش 

» در خانه می مانیم«

به قلم :
دکتر سعید بهشتی ،

استاد دانشگاه عالمۀ طباطبائی
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نگرشی فلسفی به : پویِش » در خانه می مانیم«

دکتر سعید بهشتی ،
استاد دانشگاه عالمۀ طباطبائی

در ماه های پایانی سال 1398 با پدیدۀ نسبتا جدیدی در داخل و خارج کشور به نام کرونا مواجه شدیم که از 
زوایای مختلفی می تواند مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. با گذشت اندک زمانی از پیدایش و گسترش این 
با این بیماری زود انتشار عرضه  اتفاق راهکاری جهانی را برای مقابله  پدیده، متخصصان بهداشت و درمان به 
داشتند که آرام آرام به یک پویش ملی و بین المللی تبدیل شد: »در خانه می مانیم«. نگارنده کوشیده است به 
ویژه عنصر مفهومِی »ماندن« را در این عبارت به اجمال مورد تجزیه و تحلیل فلسفی قرار دهد. باشد که سودمند 

افتد.
1( در یک نگاه کلی، پدیدۀ »ماندن« می تواند در میان دو پدیدۀ دیگر تصور شود: »آمدن« و »رفتن«. بی  شک  
در این عالم، هر ماندنی به دنبال یک آمدن رخ می دهد، چنان که به دنبال هر ماندنی یک رفتن در پیش است.

2( در این عالم، به استثنای ماجرای تردید ناپذیر »رجعت« که باور مسلّم ما شیعیان و البته برای انسان های 
خاصی است، و جز »احیای مردگان« که به مقتضای قاعدۀ متقن و استوار معجزه و آن هم در موارد خاصی است، 
سه پدیدۀ »آمدن«، »ماندن«، و »رفتن«، جز یک بار نیست. با قطع نظر از این دو مورد، هر فرزندی از فرزندان 

»آدم« که »آمد«، جز یک بار نیامد، جز یک بار نماند، و جز یک بار نرفت.
3( در این عالم، به استثنای معصومان)ع( و اولیای الهی، بقیۀ آدمیان در آمدن، ماندن و رفتن، فاقد اختیار، اما 
در »چگونه« ماندن و »چگونه« رفتن صاحب اختیارند. و البته چگونه رفتنشان، در گرو چگونه ماندنشان است. 
آن کس که سمت و سوی ماندنش اهلل و آخرین و کامل ترین فرستادۀ اهلل باشد، رفتنش نیز بر این سمت و سو 
و پاداشش بر عهدۀ خدای متعال است: » و من یخرج من بیته مهاجرا إلی اهلل و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع 

اجره علی اهلل و کان اهلل غفورا رحیما«) نساء/100(
4( هر چند ماندن در این عالم همیشگی نیست، اما بنا بر ارادۀ مدبرانه و حکمیانۀ  آفریدگار و پروردگار دانا و 
توانا، عالمی دیگر نیز برای آدمیان طراحی شده است که هم » ماندگار« است، هم »جایگاه دریافت نتایِج« حاصل 

از چگونه ماندن در و چگونه رفتن از عالم نخست.
5( چون از سوی اول » ماندن« در این عالم همیشگی نیست، از سوی دوم »رفتن« هم گریز ناپذیر است، و از 

سوی سوم، »چگونه رفتن« از عالم نخستین و »چگونه ماندن« در عالم واپسین نیز به چگونه ماندن در عالم 
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نگرشی فلسفی به پویِش » در خانه می مانیم«

نخستین بستگی دارد، خرد ناب حکم می کند که آدمی برای چگونه ماندنش در این عالم طرحی عاقالنه و 
نقشه ای عالمانه در افکند و از لحظه لحظه های سرمایۀ بی بدیل و تکرار نشدنی عمرش برای انسان شدن ـ که 

همان خداگونه شدن است ـ بهره برگیرد.
6( بنا بر آموزه های ناب و فرسایش ناپذیر اسالمی، کل این عالم برای آدمیان، خانه ای موقت و بیتی ناپایدار است 
که مدتی را که در » ام الکتاب« یا »لوح محفوظ« برایشان مقدر شده، در این جا می مانند و بیتوته می کنند. اما 
سخن در معنای دقیق و درست این » ماندن« است. ماندن در این عالم نه به معنای راکد شدن و از حرکت باز 
ایستادن و در نتیجه خمود و مرده و فسرده گردیدن، که از فرصت ها به نیکوترین وجه ـ  که همانا وجه عقالنی 
است ـ بهره بردن و زاهدانه زیستن و از حداقل داشت ها حداکثر برداشت ها را به عمل آوردن و با تمام توان به 
میدان رشد و کمال و تحرک آمدن و به عالی ترین وجه و زیبا ترین وجه کاشتن است. پس »ماندن« معنایش » 
درماندن«، » خواب ماندن«، » راکد ماندن« و در نتیجه  »واماندن« و  »جاماندن« نیست؛ بلکه » نیکو ماندن«، » 
بیدار ماندن« و » پویا ماندن« و لذا در عین ماندن، »کامل شدن« و از هماوردهای میدان مسابقۀ رشد و تعالی و 

پیشرفت، پیش افتادن و بی ذره ای توقف و در جازدن و به سوی خداوند کامل بی منتها گام زدن است. 
7( ساختمان آفرینش آدمیان به گونه ای طراحی شده که استمرار نسل ایشان به تشکیل »خانواده« وابسته است 
و خانواده نیازمند »خانه« و خانه، جایی است که پروردگار حکیم، »مایۀ آرامشش« خواند:» و اهلل جعل لکم من 
بیوتکم  سکنا...«) نحل/80( از سوی دیگر، خانه، جزء جدایی ناپذیر کل این عالم است، پس معنای ماندن در خانه 
نیز از معنای ماندن در این عالم جدا نیست. بدان سان که ماندن در این عالم ماندگار نیست، ماندن در خانه هم 
ماندگار نخواهد بود و بدان سان که چگونه ماندن در این عالم، چگونه رفتن و چگونه ماندن در آن عالم را رقم می 
زند، همین طور چگونه ماندن در خانه های دنیایی نیز چگونه رفتن از این خانه ها و چگونه ماندن در خانۀ آخرت 
را سامان می دهد. آری، در خانه ای که مرد و زن و فرزند یا فرزندان زیر یک سقف گرد هم می آیند تا با محوریت 
اهلل و در فضایی سرشار از مهر و مودت و محبت و گذشت و اغماض و ایثار، به هم افزایی و کمال و تعالی انسانی 
یکدیگر کمک کنند، » سکن « و آرامش حاصل می شود. نیز خانه هایی که دائما محل یاد و نام و تسبیح خداوند 
هستند، اجازۀ رفعت مقام دریافت می کنند و تجلی گاه نور مطلق الهی می شوند:» فی بیوت أذن اهلل أن ترفع و 
یذکر فیها اسمه و یسبح له فیها بالغدّو و األصال)نور/36( پس می توان خانه را »آرامشگاه« و » مصال« قرار داد : 
» ...واجعلوا بیوتکم قبلۀ و أقیموا الصالۀ...) یونس/87( و معنای گوهرین و حقیقی این گونه ماندن همانا پویایی و 
تحرک و جهش و تعالی خدا محورانه است، نه رکود و جمود و خمود و تن پروری و وقت گذرانی و هرزگی هوس 

مندانه.
8( اکنون با تکیه بر چنین نگرشی به پویش » در خانه می مانیم« می توان به خوبی دریافت که می شود در 
روزهای کرونایی، در خانه ماند و برای خود و همسر و به ویژه فرزندان، محیطی سرشار از  دوستی و محبت و مودت 
و آرامش و نشاط فراهم آورد. می شود در خانه ماند و خانه را عرصۀ کار و تالش و فعالیت و مطالعه و انجام وظایف 
شغلی و اداری و اجتماعی و دور کاری ـ که البته به معنای » دیرکاری« نیست ! ـ  قرار داد. می شود در خانه ماند 
و به  انجام عبادات و مناسک و یاد خدای متعال و قرائت و انس با قرآن کریم و تدبر و تفکر در آیات  بینات این 
کتاب بی بدیل آسمانی، به ویژه در این ماه  ـ که ماه پیامبر عظیم الشان)ص( و مقدمۀ ماه مبارک رمضان است 
ـ پرداخت. می شود در خانه ماند و به خواندن دعاهای نابی که از پیامبر و آلش علیهم السالم وارد شده و چونان 
گنجینه هایی شایگان از معارف عمیق الهی و اسالمی است، مشغول شد. می شود در خانه ماند و به تفکر در 
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خویشتن و نیز در اعمال و کارنامۀ اعمال خود و رسیدگی به آن ها و برنامه ریزی برای تدارک و جبران و 
اصالح آن ها و انابه و تضرع و ابتهال و توبه و نیز دعا برای شفای عاجل بیمارانی که مبتال به این بیماری جانکاه 
شده اند و طلب آمرزش برای درگذشتگان کرونا به ویژه سربازان شهید جبهۀ سالمت و دعا برای سالمتی و 
موفقیت کادر پزشکی و درمانی که این روزها با ایثار و از خودگذشتگی تمام به درمان بیماران مشغول اند، روی 
آورد. و خالصه، می شود در خانه ماند و به کماالتی دست یافت که شاید در دیگر شرایط امکانش برای ما فراهم 
نباشد. این » در خانه ماندن«، که هم اکنون به یک پویش ملی و بلکه جهانی تبدیل شده، افزون بر همۀ این ها 
و بنا بر نظر اجماعی کارشناسان و متخصصان بهداشتی و پزشکی، بهترین راهکار برای قطع زنجیرۀ سرایت و 
انتقال ویروس سریع االنتقال کرونا و ضامن سالمتی خانواده ها و بر طرف کنندۀ خوف ناشی از ابتال نیز هست.

9( در پایان نگاهی می اندازیم به دو روایت که ذیل همان آیۀ 87 سورۀ یونس:» و أوحینا إلی موسی و اخیه 
أن تبّوء لقومکما بمصر بیوتا و اجعلوا بیوتکم قبلۀ و أقیموا الصالۀ و بشر المؤمنین« آمده است. امام کاظم)ع( 
فرمود: »زمانی که بنی اسرائیل از طغیانگران و سرکشان قوم خود ترسیدند، خداوند به موسی و هارون علیهما 
السالم وحی کرد که در منازلشان نماز بخوانند«) بحار االنوار، ج6، ص514(؛ و امام صادق)ع( فرمود:» یعنی در 
خانه هایتان نماز بخوانید تا از ترس در امان باشید«.) بحاراالنوار، ج80، ص346( اکنون نیز با الهام از آیۀ فوق و 
سخن دو امام همام، پویش » در خانه می مانیم« می تواند به معنای خانه را کانون یاد خداوند قرار دادن و نماز 
و عبادت و بندگی اش به به جای آوردن و آرامش و طمأنینۀ روحی و معنوی را کسب کردن و ترس و نگرانی 

را برطرف ساختن باشد.
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گاه مطالعات آموزش و رپورش ژپوهش
نشانی: تهران، خیابان شهیدسپهبد قرنی ،نرسیده به پل کریم خان زند، نبش کوچه شهید باقری قصرالدشتی ، 

پالک 181 ، کد پستی 1584743517، ،تلفن دفتر پژوهشگاه :88843270  نمابر: 88310794  
head@rie.ir : رایانامه رئیس پژوهشگاه

يكي از ماموريت هاي اصلی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش عبارتست از: توليد دانش 
کاربردی، نشر و اشاعه يافته هاي پژوهشي برای شناخت بهتر وضعيت موجود نظام آموزش و 
پرورش و ارتقاء سطح تصميم سازی/تصميم گيري درباره مسايل آموزش و پرورش کشور از 

رهگذر تسهيل فرايند کاربست يافته های پژوهشی. 
پژوهشگاه در راستاي اين ماموريت، اقدام به طراحی و اجرای پژوهش های مورد نياز آموزش 
نتايج پژوهش هاي آموزشی  يافته هاي پژوهشي مي نمايد و کاربران  انتشار  و  و پرورش کشور 
و تربيتی که تصميم سازان/ تصميم گيران، مجريان آموزش و پرورش کشور، مديران، معلمان 
يافته های  آخرين  جريان  در  مستمر  بطور  هستند،  ذيربط  گروه های  ساير  و  والدين  مدارس، 
پژوهشی قرارگرفته و اميد می رود از اين رهگذر، فرايند تصميم گيری و عمل در تعليم و تربيت، 

از کيفيت مناسب تری برخوردار شود. 
و  پژوهشی  نظام  اصلی  مولفه های  از  يكی  منزله  به  پژوهشی،  يافته های  اشاعه  ديگر،  از سوی 
راهكار توسعه تربيت پژوهش بنياد، فاصله بين پژوهش و اجرا را کاهش داده و زمينه گفتگوی 
موثر بين پژوهشگران و دست اندرکاران آموزش و پرورش و دستيابی به فهم مشترک در مورد 

پديدارهای تربيتی را شكل می دهد. 
هدف اين نشريه که با عنوان کارنامه پژوهش منتشر می شود، معرفي يافته هاي پژوهش های 
بر تصميم سازي هاي ارکان نظام آموزش و  تاثير تحقيقات  تسهيل مسير  ، اساسی و مآالً  مهم 
پرورش کشور و اعتالء فرهنگ پژوهشگری و پرسشگری است. آنچه در اين قالب انتشار می يابد 
انجام شده درپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  خالصه کاربردی مهمترين پژوهش هاي 

است. لطفاً نظرات ارزشمند خود درباره اين نشريه و محتوای آن را برای ما ارسال فرماييد. 


