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مقدمه
فاصلۀ زیاد وضع فعلی با «آموزش و پرورش اسالمی»
واقعیــت ایــن اســت کــه معــارف دینی همیــن چیزی نیســت
کــه در جامعــۀ مــا منتشــر شــده اســت .یعنــی نمیتــوان

گفــت کــه اگــر معلمــی هنر داشــته باشــد و همیــن معــارف را

بـ ه خوبــی منتقــل کنــد ،کارش مؤثــر واقــع خواهــد شــد و اگر
مخاطــب ظرفیــت و لیاقــت و اســتعداد الزم را داشــته باشــد،

جــذب خواهــد شــد.

واقعیــت ایــن اســت کــه اســامی بــودن آمــوزش و پــرورش بــه
معنــی وضــع کنونــی آن نیســت .یعنــی نمیتــوان گفــت کــه نــکات
اخالقــی ،معرفتــی و عقایــدی کــه بایــد در آمــوزش و پــروش بــه
دانشآمــوزان منتقــل شــود ،همینهایــی اســت کــه االن هســت
و حداکثــرش ایــن اســت کــه تغییــرات اندکــی بــر روی آن ا ِعمــال
شــود؛ مثـ ً
ا در حــد اضافــه کــردن یــا جابهجایــی برخــی مطالــب و
آیــات و یــا اینکــه از شــیوههای آمــوزش بهتــر و کارآمدتــری بــرای
انتقــال همیــن مطالــب بــه دانشآمــوز اســتفاده کــرد.
اگــر مــا معــارف دینــی را درســت درک و منتقــل میکردیــم ،بایــد
خیلــی موفقتــر از اینهــا میبودیــم .لــذا ایــن مقــدار عــدم موفقیــت،
بایــد مــا را وادار بــه بازنگــری کنــد ،بازنگــری در آنچــه بــه ذهنهــای
آحــاد جامعــه منتقــل میکنیــم؛ چــه در فضــای تبلیغــات عمومــی
بیـانمعنـوی
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و چــه در فضــای تعلیمــات اختصاصــی ،و بهخصــوص در مقاطــع
تحصیلــی آمــوزش و پــرورش که دورههای بســیار حساســی هســتند.

لزوم معرفی یک نظام جایگزین

گرچــه عمــق اعتــراض بــه وضــع موجــود خیلــی بیشــتر از ایــن
مقــداری اســت کــه عــرض شــد ،ولــی در اینجــا قصــد پرداختــن
بــه انتقادهــا و دردلهــا را نداریــم ،بلکــه میخواهیــم بــه راه حــل
بپردازیــم و یــک طــرح جایگزیــن بــرای وضــع فعلــی معرفــی کنیــم.
تصــور بــر ایــن اســت کــه ایــن طــرح جایگزیــن میتوانــد خیلــی
مؤثــر باشــد؛ یعنــی بــدون اینکــه بخواهیــم نخبهگرایــی کنیــم،
بــا همیــن دانشآمــوزان و همیــن معلمــان محترمــی کــه االن در
جامعــه هســتند و حتــی بــا همیــن مــدارس و شــیوههای آموزشــی
کنونــی ،میتوانــد خیلــی مؤثــر باشــد .مــا میتوانیــم بــا یــک نــگاه
نظاممنــد و عمیــق بــه تعلیــم و تربیــت دینــی ،بــه بهرههــای بســیار
باالتــری از وضــع کنونــی برســیم.
اینطــور نیســت کــه کاربــرد و کارکــرد ایــن نظــام جایگزیــن ،مختص
پــروش نخبــگان باشــد ،بلکــه برای عمــوم مــردم در ســطوح مختلف
جامعــه اســت .هــم کادر تعلیــم و تربیتــیای کــه مــا االن داریــم،
اگــر برنامــۀ خوبــی بــه آن داده شــود کارآیــیاش بیشــتر میشــود و
هــم دانشآمــوزان مــا بــا همــۀ تفاوتهایــی کــه دارنــد ،میتواننــد
ارتقــاء فوقالعــادهای پیــدا کننــد.
بیـانمعنـوی
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تقریبــاً مشــکلی در جامعــه نیســت کــه بــه ایرادهــای

اساسـیای کــه در نظــام تعلیــم و تربیــت فعلــی وجــود دارد،

ربــط اساســی نداشــته باشــد .یعنــی اگــر شــما مشــکل
کمنمــازی یــا بینمــازی ،رشــوهخواری در ادارات ،روابــط

نامشــروع ،طــاق ،پوش ـشهای نامناســب ،کمفرزنــدآوری و

هــر نــوع مشــکالت دیگــری را در جامعــه مشــاهده میکنیــد،

مهمتریــن عامــل مشــکالت اساســی جامعــه بــه اشــکاالت
اساســیای کــه در نظــام آمــوزش و پــرورش وجــود دارد

برمیگــردد.

مــا اگــر یــک نظــام و چارچــوب صحیــح و حسابشــدهای
بــرای تعلیــم و تربیــت داشــته باشــیم ،بــا همیــن جامعــه و
همیــن امکانــات بــه عالیتریــن نتایــج خواهیــم رســید.

غیرطبیعی بودن بسیاری از مشکالت در جامعۀ ما

ا غیرطبیعــی اســت .مثـ ً
بســیاری از مشــکالت در جامعــۀ مــا کامـ ً
ا
ایــن طبیعــی نیســت کــه آمــار طــاق در جامعــۀ مــا اینقــدر بــاال
باشــد؛ آنهــم در جامعـهای کــه اینقــدر بــه معــارف دینی دسترســی
دارد .بایــد ببینیــم اشــکال کار در کجاســت؟ در همــۀ مــدارس مــا
قــرآن درس داده میشــود ،همــۀ مــردم اهلبیــت(ع) را دوســت
دارنــد ،کلمــات اهلبیــت(ع) هــم در اختیــار مــا قــرار دارد ،امــا بــا
ایــن حــال شــاهد چنیــن مشــکالتی هســتیم.
بیـانمعنـوی
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نظــام تعلیــم و تربیــت مثــل یــک دســتگاه رایانـهای اســت کــه اگــر
بلــد باشــیم بــا آن کار کنیــم ،خیلــی راحــت بــه نتایــج خیلــی زیــادی
خواهیــم رســید ولــی اگــر بلــد نباشــیم ،بــا مشــت زدن بــه آن کاری
از پیــش نمیبریــم! بنــده تصــور میکنــم کــه االن بــرای مــا اتفــاق
دوم افتــاده اســت.
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الف :مروری بر مبانی انسانشناسی و
جایگاه «تمایالت»
انسان؛ موجودی «دارای گرایشهای مختلف» و
مجبور به انتخاب

بــرای طراحــی یــک نظــام تعلیمــی و تربیتــی طبیعتــ ًا بایــد از
انسانشناســی شــروع کنیــم .البتــه از حیاتشناســی و خداشناســی
هــم میتــوان آغــاز کــرد ،ولــی شــاید معقولتــر ایــن باشــد کــه از
انسانشناســی آغــاز کنیــم.
بــرای اینکــه از انســان بهگونــهای مطلــع شــویم کــه منتــج بــه
یــک نظــام تعلیــم و تربیتــی شــود ،خــوب اســت تعریــف انســان را
از یــک ویژگــی انســان شــروع کنیــم کــه در وجــود او ویژگــی بســیار
برجســته و برتــری اســت .ایــن ویژگــی در حیــات و حرکــت انســان
هــم «ا ّولیــت» دارد(بــه معنــای تقــدم یــا ســبقت) و هــم اولویــت
دارد(بــه معنــای برتــری یــا افضلیــت) .ایــن ویژگــی« ،گرایشهــا»
یــا «تمایــات» انســان اســت.
انســان موجــودی اســت دارای گرایــش و عالقــه .بــه عبــارت
دیگــر ،انســان موجــودی «گرایشمنــد» اســت .تــا اینجا-بــه قــول
منطقیــون -جنســش را گفتهایــم ولــی فصلــش را نگفتهایــم .چــون
حیــوان و فرشــته هــم گرایــش دارنــد .و شــاید دربــارۀ همــۀ هســتی،
بتــوان بحــث گرایــش را بــه نوعــی مطــرح کــرد .اساسـ ًا مــا گرایش و
بیـانمعنـوی
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جاذبــه را عامــل حرکــت میدانیــم و نســبت حیــات بــا حرکــت هــم
کام ـ ً
ا معلــوم اســت.
در هــر یــک از دو موجــود فرشــته و حیوان-کــه معمــو ًال قســیم
انســان ب ـه حســاب میآینــد و انســان بــا آنهــا مقایســه و تعریــف
میشــود -بــه نوعــی ،گرایــش وجــود دارد .کمااینکــه در روایــات
تصریــح شــده اســت کــه مالئکــه بــه یــک چیزهایــی و بــه یــک
امــوری عالقمنــد هســتند؛ مث ـ ً
ا بــه انســانهای خــوب عالقمنــد
هســتند .پــس فرشــته موجــودی اســت کــه دارای گرایــش اســت.
دربــارۀ حیوانــات نیــز ،میتوانیــم گرایــش آنهــا را ببینیــم؛ مثــل همان
گرایشهــای غریــزی ابتدایــی کــه بــرای خــوردن دارنــد ،کــه مــا هم
حــس میکنیــم.
بخشــی از آن گرایشهــا را در وجــود خودمــان
ّ
اینکــه انســان موجــودی گرایشمنــد اســت ،زیــاد او را از حیــوان و
فرشــته جــدا نمیکنــد ،امــا قیــد بعــدی «فصــل» انســان اســت،
اینکــه میگوییــم :انســان موجــودی اســت گرایشــمند و دارای
گرایشهــای «مختلــف» .ایــن «مختلــف» را بــه «متنــوع ،متزاحــم
و متعــارض» ترجمــه کنیــد .یعنــی انســان گرایشهایــی دارد کــه
بعضــی از آنهــا بــا هــم تعــارض دارنــد و اگــر هــم تعــارض نداشــته
باشــند ،در حیــات ایــن دنیــا تزاحــم پیــدا میکننــد .ضمــن اینکــه
تنــوع و تعــدد هــم دارنــد.
وقتــی میگوییــم گرایــش ،دیگــر از «نیــاز» حرفــی نمیزنیــم.
یعنــی نیــاز را هــم در ذیــل گرایــش میبینیــم .بــه ایــن صــورت
بیـانمعنـوی
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کــه میگوییــم« :انســان گرایــش دارد نیــاز خــودش را برطــرف کنــد
(بــه شــرطی کــه آن را حــس کنــد یــا از آن باخبــر باشــد)» لــذا اگــر
خواســتیم دربــارۀ نیــاز صحبــت کنیــم ،میتوانیــم بگوییــم کــه برخی
از گرایشهــای انســان معطــوف بــه نیازهــای حیاتــی انســان اســت،
برخــی معطــوف بــه نیازهــای عاطفــی و برخــی هــم مربــوط بــه
نیازهــای کاذب انســان اســت.

به دلیل گرایشهای مختلف ،انسان مجبور به انتخاب است

وقتــی گرایشهــای انســان مختلــف شــد ،انســان مجبــور بــه انتخاب
میشــود .آیــا خــدا اســتعداد انتخــاب کــردن بیــن گرایشهــا را در
انســان قــرار داده و لــوازم آن را در وجــود انســان تأمیــن کردهاســت؟
بلــه ،اینجاســت کــه بحــث قــدرت انتخــاب ،اختیــار و آزادی انســان
مطــرح میشــود .اینجاســت کــه پــای آگاهــی بــه عنــوان لــوازم ایــن
صحنــه ،وســط کشــیده میشــود.
آگاهــی انســان بــا آگاهــی غریــزی حیــوان فــرق میکنــد .آگاهــی
انســان مثــل آگاهــی غریــزی یــک حیوان نیســت کــه وقتــی مریض
میشــود ،خــود بــه خــود بــه ســراغ آن گیــاه یــا مــادۀ خوردنــی مــورد
نیــازش م ـیرود و پیــدا میکنــد و میخــورد و شــفا پیــدا میکنــد.
آگاهــی در وجــود انســان متفــاوت اســت.
انســان موجــودی گرایشمنــد و دارای گرایشهــای مختلــف اســت.
هیــچ چیــز دیگــری در وجــود انســان بــه ایــن اهمیــت نیســت ،یعنی
بیـانمعنـوی
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هیچچیــزی بــه انــدازۀ وجــود «گرایشهــای مختلــف» در انســان
اهمیــت نــدارد .همــۀ آنچــه در وجــود انســان قــرار داده شــده ،بــرای
همیــن وضعیــت اســت؛ یعنــی آنچــه انســان دارد ،همــه بــرای ایــن
اســت کــه بتوانــد بــا ایــن گرایشهــای مختلفــش ،بــه درســتی
حرکــت کنــد.
الزمــۀ گرایــش ،حرکــت بــرای رســیدن بــه مطلــوب اســت .آنچــه
کــه انســان بــرای تحقــق و ارضــای گرایشهایــش نیــاز دارد ،خــدا
بــه او داده اســت؛ لــذا انســان بــرای تحقــق گرایشهــای خــودش
حرکــت میکنــد.

تقسیم گرایشها به «سطحی و عمیق» یا «پیدا و پنهان»

تعــارض گرایشهــای انســان ،اولیــن
بعــد از تنــوع و تزاحــم و
ِ
ویژگــیای کــه دربــارۀ گرایشهــای انســان بایــد گفــت ،ایــن
اســت کــه گرایشهــای انســان در یــک تقســیمبندی کالن ،بــه
دو قســم اساســی منقســم میشــوند :یکــی گرایشهایــی کــه
ســطحیتر هســتند و زودتــر درک میشــوند و انســان نســبت
بــه آنهــا خودآگاهــی پیــدا میکنــد ،و دیگــری گرایشهایــی کــه
پنهانتــر هســتند( .البتــه ایــن پنهانتــر بــودن یــا ســطحیتر
بــودن ،مطلــق نیســتند .و در مباحــث رشــد هــم قابــل بحث هســتند،
یعنــی بهتدریــج آشــکار میشــوند).

بیـانمعنـوی
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از آنجــا کــه گرایشهــا در وجــود انســان ،پیــدا و پنهــان هســتند،
انســان اول گرایشهــای پیــدای خــودش را درک میکنــد ،حتــی
آنهــا را تجربــه میکنــد و لــذت و شــیرینی آنهــا را میچشــد .ولــی
در مــورد گرایشهــای پنهانتــر ،طــول میکشــد کــه انســان
آنهــا را درک کنــد ،و بــه ســادگی نمیتوانــد آنهــا را تجربــه کنــد.
گرایشهــای پنهانتــر در وجــود انســان عمیقتــر و لذتبخشتــر
هســتند ،منتهــا وجــود ایــن گرایشهــای پنهــان ،ســختتر درک
میشــود و لــذت آنهــا دیرتــر تجربــه میشــود.

جایگاه عقل و ارتباطش با هوی

انســان در بیــن گرایشهــای خــودش قــدرت انتخــاب دارد و
«عقــل» همــان چیــزی اســت کــه در وجــود انســان هســت تــا
انســان بتوانــد بــه کمــک آن از بیــن گرایشهــای خــودش انتخــاب
کنــد و بــر گرایشهــای خــودش تســلط یابــد .بــه عبــارت دیگــر،
اقتضــای گرایشهــای ماســت کــه مــا را بــه لــزوم «عقــل»
میرســاند؛ اقتضــای اختــاف بیــن گرایشهــا و تنوعــی اســت کــه
در گرایشهــای مــا وجــود دارد.
در میــدان گرایشهــای مــا ســاز و کار و مکانیزمــی وجــود دارد کــه
وقتــی بــه آن توجــه شــود ،جایــگاه و ضــرورت وجــود چیــزی بــه نــام
«عقــل» خــودش را نشــان میدهــد .آن ســاز و کار ،ایــن اســت کــه
«گرایشهــای قویتــر ،پنهانتــر هســتند و گرایشهــای ضعیفتــر،
ســطحیتر هســتند ».ایــن چینــش حکیمانــۀ گرایشهــای انســان
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توســط پــروردگار عالــم اســت کــه بــرای انســان ،امــکان انتخــاب
باقــی میگــذارد و اال در شــرایط یکســان ،اگــر یکــی از گرایشهــا،
قویتــر باشــد و یکــی ضعیفتــر ،طبیعت ـ ًا انســان همیشــه گرایــش
قویتــر را انتخــاب میکنــد و اگــر قــدرت گرایشهــا برابــر باشــد،
انســان همیشــه دچــار حیــرت میشــود و نمیتوانــد انتخــاب کنــد.
نقطـهای کــه انســان بیــن گرایشهایــش انتخــاب میکنــد ،همــان
نقطــهای اســت کــه اهلبیــت(ع) توصیــه فرمودهانــد کــه در مــرز
جبــر و اختیــار زیــاد فکــر نکنیــد و اال حیــران میشــوید .در کتــاب
«طلــب و اراده» حضــرت امــام(ره) و همچنیــن در مباحــث فلســفۀ
اخــاق آیــت اهلل مصبــاح ،شــاید بیــش از جاهــای دیگــر ،دربــارۀ این
نقطــه توضیــح داده شــده اســت کــه انســان چگونــه در بیــن تنــوع
گرایشهــای خــودش ،بــه “اراده” میرســد؟ و اینکــه اراده کــردن
مــا یــک پدیــدۀ جبــری نیســت کــه معطــوف بــه گرایشهــای
قویتــر باشــد.
پــس بــه طــور خالصــه :گرایشهــای پنهانتــر انســان ،عمیقتــر
و لذتبخشترنــد و گرایشهــای آشــکارتر ،ســطحیتر و دارای
لــذت کمتــری هســتند .انتقــال انســان از گرایشهــای ســطحی بــه
گرایشهــای عمیــق هــم «کمــال» نامگــذاری میشــود کــه البتــه
فع ـ ً
ا نمیخواهیــم وارد بحــث کمــال بشــویم .عقــل ایــن اســتعداد
را در انســان بــه وجــود آورده کــه بتوانــد خــوب انتخــاب کنــد .بــه
عبــارت دیگــر ،یــک مالکــی در فطــرت عقــل مــا قــرار داده شــده
اســت ،کــه بتوانــد خــوب انتخــاب کنــد.
بیـانمعنـوی
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اگــر بخواهیــم عقــل را دقیقتــر معرفــی کنیــم ،بایــد بگوییــم“ :میــل
بــه انتخــاب برتــر” عقــل میگویــد لــذت بیشــتر و ماندگارتــر بهتــر
از لــذت کمتــر و ازبیــن رونــده اســت .عقــل قدرتــی در وجــود ماســت
کــه ایــن قــدرت علیالقاعــده خــودش هــم یــک گرایــش اســت،
گرایشــی کــه ســلطان همــۀ گرایشهاســت و گرایشهــای دیگــر
تحــت سرپرســتی او هســتند ،منتهــا عقــل مــا همیشــه بر اســاس آن
خصلتــی کــه دارد مــا را دعــوت میکنــد .عقــل گرایشــی اســت کــه
«میــل بــه انتخــاب برتــر را در مــا ایجــاد میکنــد» .از آنجایــی کــه
عقــل ،مــا را خیلــی وادار بــه پرسشــگری میکنــد ،گاهــی بــا «عقــل
نظــری» اشــتباه گرفتــه میشــود؛ و از آنجایــی کــه مــا را خیلــی
بــه فکــر کــردن وادار میکنــد ،گاهــی بــا «تفکــر» اشــتباه گرفتــه
میشــود .در حالــی کــه معنــای لفظــی عقــل از «عقــال» بــه معنــی
افســار اســب آمــده اســت و چیــزی کــه از عقــال باشــد ،طبیعتـ ًا بایــد
در وجــود انســان قــدرت داشــته باشــد و حــال آنکــه در وجــود انســان
چیــزی جــز گرایـش ،قــدرت نــدارد .توضیــح اینکــه:
علــم در وجــود انســان قــدرت نــدارد .مــن وقتــی بــر اســاس آگاهــی
خــودم و خــاف میــل خــودم رفتــار میکنــم در واقــع دارم مطابــق
یــک میــل دیگــرم رفتــار میکنــم .مث ـ ً
ا یــک داروی تلــخ هســت
کــه از آن بــدم میآیــد ،امــا عقلــم بــه مــن میگویــد« :بخــور!» .در
اینجــا عقــل مــن اســت کــه دارد بــه مــن دســتور میدهــد و اال علــم
و آگاهــی مــن کــه نمیتوانــد بــه مــن دســتور دهــد! عقــل ،میــل بــه
انتخــاب برتــر اســت .از یکســو اگــر داروی تلــخ را نخــورم ،زنــده
بیـانمعنـوی
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نمیمانــم و از ســوی دیگــر از داروی تلــخ خیلــی بــدم میآیــد.
عقــل میگویــد« :مــن از داروی تلــخ بــدم میآیــد ولــی از مــرگ
بیشــتر بــدم میآیــد ».لــذا بــر اســاس میــل بــه زنــده مانــدن ،داروی
تلــخ را میخــورم .پــس مــن داروی تلــخ را خــاف میــل خــودم
نمیخــورم ،بلکــه در اصــل مطابــق میــل خــودم میخــورم؛ منتهــا
کــدام میــل؟ «میــل قویتــر و برتــر» کــه در ایــن مثــال ،میــل
بــه زنــده مانــدن اســت .و ایــن عقــل اســت کــه ایــن را بــه مــن
میگویــد .مــا هی ـچگاه نمیتوانیــم کاری انجــام دهیــم کــه مطلق ـ ًا
مخالــف تمــام امیالمــان باشــد .ایــن یــک گــزارۀ انسانشناســانۀ
بســیار مهــم اســت .لــذا اگــر جایــی گفتــه میشــود «مــا خــاف
میــل خودمــان رفتــار کردهایــم »...در واقــع بــا مســامحه ایــن ســخن
را میپذیریــم و اال بــر اســاس یــک نــگاه انسانشناســانه و فلســفی
ایــن ســخن صحیــح نیســت.
عقــل همیشــه خواهــان ایــن اســت کــه میــل برتــر را انتخــاب
کنیــم؛ و لــذا ایــن عقــل ،در وجــود مــا دشــمن خواهــد داشــت .یعنــی
گرایشهایــی کــه عقــل آنهــا را کنــار میزنــد و انتخــاب نمیکنــد،
دشــمن عقــل خواهنــد شــد .پــس درگیــری عقــل در وجــود انســان با
چیســت؟ بــا گرایشهــای ســطحی اســت کــه اســم آن را «هــوی»
میگذاریــم« .هــوی» هــر گرایشــی اســت کــه انســان را ســقوط
میدهــد و پاییــن میکشــد .معنــای لغــوی لفــظ «هــوی» نیــز بــا
همیــن معنــا تطبیــق میکنــد .وقتــی کــه یــک عقــاب ،بــه ســمت
بیـانمعنـوی
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شــکار خــود شــیرجه مـیرود و پاییــن میآیــد ،بــه ایــن کار در زبــان
عربــی ،میگوینــد «هــوی».
تعابیــری کــه تــا اینجــا از آنهــا اســتفاده کردیــم ،همــه تعابیــر
کلیــدی قــرآن و روایــات مــا هســتند .اینطــور نیســت کــه ایــن
اصطالحــات ،خــاص نظــام تعلیــم و تربیت باشــد ،بلکــه اصطالحاتی
بــرای ســاماندهی حیــات بشــر یــا بهطــور کلــی ،بــرای هدایــت
انســان اســت.

عقل از کودکی فعال است

انســان موجــودی دارای گرایشهــای مختلــف اســت ،و حرکــت او
بــه ســوی تحقــق گرایشهــای اوســت ،او مجبــور بــه انتخاب اســت
و بــرای انتخــاب ،ابــزاری بــه نــام عقــل در اختیــار دارد کــه «میــل به
انتخــاب برتــر» اســت .و ایــن عقــل از کودکــی فعــال اســت.
برخــی میگوینــد «کــودک در هفــت ســال اول ،بیشــتر حیــات
حیوانــی دارد و غریــزی حرکــت میکنــد!» آیــا معنایــش ایــن اســت
کــه ایــن کــودک ،هنــوز انســان نیســت و هویــت حیوانــی دارد و
بعــداً هویــت انســانی پیــدا میکنــد؟! نــه ،اینطــور نیســت ،انســان از
همــان اول ،انســان اســت.

برخــی میگوینــد :بچــه هنــوز عقــل نــدارد! در حالــی کــه عقــل یــا
میــل بــه انتخــاب برتــر در بچــه هــم هســت .و یکــی از کارهایــی که
بیـانمعنـوی
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در مهــد کــودک بایــد انجــام دهیــم ایــن اســت کــه از همــان اول
بایــد بــرای رشــد عقــل بچــه بازیهــا و تمرینهایــی داشــته باشــیم.
مث ـ ً
ا یکــی از امیالــی کــه بهعنــوان یــک میــل طبیعــی فعــال ،در
وجــود انســان قــرار داده شــده ،تــا حرکــت خــودش را شــروع کنــد،
«میــل بــه رفــع نیازهــای اولیــه یــا میــل بــه راحتــی» اســت .دیگری
هــم «میــل بــه کنجــکاوی» اســت .اولیــن میلــی کــه انســان تجربه
میکنــد ،میــل بــه راحتــی اســت و دومیــن میــل هــم کنجــکاوی
اســت ،کنجــکاوی یعنــی انســان میخواهــد بدانــد و ببینــد.
همینکــه بچــه ،شــیر خــورد و ســیر شــد ،شــروع میکنــد بــه
اینطــرف و آنطــرف نــگاه میکنــد؛ و ایــن بهخاطــر میــل بــه
کنجــکاوی اســت.

عقل و آگاهی؛ لوازم انتخاب

برخــی اعتــراض میکننــد کــه در ایــن انسانشناســی بــه “آگاهــی”
ارزش نمیدهیــد .در حالــی کــه مــا میگوییــم :دومیــن میــل یــا
گرایــش انســان میــل بــه آگاهــی اســت .البتــه بــاز ایــراد میگیرنــد
«میــل» بــه آگاهــی؟! میگوییــم :چــون آدم
کــه چــرا میگوییــد:
ِ
ابتــدا «عالقــه» پیــدا میکنــد کــه آگاه شــود ،بعــداً بــه دنبــال کســب
آگاهــی م ـیرود .یعنــی ایــن عالقــه و میــل انســان اســت کــه او را
بــه ســوی آگاهشــدن ســوق میدهــد.

بیـانمعنـوی
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انســان دارای گرایشهــای مختلفــی اســت کــه بایــد بیــن ایــن
گرایشهــا انتخــاب کنــد و لــوازم انتخــاب بیــن ایــن گرایشهــا
را هــم دارد .اصلیتریــن الزمــه بــرای انتخــاب« ،عقــل» اســت ،و
بعــد از آن «آگاهــی» اســت( .در اینجــا گزارههــای دیگــری نیــز پدیــد
میآیــد کــه از آنهــا عبــور میکنیــم ،مثــل «خودآگاهــی نســبت بــه
گرایشهــا» .چــون بخشــی از ایــن آگاهــی معطــوف بــه بیــرون
اســت و بخشــی از آن معطــوف بــه درون اســت).
از ســوی دیگــر ،علــم و آگاهــی ســبب میشــود کــه عقــل شــروع
ـم َ ي ْف َت ُح
ـر ُة الن ََّظـ ِر ِفــي الْ ِعلْـ ِ
بــه رشــد و نمــو کنــد( .امــام صــادق(ع) َ :ك ْثـ َ
الْ َع ْقـل؛ دعــوات راونــدی )221/چــون عقــل ،میــل بــه انتخــاب برتــر

دارد ولــی مصادیــق را نمیشناســد ،لــذا وقتــی مصداقهــا را بــه او
نشــان میدهیــد ،عقــل کمکــم بــه خــودش میآیــد .همانطــور
کــه بــرای یــک بچــه بایــد فرصتهــای تجربــه کــردن را فراهــم
کنیــم تــا عاقلتــر شــود( .امــام حســین(ع)َ :ذ َرأَ َّ ُ
َــاح
ــم لِق َ
الل الْ ِعلْ َ
الْ َم ْع ِر َف ـ ِة َو ُطـ َ
ـول الت ََّجــا ِر ِب ِز َيــا َد ًة ِفــي الْ َع ْق ـل؛ نزههالناظــر)88/

لــوازم انتخــاب را فهرســت
مــا در مدرســه ،بایــد همــۀ
ِ
کنیــم و برایــش کار انجــام دهیــم .بایــد بدانیــم کــه چگونــه
دانشآمــوز را متوجــه گرایشهــای متنــوع وجــود خــودش
کنیــم کــه هنــوز متوجهــش نشــده اســت .خــود ایــن یــک

عملیــات مهــم اســت .در مرحلــۀ بعــد بایــد او را بــرای پیــدا
کــردن «قــدرت انتخــاب» بیــن ایــن گرایشهــا ،تمریــن

دهیــم .بایــد بدانیــم کــه وقتــی میخواهیــم او را بــرای
بیـانمعنـوی
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پــرورش قــدرت انتخابش(یعنــی همــان عقلــش) تمریــن
دهیــم ،چ ـهکار کنیــم؟ بــرای ایــن کار میتــوان تمرینهــای

خوبــی طراحــی کــرد.

«رنج» یعنی تأمین نشدن یک گرایش

وقتــی انســان بــرای ارضــاء تمایــات خــودش حرکــت میکنــد
طبیعتـ ًا مجبــور اســت بــرای رســیدن بــه برخــی از تمایــات ،برخــی
دیگــر از تمایــات خــود را تــرک کنــد ،کنــار بزنــد ،یــا صرفنظــر
کند(تمایــات انســان بــا هــم تعــارض یــا تزاحــم دارنــد) .ایــن تــرک
کــردن یــا نرســیدن بــه برخــی از تمایــات ،باعــث رنــج میشــود.
رنــج یعنــی اینکــه من :یــا بــه دوستداشــتنیهای خــودم نرســیدهام،
یــا دوستداشــتنیهایی کــه داشــتهام را از دســت دادهام و یــا اینکــه
بــه دلیلــی مجبــور شــدهام خــودم از برخــی دوستداشــتنیهایم
چشمپوشــی کنــم و آنهــا را کنــار بگــذارم .و همــۀ اینهــا رنــج اســت.
گاهــی اوقــات رنــج بــدون اراده و اختیــار انســان بــه او تحمیــل
میشــود .یعنــی انســان دوستداشــتنیهایی دارد کــه در دســترس
او نیســتند؛ چــه ایــن دوستداشــتنیها از اول بهصــورت بالفعــل
بــوده (ماننــد غرایــز) و چــه اینکــه بعــداً ایــن دوستداشــتنیها را
اکتســاب کــرده و پــرورش داده اســت.
دقــت کنیــد کــه مــا رنــج را بــه ایــن بحــث اضافــه نکردیــم ،بلکــه
موضــوع رنــج ،بــه صــورت طبیعــی در مســیر ایــن بحــث پیــش
بیـانمعنـوی
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دل همــان ویژگــی
میآیــد و خــودش را نشــان میدهــد .رنــج از ِ
برتــر انســان در میآیــد؛ اینکــه «انســان موجــودی اســت دارای
گرایشهــای مختلــف» .ایــن ویژگــی مهمــی در وجــود انســان
اســت کــه بــه عنــوان رکــن تعریــف حقیقــت انســان مــورد توجــه
دل همیــن ویژگــی برتــر در میآیــد
قــرار دادیــم« .عقــل» هــم از ِ
کــه گفتیــم عقــل ابــزاری بــرای انتخــاب بیــن گرایشهاســت .یعنــی
نســبت موضــوع «رنــج» و «عقــل» ،بــا مباحــث طــرح شــده یــک
نســبت کام ـ ً
ا طبیعــی اســت و خــود بــه خــود در جریــان بحــث
مطــرح میشــود ،نــه اینکــه چــون اهمیــت داشــته خواســتهایم آن را
در الب ـهالی بحــث بگنجانیــم.

«لذت» یعنی تأمین شدن یک گرایش

در مقابــل رنــج ،لــذت اســت« .انســان موجــودی اســت گرایشمنــد»
ـل تأمیــن هر گرایشــی
و تأمیــن هــر گرایشــی لــذت دارد ،حتــی تخیـ ِ
هــم لــذت دارد ،حتــی حرکــت بــه ســوی هــر گرایشــی هــم لــذت
دارد .پــس جایــگاه لــذت هــم در ایــن بحــث مــا معلــوم شــد.
بهطــور خالصــه میتــوان گفــت :انســان موجــودی گرایشمنــد
اســت و ابــزار انتخــاب بیــن گرایشهــای خــودش را دارد(عقــل) و در
راه تأمیــن گرایشهایــش بــه «رنج»هــا و «لذت»هایــی میرســد.
ایــن رنجهــا و لذتهــا ،تعیینکنندهتریــن عامــل در حیــات بشــر
هســتند .رنــج و لــذت ،در واقــع چیــزی جــز گرایــش نیســت؛ تأمیــن
شــدن گرایــش یعنــی لــذت و تأمیــن نشــدن گرایــش یعنــی رنــج.
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به دو دلیل ،رنج قطعی است

رنــج قطعــی اســت؛ یــک دلیلــش بــه انسانشناســی برمیگــردد
کــه همــان تزاحــم امیــال اســت .یعنــی امیــال انســان ،متعــارض یــا
متزاحــم هســتند و رســیدن بــه یــک میــل ،بــه معنــای نرســیدن بــه
برخــی امیــال دیگــر اســت.
دلیــل دیگــرش بــه حیاتشناســی برمیگــردد .یعنــی دنیــای مــا
بهگونــهای نیســت کــه تمــام دوستداشــتنیهای مــا را در اختیــار
مــا قــرار دهــد.
اگــر مدرسـهای ایــن واقعیــات را عمیقـ ًا در بــاور بچههــا قــرار ندهــد،
ـق بچههــا خیانــت کــرده اســت؛ حتــی اگــر کاری کــرده باشــد
در حـ ّ
کــه آن بچههــا همــۀ قــرآن را حفــظ کننــد .اهمیــت تبییــن ایــن
واقعیــات بــرای یــک جــوان ،در نامــۀ  31نهجالبالغــه کــه اولیــن
نامــۀ اخالقــی در صــدر اســام و خطــاب بــه جــوان اســت ،آمــده
اســت .در ایــن نامــه ،امیرالمؤمنیــن(ع) هفــت وصــف از دوران پیری و
چهــارده وصــف از جوانــی را بیــان میفرمایــد کــه ایــن اوصــاف غالب ًا
دربــارۀ تلخــی دنیاســت .در واقــع امیرالمؤمنیــن(ع) دارد بــه جــوان
تأکیــد میکنــد« :بــدان کــه دنیــای تــو ایــن محدودیتهــا را دارد؛
پــس ایــن محدودیتهــا را بــاور کــن!» (هفــت وصــف بــرای دوران
ـان الْ ُم ْدب ِ ـ ِر الْ ُع ُم ـ ِر الْ ُم ْس َت ْس ـل ِِم
ـر ل ِل َّز َمـ ِ
ـن الْ َوال ِـ ِد الْ َفـ ِ
پیــریِ :مـ َ
ـان الْ ُم ِقـ ِّ
الســاك ِِن َم َســاك َِن الْ َم ْوتَــى  َو َّ
ـن َع ْن َهــا َغــداً  
الظا ِعـ ِ
ل ِل َّد ْهـ ِر الـ َّذا ِم ل ِل ُّدن َْيــا َّ
ـل َمـ َ
ـا ل
 چهــارده وصــف بــرای دوران جوانــی :إِلَــى الْ َم ْولُــو ِد الْ ُم َؤ ِّمـ ِبیـانمعنـوی
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ض َْ
الســال ِِك َس ـبِ َ
ـن َق ـ ْد َهلَـ َ
ال ْس ـقَا ِم َو َرهِي َن ـ ِة
يل َمـ ْ
ـر ِ
ُي ـ ْد ِر ُك َّ
ـك َغـ َ
َْ
ـم الْ َم َنا َيا
ال َّيــا ِم َو َر ِم َّيـ ِة الْ َم َصائِـ ِ
ـرو ِر َو َغ ِريـ ِ
ـب َو َع ْبـ ِد ال ُّدن َْيــا َو تَا ِجـ ِر الْ ُغـ ُ
ـن ْ َ
ـب ْال َفــاتِ
َو أَسِ ــي ِر الْ َمـ ْو ِت َو َحلِيـ ِ
ان َو ن ُُصـ ِ
ال ْحـ َز ِ
ـف الْ ُه ُمــو ِم َو َق ِريـ ِ
ات َو خَ لِي َفـ ِة ْ َ
ال ْمـ َوات)
َو َص ِريـ ِع الشَّ ـ َه َو ِ
مــا بــر اســاس یــک نــگاه فلســفی و عقلــی بــه «چگونگــی
انســان» ،بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه انســان بایــد رنجهــا و
محدودیتهایــی را بپذیــرد .بــرای تأییــد ایــن موضــوع ،میتوانیــم
نامــۀ  31نهجالبالغــه را بــه عنــوان یــک ســند مهــم بیاوریــم .شــاید
ـی جوانــان در صــدر اســام ،همیــن نامــه
تنهــا ســند تعلیــم و تربیتـ ِ
باشــد و شــما میبینیــد کــه در ابتــدای ایــن ســند ،امیرالمؤمنیــن(ع)
بــر ایــن واقعیــت تأکیــد فرمــوده اســت.

دینگریزی ،نتیجۀ عدم پذیرش رنج و محدودیتها

جامعــۀ مــا بــا ایــن نــگاه و ایــن روش فاصلــه دارد ،و طبیعتـ ًا وقتــی
کســی رنــج و محدودیتهــای دنیــا را بــاور نکــرد ،دینگریــز
میشــود .اینکــه مــا بخواهیــم همهچیــز را بــا ایمــان بــه خــدا،
بهشــت ،جهنــم و قیامــت ،حــل کنیــم ،تالشــی بیفایــده خواهــد
بــود و چـه بســا بــا ایــن کار ،حرمــت خــدا و قیامــت را در نــزد مــردم
پاییــن میآوریــم .چــون بــه جوانــان نهیــب میزنیــم کــه« :تــو چــرا
گنــاه کــردی؟! مگــر بــه خــدا ایمــان نــداری؟! تــو بــا ایــن گناهانــی
کــه مرتکــب شــدی ،در واقــع حرمــت خــدا را زیر پــا گذاشــتهای! چرا
بــه امــر خــدا احتــرام نمیگــذاری؟!» مــا مربیــان تربیتــی ،در واقــع
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بــا ایــن برخوردمــان داریــم خــدا را بیاحتــرام میکنیــم و اال آن
جــوان گنهــکار یــا بینمــاز ،واقع ـ ًا حاضــر نیســت اینقــدر بــه خــدا
بیاحترامــی کنــد .او مشــکلش ایــن اســت کــه نمیتوانــد بــه «امــر
خــدا» احتــرام بگــذارد ،چــون پایــۀ تعلیــم و تربیتی او درســت نیســت
و فکــر میکنــد کــه انســان میتوانــد بــه هــر دوستداشــتنیای
کــه دلــش خواســت ،برســد! کســی کــه فکــر کنــد “میتوانــد بــه
هــر دوستداشــتنیای کــه دلــش خواســت برســد” طبیعت ـ ًا فاســد
ـرورش او ایــن واقعیــت مهــم
خواهــد شــد و اگــر محیــط آمــوزش و پـ ِ
در زندگــی را بــه او تعلیــم ندهــد ،همیــن مدرســه در واقــع او را فاســد
کــرده اســت.

امکانتغییر،تقویتوتضعیفگرایشها

مطلــب بعــدی ایــن اســت کــه «آیــا انســان میتوانــد گرایشهــای
خــودش را تغییــر دهــد؟» بلــه ،میتوانــد .ولی اینکــه «انســان چگونه
میتوانــد گرایشهــای خــودش را تغییــر دهــد؟» بحــث مفصلــی
اســت خصوص ـ ًا کســانی کــه در کار تعلیــم و تربیــت هســتند ،بایــد
خیلــی بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته باشــند.
چگونــه میشــود یــک گرایــش را تغییــر داد؟ تغییــر گرایــش هــم
یعنــی تقویــت یــا تضعیــف گرایــش .اگــر بخواهیــم یــک گرایــش
را تقویــت کنیــم ،در «ســه حیطــه» بایــد کار کنیــم« :بـهکار گیــری
علــم و آگاهــی مرتبــط +تقویــت گرایشهــای همســو  +تضعیــف
گرایشهــای مخالــف» بــا اینهــا یــک مثلــث تشــکیل دهیــم و
بیـانمعنـوی
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آن را در جهــت تقویــت گرایــش مــورد نظــر ،ب ـهکار گیریــم .یعنــی
گرایشهــای همســو را تقویــت کنیــم و گرایشهــای مخالــف را
تضعیــف کنیــم و در ایــن میــان ،از آگاهــی نیــز بــه درســتی اســتفاده
کنیــم .در اینجــا آگاهــی یــک نقــش ویــژه هــم در «تعییــن مصــداق
بــرای گرایشهــا» دارد.
بــرای تضعیــف یــک گرایــش بد نیــز شــبیه همیــن کار را بایــد انجام
داد .مثــ ً
ا اگــر میخواهیــد خساســت را در کســی از بیــن ببریــد،
نــگاه کنیــد ببینیــد چــه گرایشهــای خوبــی دارد؟ ســعی کنیــد آن
گرایشهــای خــوب را تقویــت کنیــد ،چــون تقویــت گرایشهــای
خوبــی کــه دارد برایــش آســانتر از مقابلــه بــا ایــن گرایــش بــد
اســت .وقتــی گرایشهــای خــوب را تقویــت کنیــد ،کمکــم ایــن
گرایــش بــدش هــم ضعیــف میشــود.
گفتیــم انســان موجــودی اســت دارای گرایشهــای مختلــف ،کــه
میتوانــد در بیــن گرایشهــای خــودش انتخــاب کنــد و ابــزار الزم
بــرای ایــن انتخــاب را هــم دارد(عقــل) و در راه تحقــق گرایشهایش
بــه رنجهــا و لذتهایــی میرســد .ضمــن اینکــه انســان میتوانــد
گرایشهــای خــودش را تغییــر دهــد .یعنــی فقــط اینطــور نیســت
کــه انســان دنبــال تحقــق گرایشهــای خــودش باشــد ،بلکــه امکان
تغییــر گرایشهایــش را هــم دارد.
وجــود گرایشهــای پیــدا و پنهــان در انســان؛ تغییــر و تقویــت
گرایشهــا را ضــروری میکنــد .پنهــان بــودن برخــی از گرایشهــا
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موجــب میشــود کــه مــا یــک عملیاتــی را انجــام دهیــم بــه نــام
«بهفعلیــت رســاندن گرایشهــای پنهــان» و البتــه موضــوع تغییــر
گرایشهــا فقــط بــه همینجــا ختــم نمیشــود بلکــه «عملیــات
تقویــت گرایشهــا» نیــز جــزء تغییــر گرایشهــا محســوب
میشــود کــه بایــد انجــام شــود.
وقتــی بخواهیــم گرایشهــای پنهان-کــه لذتــش دیرتــر میرســد-
را بیــدار و فعــال کنیــم ،یکمقــدار بایــد از لــذت گرایشهــای بالفعل،
صرفنظــر کنیــم .ایــن همــان چیــزی اســت کــه تحــت عنــوان
«مخالفــت بــا هــوای نفــس» از آن یــاد میشــود و طبــق روایــات مــا
ـخ تســبیح دیــن اســت( .امیرالمؤمنیــن(ع) :ن َِظا ُم 
ایــن نظــام دیــن یــا نـ ِ
ـن  ُمخَ الَ َفـ ُة الْ َه َوى؛ غررالحکــم)9981/
ال ِّديـ ِ
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ب:تعریفزندگیودین؛«مدیریتتمایالت»
زندگییعنیمدیریتگرایشها

تــا اینجــای بحــث ،هنــوز بــه دیــن و بندگــی خــدا نرســیدهایم .تــازه
بــه تعریــف زندگــی رســیدهایم .تعریــف مــا از زندگــی ایــن اســت:
«زندگــی یعنــی مدیریــت گرایشهــا» ایــن مدیریــت گرایشهــا
دو معنــا دارد .1« :تغییــر گرایشهــا  .2تحقــق و پاســخ دادن بــه
گرایشهــا» منظــور از مدیریــت کــردن گرایشهــا ایــن دو اتفاقــی
اســت کــه در وجــود مــا بایــد رخ دهــد .البتــه شــاید برخــی بگوینــد:
«کلمــۀ مدیریــت بــرای ایــن دو اتفاقــی کــه در وجــود انســان
میافتــد ،زیــاد رســا نیســت ».مــا هــم تعصبــی روی کلمــات نداریــم؛
اگــر شــما واژۀ بهتــری ســراغ داریــد ،از همــان اســتفاده کنیــد.
تغییــر گرایشهــا در وجــود انســان اجتنابناپذیــر اســت .اینکــه
امیرالمؤمنیــن(ع) میفرمایــد« :أَ ْك ـ ِر ْه نَف َْسـ َ
ـل َف ـإِ َّن
ـك َعلَــى الْف ََضائِـ ِ
ال َّر َذائ َ
ــوع َعلَ ْي َها»(غررالحکــم )2477/منظــور همیــن
ِــل أَن َ
ْــت َم ْط ُب ٌ
اجتنابناپذیــر بــودن اســت .یعنــی اگــر مــا خودمــان ســعی نکنیــم
گرایشهــای خودمــان را تغییــر دهیــم ،بهطــور طبیعــی ایــن
تغییــر گرایشهــا در مــا اتفــاق میافتد(منتهــا ایــن تغییــر طبیعــی،
برایمــان مفیــد نخواهــد بــود).
کســانی کــه میگوینــد :مــا نمیخواهیــم گرایشهــای خــود
را مدیریــت کنیــم ،وقتــی در تزاحمهــا و تعارضهــای بیــن

بیـانمعنـوی

معرفی نظام تعلیم و تربیت با محوریت مدیریت تمایالت

29

گرایشهــای خودشــان گرفتــار میشــوند ،واقع ـ ًا بیچــاره میشــوند
و بههــر حــال مجبــور خواهنــد بــود «بــا امیــال و هــوای نفــس
خــود مبــارزه کننــد» و مجبورنــد رنجــی را کــه در حــذف برخــی
از گرایشهــا وجــود دارد تحمــل کننــد .یعنــی انســانهای هــرزه
یکِشــند ،چــون اساس ـ ًا زندگــی انســان طــوری
هــم ایــن رنــج را م 
طراحــی شــده کــه او مجبــور اســت بــا برخــی از دوستداشــتنیهای
خــودش مخالفــت کنــد ،چــه دینــدار باشــد و چــه بیدیــن .حتــی اگــر
ـت مطلــق شــود ،بــاز
کســی عقلــش را هــم تعطیــل کنــد و هواپرسـ ِ
هــم بیــن اهــواء نفســانی خــودش بایــد انتخــاب کنــد و در نتیجــه
یــک طــرف ایــن انتخــاب رنــج مــیآورد و طــرف دیگــر ،لــذت
مــیآورد .امــا رنــج را نمیتــوان حــذف کــرد.

دین،برنامهایبرایمدیریتگرایشهاست

پــس زندگــی یعنــی مدیریــت گرایشهــا؛ کــه بــه معنــای «تغییــر»
گرایشهــا و «تحقــق» گرایشهاســت .تــا اینجــای بحــث ،بــا
«دیــن» کاری نداشــتیم .اکنــون میپرســیم« :آیــا ایــن مدیریــت
گرایشهــا ،نیــاز بــه برنامــه نــدارد؟» خــب معلــوم اســت کــه نیــاز
بــه برنامــه دارد ،ایــن برنامــه بایــد بــه او بگویــد« :کــدام گرایــش
خــود را ترجیــح بــده و کــدام را کنــار بگــذار؟» حتــی انســان نیــاز بــه
آگاهــی دارد کــه بدانــد اساس ـ ًا چــه گرایشهایــی دارد؟ مخصوص ـ ًا
اینکــه بدانــد گرایشهــای پنهــان او چــه گرایشهایــی هســتند؟
اینجاســت کــه وحــی بــه کمــک انســان میآیــد.
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دیــن برنام ـهای بــرای مدیریــت گرایشهاســت .دیــن هــم بــه مــا
برنامــه میدهــد ،هــم بــه مــا آگاهــی میدهــد کــه شــما چــه
گرایشهــای پنهانــی داریــد .از آنجــا کــه انســان گرایشهــای
پنهــان هــم دارد ،پیامبــران الهــی میآینــد تــا بــه انســانها بگوینــد:
“شــما چــه گرایشهــای پنهانــی داریــد ”.منتهــا مشــکل ایــن
اســت کــه غالبــ ًا انســانها بــه پیامبــران الهــی اجــازه نمیدهنــد
کــه همــۀ ســخنان خــود را بگوینــد .همینکــه پیامبــران بــه ســراغ
مــردم میآینــد ،خیلیهــا از همــان دور میگوینــد :ایــن پیامبــران
میخواهنــد «دلــم میخواهد»هــای مــا را کنتــرل کننــد! لــذا از
همــان راه دور ،پیامبــران را میزننــد .در حالــی کــه اگــر اجــازه بدهنــد
پیامبــران ســخن خــود را کامــل بگوینــد ،میبیننــد کــه پیامبــران هم
از آنچــه «دلــت میخواهــد» ســخن میگوینــد؛ منتهــا پیامبــران آن
قســمت پنهانتــر و عمیقتــر دلــت را بــه تــو نشــان میدهنــد،
نــه آن قســمت ســطحیتر و آشــکارتر دلــت را کــه بــه آن «هــوای
نفــس» گفتــه میشــود.
مشــکل ایــن اســت کــه اجــازه نمیدهنــد کار پیامبــران بــه اینجــا
برســد! همینکــه میبیننــد پیامبــران مخالــف هــوای نفــس آنهــا
ی ُکشــند( ُكلَّما
هســتند ،یــا پیامبــران را تکذیــب میکننــد یــا آنهــا را م 
ـم َر ُسـ ٌ
ـه ْم َفريقـ ًا َ ك َّذبُــوا َو َفريقـ ًا َ ي ْق ُت ُلون؛
ـول بِمــا ال َت ْهــوى أَنْف ُُسـ ُ
جا َء ُهـ ْ
مائــده ،)70/مهلــت نمیدهنــد کــه پیامبــران ،اصــل مطلــب را
درســت بــه مــردم بفهماننــد و بگوینــد« :درســت اســت کــه مــن بــا
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هــوای نفــس تــو مخالفــت میکنــم ،ولــی بــا همــۀ عالقههــای تــو
کــه مخالفــت نمیکنــم!»

کافیست بچهها «نیاز به برنامه» را درک کنند

در مدرســه اگــر بخواهیــم بچههــا را تربیــت کنیــم ،بایــد آنهــا را
بــه نقط ـهای برســانیم کــه ایــن حقیقــت ،یعنــی “لــزوم مدیریــت
گرایشهــا” را دربــارۀ زندگــی خودشــان درک کننــد ،و بــرای ایــن
حقیقــت دنبــال برنامــه باشــند .وقتــی خودشــان دنبــال برنامــهای
بــرای مدیریــت گرایشهــا باشــند ،طبیعتـ ًا برنامــۀ دیــن را بــه راحتی
میپذیرنــد .مــا اگــر بتوانیــم همیــن یــک کار را در مدرســه درســت
انجــام دهیــم ،بخــش عمــدۀ وظیفــۀ مدرســه در ارتبــاط بــا آمــوزش
دیــن انجــام گرفتــه اســت.
بــه بچههایــی کــه ایــن حقیقــت برایشــان جاافتــاده باشــد ،اگــر
بگوییــم« :آیــا قبــول داریــد خــدا بهتریــن کســی اســت کــه میتواند
بــه مــا برنامــه بدهــد؟» همۀ آنهــا خواهنــد گفت« :بلــه»؛ چــون قب ً
ال
ضــرورت برنامــه و نیــاز خودشــان را بــه ایــن برنامــه درک کردهانــد،
یعنــی ضــرورت دیــن را درک کردهانــد و دیــن میشــود« :برنامـهای
بــرای مخالفــت بــا هــوای نفــس» ولــی اگــر ایــن ضــرورت را درک
نکــرده باشــند و دیــن را بــه آنهــا ارائــه دهیــم ،احســاس میکننــد
کــه دیــن میخواهــد ،یــک چیزهایــی را بــه زور بــه آنهــا تحمیــل
کند !
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دو ویژگی برنامۀ دین برای مدیریت تمایالت

گفتیــم کــه دیــن برنامــۀ مدیریــت تمایــات اســت ،امــا دیــن
فقــط همیــن نیســت .وقتــی بــه ســراغ دیــن میرویــم میبینیــم
برنام ـهای کــه دیــن بــرای مدیریــت تمایــات بــه مــا میدهــد ،دو
ویژگــی دارد:

ویژگی اول :برنامه دستوری است نه پیشنهادی

ـی برنامــۀ دیــن بــرای مدیریــت امیــال ،ایــن اســت کــه
اولیــن ویژگـ ِ
ایــن برنامــه «دســتوری» اســت نــه پیشــنهادی .یعنــی دیــن ،بحــث
عبودیــت را وســط میکشــد و ربوبیــت خــدا را مطــرح میکنــد .دیــن
مثــل یــک پزشــک ،پیشــنهاد نمیدهــد بلکــه دســتور میدهــد و از
جهنــم و بهشــت و ثــواب و عقــاب صحبــت میکنــد .مث ـ ً
ا شــما
میتوانــی بــه دانشآمــوز بگویــی« :اگــر میخواهــی بهتــر آب
بخــوری ،بیــا در ایــن لیــوان آب بخــور! ایــن خیلــی بهتــر اســت!»
یــا میتوانــی بگویــی« :بایــد در ایــن لیــوان آب بخــوری» ،امــا چــرا
برنامــۀ دیــن دســتوری اســت؟
بایــد ببینیــم کــه مــا اساســ ًا دنبــال چــه چیــزی بودیــم؟ مــا در
مدیریــت گرایشهــا میخواســتیم چ ـهکار کنیــم؟ مــا میخواســتیم
گرایشهــای پنهانتــر را بــر گرایشهــای ســطحی غلبــه دهیــم.
از طرفــی ،محــور گرایشهــای ســطحی انســان «انانیــت» و برتــر
دانســتن خــود اســت(علو ،برتریطلبــی ،منیــت ،تکبــر) و محــور
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گرایشهــای عمیــق انســان «میــل بــه خــدا» اســت .لــذا خداونــد
ـش خودمــان برســاند-به
بــرای اینکــه مــا را بــه عمیقتریــن گرایـ ِ
تعبیـ ِر مــا« -مجبــور اســت» دســتور بدهــد تــا «انانیــت» مــا از بیــن
بــرود؛ و اال اگــر مــا بــه میــل خودمــان یــک کار خوبــی انجــام دهیم،
ـن» مــا در ایــن میــان حضــور خواهــد داشــت .لــذا خــدا
هنــوز «مـ ِ
لطــف کــرده و بــه مــا دســتور داده اســت تــا انانیــت مــا از بیــن بــرود.
البتــه خداونــد در ایــن برنامــۀ دســتوری ،کرامــت انســان را رعایــت
کــرده اســت .کمــا اینکــه میفرمایــدَ « :و لَقَــ ْد َ
 ك َّر ْمنــا بَنــي 
آ َد َم»(اســراء )70/خداونــد تشــویق و تنبیههــا را پنهــان و پیچیــده قرار
داده اســت تــا مــا بتوانیــم آزادانه(نــه تحــت فشــار تشــویق و تنبیــه
فــوری) انتخــاب کنیــم و بــه ایــن ترتیــب ارزشهــای خودمــان را
نشــان دهیــم ،و ایــن لطــف خداونــد نســبت بــه ماســت .منتها اساسـ ًا
بــرای از بیــن رفتــن انانیــت انســان ،راهــی غیــر از دســتور دادن وجود
نداشــته اســت .زیــرا در اجــرای دســتور ،انســان برتــری کــس دیگری
را بــر خــود میپذیــرد و بــا منیــت و خودبرتربینــی خــودش مبــارزه
میکنــد .انســان بــا دســتوری کــه علیــه گرایشهــای ســطحی
خــودش اجــرا میکنــد ،میتوانــد رشــد کنــد.
پــس معلــوم میشــود کــه داســتان گرایشهــای ســطحی و عمیــق
انســان ،خیلــی عمیقتــر از ایــن حرفهاســت! تفــاوت گرایشهــای
عمیــق و ســطحی انســان ،مثــل تفــاوت بیــن دو نوع شــربت نیســت
کــه یکــی از دیگــری خوشــمزهتر اســت ولــی مــا هنــوز آن شــربت
خوشــمزهتر را نخوردهایــم و مــزهاش را تجربــه نکردهایــم .بعــد
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از اینکــه خوردیــم ،مث ـ ً
ا بگوییــم« :بلــه ،ایــن شــربت هــم خــوب
اســت!» شــما اگــر بــه خودتــان نــگاه کنیــد میبینیــد کــه موجــودات
بینهایــت ،و بینهایتطلبــی هســتید .اگــر گرایشهــای عمیــق
انســان بررســی شــود و توضیــح داده شــود ،بــه اینجــا میرســیم کــه
عمیقتریــن گرایشهــای انســان چیــزی نیســت جــز «دوســت
داشــتن خــو ِد خــو ِد خداونــد متعــال» و «متصــل شــدن بــه پــروردگار
عالــم» و همیــن اقتضــا میکنــد کــه «بیمــن» بشــویم .ماهیــت
وجــود انســان اقتضــا میکنــد کــه بــه او دســتور داده شــود تــا مرکــز
منیــت یــا انانیــت انســان) قلع و قمع شــود
هواپرسـ ِ
ـتی او(یعنــی مــنّ ،
و از بیــن بــرود.

ویژگی دوم :اجرای برنامه ،تحت سرپرستی و

ولی خدا
مدیریت ّ

دومیــن ویژگــی برنامــۀ دیــن بــرای مدیریــت امیــال چیســت؟
در ویژگــی اول گفتیــم کــه ایــن برنامــه بایــد بــه مــا دســتور داده
شــود تــا انانیــت مــا از بیــن بــرود ،چــون عمیقتریــن خواســتۀ مــا
اتصــال بــه ذات بــاری تعالــی و لقــاء اهلل اســت .و امــکان نــدارد کــه
ـت
مالقــات پــروردگار عالــم در بهتریــن صــورت ،بــا ذرهای از انانیـ ِ
انســان همــراه باشــد .کســی میتوانــد از خــدای برتــر لــذت ببــرد
کــه حاضــر باشــد دســت از برتریطلبــی و منیــت خــودش بــردارد.
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از آنجایــی کــه خــدا خیلــی بزرگتــر از ماســت ،وقتــی بــه مــا دســتور
بدهــد ،قهــراً مــا میپذیریــم ولــی ایــن پذیــرش دســتور خــدا،
انانیــت خودمــان را مطلقــ ًا از
هنــوز دلیــل بــر آن نیســت کــه مــا
ِ
بیــن بــرده باشــیم .بــرای اینکــه فرآینـ ِد از بیــن رفتــن «هــوی» کــه
مرکــزش انانیــت انســان اســت ،عمیقـ ًا صــورت بگیــرد و منیــت مــا
واقعـ ًا از بیــن بــرود ،خداونــد یــک ترفنــد دیگــر هــم بـهکار میبــرد
و میفرمایــد« :نهتنهــا بــه تــو دســتور میدهــم ،بلکــه ایــن دســتور
ـی خــودم میدهــم کــه بــه تــو بدهــد ،و تــو بایــد تحــت
را بــه ولـ ّ
ـی مــن و بــه دســتور او ،بــا هــوای خــودت مبــارزه کنی
سرپرسـ ِ
ـتی ولـ ّ
ـن إِ َّال
و او یــک آدمــی اســت مثــل خودت(قالَـ ْ
ـم ُر ُسـ ُل ُه ْم إِ ْن ن َْحـ ُ
ـت لَ ُهـ ْ
ـم؛ ابراهیــم »)11/و ایــن ضربــۀ آخــر بــه انانیــت انســان
بَشَ ـ ٌ
ـر ِم ْث ُل ُكـ ْ
اســت .و ایــن همــان جایــی اســت کــه ابلیــس گیــر کــرد و متوقــف
ـس أَبــى  َو
شــد( .إِ ْذ ُقلْنــا لِلْ َمالئ َِك ـ ِة ْاسـ ُ
ـج ُدوا ِل َد َم َف َسـ َ
ـج ُدوا إِ َّال إِبْليـ َ
ْاسـ َت ْك َب َر؛ بقــره)34/
اقتضــای رســیدن بــه عمیقتریــن خواســتههای مــا ،دســتوری
ـودن برنامــۀ مدیریــت امیــال از جانــب خداســت ،و تقویــت ایــن
بـ ِ
ـودن اطاعــت مــا از خــدا،
دســتوری بــودن و نشــاندهندۀ حقیقــی بـ ِ
بــه ایــن اســت کــه ایــن دســتور بــا واســطه بــه مــا برســد .نــه اینکــه
ایــن واســطه فقــط راهنمــای مــا باشــد ،بلکــه او بــر مــا «والیــت»
دارد و مــا تحــت مدیریــت او بندگــی میکنیــم.
بنابرایــن تعریــف دیــن ،اینطــور خواهــد شــد« :دیــن برنامــهای
ولی خــدا ».بــه عبارت
بــرای مدیریــت تمایــات اســت ،بــا مدیریــت ّ
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دیگــر« ،دیــن برنامـهای بــرای مخالفــت بــا هــوای نفــس اســت ،بــا
ـی خــدا».
مدیریــت ولـ ّ

دیــن برنامــهای بــرای مدیریــت تمایــات اســت و قبــ ً
ا ماهیــت
تمایــات ،بــرای مــا مشــخص شــده اســت و میدانیــم کــه بایــد از
تمایــات ســطحی عبــور کنیــم و بــه تمایــات عمیقتــر برســیم .و
از طرفــی چــون نفــس امــارۀ انســان متمایــل بــه تمایــات ســطحی
اســت ،لــذا بایــد مرکــز تمایــل بــه گرایشهــای ســطحی را از بیــن
ببریــم و آن را بــه یــک نقطــۀ بســیار عمیــق برســانیم کــه همــان
حقیقــت عبودیــت و پرســتش خداســت .بــه همیــن دلیــل هــم ایــن
برنامــه بایــد دســتوری باشــد .از آنجایــی کــه انســان یــک موجــو ِد
مـ ّ
ـکار اســت(میتواند خــودش و دیگــران را فریــب دهــد ،یعنــی بــه
ظاهــر دســتور خــدا را اجــرا کنــد ولــی انانیــت خــودش را هــم حفــظ
ـی خــدا بــه مــا
کنــد) لــذا خداونــد ایــن دســتورها را بــه واســطۀ ولـ ّ
میدهــد .ایــن
ـی خــدا نیــز فقــط مربــوط بــه زندگــی اجتماعــی
واســطه بــودن ولـ ّ
ـرب
نیســت ،بلکــه در زندگــی فــردی هــم اگــر بخواهیــم بــه خــدا تقـ ّ
ـی اهلل باشــد.
پیــدا کنیــم ،بایــد بــا واســطۀ ولـ ّ

نبایــد پیامبــران و اولیــاء خــدا را صرفـ ًا معلــم و راهنمــا تلقــی کنیــم،
یــا اینکــه آنهــا را صرف ـ ًا مدیــران جامعــه تلقــی کنیــم .البتــه ایــن
دو(معلــم بــودن و مدیــر بــودن) نیــز از لــوازم والیــت اســت و در ایــن
حرفــی نیســت ،امــا حقیقــت ماجــرا عمیقتــر از ایــن اســت .در زیارت
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ـم طِ يب ـ ًا ل ِخَ لْ ِق َنــا
جامعــه میخوانیــمَ « :و َمــا خَ َّص َنــا ب ِـ ِه ِمـ ْ
ـن َو َل َيت ُِكـ ْ
ــار ًة ِ َلنْ ُفسِ ــ َنا َو تَ ْزك َِيــ ًة لَ َنا»(منالیحضرهالفقیــه )2/613/چــرا
َو َط َه َ
پاکــی جــان انســان میشــود؟ چــون انســان بــا
والیــت موجــب
ِ
پذیــرش والیــت ،در واقــع «صاحــب اختیــار» پیــدا میکنــد و زمانــی
کــه کســی صاحــب اختیــار انســان شــود ،باعــث میشــود انانیــت
انســان از بیــن بــرود؛ اصــل ایــن اســت ،البتــه مدیریــت اجتماعــی و
راهنمــا بــودن نیــز از نتایــج آن اســت.

اهمیت ن ّیت و گرایش عالقه به خدا

اگــر بخواهیــم برنامههــای دیــن را اجــرا کنیــم ،چــه اتفاقــی میافتد؟
ـی
یعنــی بعــد از اینکــه برنامههــای دسـ ِ
ـتوری خــدا را بــه واســطۀ ولـ ّ
خــدا گرفتیــم و خواســتیم اجــرا کنیــم ،چ ـهکار بایــد انجــام دهیــم؟
آخریــن نقطــه قبــل از اینکــه وارد عمــل شــویم ،چیســت؟ چیــزی
«نیــت» .و اهمیــت ّنیــت نیــز
اســت کــه مــا بــه آن میگوییــمّ :
دوبــاره نشــاندهندۀ اهمیــت گرایشهــا و تمایــات انســان اســت.
ـی خــدا -بــه دســتو ِر
وقتــی میخواهی-تحــت والیــت و مدیریــت ولـ ّ
خــدا عمــل کنــی ،خداونــد میفرمایــد« :بــه چــه دلیــل و بــا چــه
انگیــزه و ّنیتــی میخواهــی ایــن کار را انجــام دهــی؟» و شــما بایــد
بگوییــد« :بــا ّنیــت قربــه الــی اهلل» میخواهــم ایــن دســتور را اجــرا
ـرب بــه خــدا» همــان
کنــم یــا ایــن کار را انجــام دهــم .ایــن «تقـ ّ
عالقــۀ پنهانــی اســت کــه اجمــا ًال از آن آگاه شــدهای و عقــل بــه تــو
گفتــه اســت کــه «بــه دنبــال ایــن عالقــۀ عمیــق بــرو!».
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گرایــش و تمایــل انســان آنقــدر مهــم اســت و آنقــدر در عالَــم اثــر
وضعــی دارد کــه از همــان اول بــرای هــر حرکتــیّ ،نیــت «قربــه الــی
اهلل» بایــد آمــوزش داده شــود .یعنــی قبــل از اجــرای هــر دســتوری
بایــد از خــودش بپرســد« :تــو ایــن دســتور را بــرای چــه میخواهــی
اجــرا کنــی؟» پاســخش ایــن اســت« :بــرای نزدیــک شــدن بــه خدا»
(چــون ایــن برنام ـهای کــه میخواهیــم اجــرا کنیــم ،بــرای تحقــق
اصیلتریــن گرایشهــای انســان اســت و مرکــز اصیلتریــن
گرایشهــای مــا «تقــرب الــی اهلل» اســت).

نماز؛ در رأس برنامه

بعــد از اینکــه ّنیــت کردیم(بــا ّنیــت تقــرب به خدا) شــروع بــه فعالیت
میکنیــم و در رأس فعالیتهــای مــا هــم «نمــاز» قــرار میگیــرد.
چــرا نمــاز عمــود خیمــۀ دیــن میشــود؟ چــون شــما میخواهیــد
بــا هــوای نفــس خودتــان مخالفــت کنیــد و بهتریــن تکنیــک بــرای
مخالفــت بــا هــوای نفــس ایــن اســت کــه یــک دســتور یــا برنامهای
را اجــرا کنــی کــه ربطــی بــه زندگــی دنیایــی شــما نداشــته باشــد و
هیــچ انگیــزۀ دنیایــی شــما را تحریــک نکنــد ،و شــما هــر روز بــه
صــورت منظــم آن را انجــام دهیــد.
وقتــی بــه صــورت فنــی بــه ایــن دســتور(نماز) نــگاه کنیــم ،میبینیم
کــه ایــن یــک فعالیــت بســیار مؤثــر بــرای پیــدا کــردن «قــدرتِ
مخالفــت بــا هــوای نفــس» اســت .لــذا پیامبــر گرامــی اســام(ص)
فرمــود :بچــه از هفت ســالگی بایــد نمــاز بخواند(قال رســول اهلل(ص)
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ُمخَ اطِ بـ ًا ِ َل ْول َِیــا ِء ْ َ
الصـ َ
ـب ٍع
ال ْط َفـ ِ
ـم ب ِ َّ
ـالُ :مـ ُ
ـا ِة َو ُهـ ْ
ـروا أَ ْو َل َد ُکـ ْ
ـم أَبْ َنا ُء َسـ ْ
ـم أَبْ َنــا ُء َعشْ ــر؛ عوالــی الآللــی )1/328/و نمــاز
َو اضْ ِربُ ُ
ـم َعلَ ْی َهــا َو ُهـ ْ
وهـ ْ
هــم یــک برنامــۀ عملــی اســت .یعنــی نفرمودهانــد کــه از هفــت
ســالگی ،اول عقایــد و آگاهیهــای دینــی بچــه را درســت کنیــد،
بلکــه فرمودهانــد بچــه بایــد ایــن برنامــۀ عملــی را انجــام دهــد  .
بهتریــن راه بــرای مبــارزه بــا هــوای نفــس ایــن نیســت کــه بــه
صــورت مــورد بــه مــورد ،بــا هــوای نفــس خودمــان مبــارزه کنیــم،
بلکــه بهتریــن راه ایــن اســت کــه در زندگیمــان یــک «برنامــه»
بگذاریــم و آن را مــدام انجــام دهیــم؛ حتــی اگــر گاهــی اوقــات،
انگیــزه و عالقه(حــال و حوصلــۀ انجــام آن را) نداشــتیم .وقتی انســان
ـال
ایــن برنامــه یــا دســتور را انجــام دهــد ،در واقــع روزی چنــد بــار حـ ِ
نفــس خــودش را گرفتــه اســت .اجــرای درســت ایــن دســتور ،انســان
را در بقیــۀ مخالفتهــا بــا اهــواء نفســانیاش ،تقویــت میکنــد .ایــن
در واقــع ترجمــۀ همــان آیــۀ قــرآن اســت کــه میفرمایــد« :إِ َّن
ـن الْف َْحشــا ِء َو الْ ُم ْن َك ِر»(عنکبــوت)45/
الصــا َة َت ْنهــى  َعـ ِ
َّ

نقطۀ شروع تعلیم دین به بچهها

اگــر ماهیــت مخالفــت بــا هــوای نفــس را بــه بچههــا یــاد ندهیــم و
بعــد بــه آنهــا بگوییــم« :دینــدار شــوید» همـهاش احســاس میکننــد
کــه خــدا دارد بــه آنهــا زور میگویــد! مــا نمیتوانیــم بــه بچههــا
بگوییــم« :چــون خــدا هســت ،پــس مــا بایــد او را بپرســتیم!» ایــن
چــه شــیوۀ تعلیــم خداپرســتی و دینــداری اســت؟! اینکــه بــه بچههــا
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بگوییــم« :خــدا خــارج از وجــود تــو و خواســتههای تــو «هســت»
و چــون «هســت» بایــد او را بپرســتی و اال بــه جهنــم خواهــی
رفــت!» ایــن یــک نــوع زور گفتــن اســت و بــا ایــن شــیوۀ تعلیــم
دیــن ،ایــن دیــن هیچوقــت بــرای او درونــی نمیشــود ،بلکــه یــک
چیــزی اســت کــه از بیــرون بــه او تحمیــل شــده اســت .در حالــی که
شــیوۀ حضــرت ابراهیــم(ع) در تعلیــم خداپرســتی و دیــن ،اینگونــه
َ
ـب
بــود کــه فرمــود« :مــن غروبکننــدگان را دوســت نـ
ـدارم؛ ل ُأ ِحـ ُّ
اال ِفلِين»(انعــام )76/یعنــی اول بــا ایــن شــروع کــرد کــه «مــن چــه
چیــزی دوســت دارم؟ مــن آفلیــن را دوســت نــدارم ،پــس ایــن چیزی
کــه افــول میکنــد ،نمیتوانــد خــدای مــن باشــد»
مــا هــم وقتــی میخواهیــم دیــن را بــه بچــه تعلیــم دهیــم ،اول
بــه ســراغ ایــن برویــم کــه او چــه چیــزی دوســت دارد و چــه
چیــزی دوســت نــدارد؟ یعنــی از ایــن نقطــه شــروع کنیــم «تــو
ایــن را دوســت داری و آن را دوســت نــداری »...و از همینجــا بــه
خداشناســی برســیم .یعنــی از درون او بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه او
بــه دیــن نیــاز دارد .از درون او و اقتضائــات درونــی او بــه ایــن برســیم
کــه او بــرای رســیدن بــه لــذت بیشــتر و رســیدن بــه عالئــق عمیــق
خــودش ،نیــاز بــه برنامــه و دســتور دارد .در غیــر ایــن صــورت او بعــد
از مدتــی دینــداری کــردن ،از دیــن دلزده خواهــد شــد.

نظام تربیتی بر مبنای «یک محور واحد»
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بندگی
بــر اســاس آنچــه گفته شــد ،مــا نســبت بــه انســان ،زندگــی و
ِ
تعریــف انســان و
او ،نگاهــی نظاممنــد پیــدا خواهیــم کــرد .مــا از
ِ
تعریــف زندگــی و بندگــی اســتفاده میکنیــم و بــه یــک نظــام تعلیــم
و تربیتــی میرســیم کــه بــر «یــک محــور واحــد» اســتوار اســت.
و ایــن محــور واحــد «مدیریــت تمایــات» یــا همــان «مبــارزه بــا
هــوای نفــس» اســت.
خیلــی از اوقــات ،مجموعــه و منظومـهای از مفاهیــم دینــی و انســانی
را در کنــار هــم قــرار میدهنــد و آن را نظــام تعلیــم و تربیــت دیــن
معرفــی میکننــد .در حالیکــه بــه عقیــدۀ بنــده تــا وقتــی ایــن
مجموعههــا یــا منظومههــا «محــور واحــد» پیــدا نکردهانــد،
نمیتــوان آن را یــک «نظــام کامــل» تلقــی کــرد.
مــا اگــر فکــر دینــی خودمــان را نظاممنــد کنیــم و آن را بــر یــک
محــور اســتوار کنیــم ،در تعلیــم و تربیــت هــم دقیق ـ ًا «یــک کار»
خواهیــم کــرد و یــک مســئولیت اصلــی خواهیــم داشــت .و ایــن
خیلــی خــوب اســت کــه بدانیــم «یــک مســئولیت» داریــم نــه صدتا!
ایــن مســأله آثــار روانــی و عملــی متعــددی دارد ،مثـ ً
ا اینکــه باعــث
آرامــش میشــود ،و از نظــر فکــری بــه مــا امــکان تفکــر خـ ّ
ـاق
را میدهــد .در روایــات هــم «پراکندگــی» مزمــت شــده اســت و
ـم واحــد قــرار دهیــم( .امــام
ـم خودمــان را هـ ّ
از مــا خواســتهاند ،هـ ّ
ان َه ُّم ـ ُه َه ّم ـ ًا َوا ِحــداً َ ك َفــا ُه َّ ُ
ـن
الل َه َّم ـ ُه َو َمـ ْ
صــادق(ع) :إِنَّـ ُه َمـ ْ
ـن َ ك َ
الل بِـ َ
ـال َّ ُ
ـأ ِّي َوا ٍد َهلَــك؛ کافــی)2/246/
ـم ُ ي َبـ ِ
َك َ
ان َه ُّمـ ُه ِفــي ُ ك ِّل َوا ٍد لَـ ْ
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مــا بــرای تربیــت خودمــان ،تربیــت جامعــه و تربیــت افــرادی کــه در
ـم
ـم واحــد» داریــم و هـ ّ
آموزشــگاههای مــا شــرکت میکننــد« ،هـ ّ
تمایــات»
واحــد ایــن اســت کــه میخواهیــم او را در «مدیریــت
ِ
خــودش قدرتمنــد کنیــم .حــاال شــما بــر ایــن اســاس ،بــه دســتورات
دینــی بپردازیــد و ببینیــد کــه نســبت و رابطــۀ هــر کــدام از دســتورات
دینــی بــا بحــث «مدیریــت تمایــات» یــا «مبــارزه بــا هــوای نفس»
چیســت؟ مثـ ً
ا نمــاز ،صبــر ،رضایت ،شــکر و ...بــا مدیریــت تمایالت
یــا مبــارزه بــا هــوای نفــس ،چــه ربطــی پیــدا میکنــد؟

تحلیلرابطۀشکر،بامدیریتتمایالت

بــه عنــوان مثــال ،صبــر و شــکر را میتــوان از تکنیکهــای مبــارزه
بــا هــوای نفــس ،اســتخراج کــرد .مثـ ً
ا «شــکر» چــه جایگاهــی در
دل
مبــارزه بــا هــوای نفــس دارد؟ چگونــه میتــوان «شــکر» را از ِ
مبــارزه بــا هــوای نفــس ،یــا مدیریــت تمایــات بیــرون آورد؟ مــا
بناســت کــه «یــک کار» انجــام دهیــم و آن هــم ایــن اســت کــه
از تمایــات ســطحی بگذریــم و بــه تمایــات عمیــق برســیم .حــاال
دل ایــن یــک دانــه کار ،شــکر چگونــه در میآیــد؟
بایــد دیــد کــه از ِ
البتــه ایــن تحلیــل مــا بایــد بــا آنچــه در روایــات دربــارۀ «شــکر»
بیــان شــده ،مطابقــت داشــته باشــد.
هنگامــی کــه میخواهیــم بــا هــوای نفسمان(بــا گرایشهــای
کاهنــدۀ خودمــان) مبــارزه کنیــم ،بــه کمــک و بــا نیــروی چــه چیزی
بایــد ایــن مبــارزه را انجــام دهیــم؟ بــا گرایشهــای خوبمــان .مــا
بیـانمعنـوی
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بــا گرایشهــای خوبمــان بایــد گرایشهــای بدمــان را بزنیــم و
اال اگــر گرایــش خــوب نداشــته باشــیم ،نمیتوانیــم گرایــش بدمــان
را بزنیــم .بــا گرایشهــای «یکمقــدار عمیقتــر» بایــد در مقابــل
گرایشهــای «یکمقــدار ســطحیتر» مبــارزه کنیــم و اال وســیلۀ
دیگــری بــرای ایــن کار نداریــم .پــس یــک فصلــی بــه نــام« :تقویت
گرایشهــای خــوب» بــرای مــا بــاز میشــود و در رأس ایــن فصــل
هــم «شــکر» قــرار دارد.
ـادآوری لذتهایــی کــه بــه آن رســیدهای .شــکر یعنــی
شــکر یعنــی یـ
ِ
از صمیــم دل بگویــی« :آخ جــان!» و البتــه ایــن در ارتبــاط بــا خداونــد
گفتــه میشــود .شــکر تقویتکننــدۀ تمایــات خوبــی اســت کــه
بایــد علیــه تمایــات بــد ،بـهکار گرفتــه شــود .و در جریــان مبــارزه با
هــوای نفــس ،شــکر مهمتــر از صبــر اســت( .امــام ســجاد(ع) :الشُّ ـ ْ
ـك َر
الص ْبــ ِر َعلَــى الْ َب َ
ــاءِ؛ مشــکاهاالنوار)258/
ِــن َّ
ــر م َ
َعلَــى الْ َعاف َِيــ ِة خَ ْي ٌ
حتــی در روایــات آمــده اســت کــه اگــر شــما بــرای نعمتهایــت
ـرب میشــوی نســبت بــه اینکــه
شــکر کنــی ،بیشــتر بــه خــدا مقـ ّ
رنجهــا صبــر کنــی.
دل تکنیــک مبــارزه بــا هــوای نفــس ،شــکر را
پــس میتوانیــم از ِ
در بیاوریــم .ضمــن اینکــه صبــر و نمــاز را هــم میتــوان از همیــن
تکنیــک بهدســت آورد .حتــی اگــر دســتور بــه نمــاز هــم داده نشــده
باشــد و مــا یــک روانشــناس باشــیم و انســان را درســت بشناســیم،
بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه بایــد یــک چیــزی مثــل «نمــاز» در
ایــن برنامــه باشــد.
بیـانمعنـوی

معرفی نظام تعلیم و تربیت با محوریت مدیریت تمایالت

44

تحلیل دستور «احترام به والدین» در رابطۀ با
مدیریتتمایالت

بهتریــن شــیوۀ فهــم بــرای هــر مفهــوم خــوب در وجــود انســان ،این
اســت کــه آن مفهــوم را در رابطــۀ بــا مدیریــت تمایــات یــا مبــارزه
بــا هــوای نفــس ،تحلیــل کنیــم؛ همانطــور کــه مفهــوم «شــکر» را
تحلیــل کردیــم ،شــما میتوانیــد ســایر دســتورهای دیــن را در فضای
مبــارزه بــا هــوای نفــس یــا مدیریــت تمایــات وارد کــرده و بررســی
کنیــد؛ مثـ ً
ا چــرا احتــرام بــه والدیــن اینقــدر اهمیــت دارد؟
انســان در آغــاز ســن تکلیــف ،ایــن ویژگــی یــا خصلــت را پیــدا
میکنــد کــه خانوادهگریــز و رفیقگــرا میشــود .ایــن وضعیــت
در انســان بــرای ایــن ایجــاد شــده اســت کــه انســان بتوانــد مســتقل
شــود و از خانــواده خــارج شــود .دقیقــ ًا در همیــن زمانــی کــه
تمایــات انســان رو بــه بیــرون خانــواده میشــود و میخواهــد از
پــدر و مــادرش اســتقالل پیــدا کنــد ،مســألۀ اطاعــت از پــدر و مــادر،
بــه صــورت برجســتهای لمــس میشــود .در هفــت ســال اول تعلیــم
و تربیــت ،اطاعــت از پــدر و مــادر آنچنــان بــرای بچــه برجســته و
ملمــوس نیســت؛ چــون بچههــا خودشــان بــه خاطــر عالقــۀ بــه
پــدر و مــادر ،از آنهــا تبعیــت میکننــد و مشــکل چندانــی ندارنــد .امــا
وقتــی کــه بچــه شــروع کــرد بــه مســتقل شــدن(از 14ســالگی بــه
بعــد) کمکــم تفــاوت تقاضاهایــش بــا پــدر و مــادرش رو میشــود.
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نقش پدیدۀ «احترام به پدر و مادر» و «غریزۀ شهوت»
در بسترسازی برای مبارزه با نفس

اولیــن برنامههــای مبــارزه بــا هــوای نفــس-در آغــاز ســن تکلیــف-
معطــوف بــه دو پدیــده اســت :یکی«احتــرام بــه پــدر و مــادر» و
دیگری«غریــزۀ شــهوت» .بــه مــرور زمــان برخــی امیــال بــد یــا
امیــال نفســانی و طبیعــی ،در مــا تولیــد میشــوند کــه مــا بایــد آنهــا
را کنتــرل کنیــم؛ و دقیق ـ ًا در ســن تکلیــف موقــع کنتــرل «هــوای
مخالفــت بــا پــدر و مــادر» اســت.

خداونــد بــرای اینکــه مــا رشــد کنیــم ،تصادفـ ًا برخــی اهــواء نفســانی
را ســر راه مــا قــرار نــداده اســت ،بلکــه تعمــداً سـ ِر راه مــا قــرار داده
اســت .ماننــد غریــزۀ شــهوت در پســرها ،کــه در ســن  14ســالگی
خــودش را نشــان میدهــد .در حالــی کــه  14ســالگی وقــت مناســبی
بــرای ازدواج پســرها نیســت .لــذا بایــد چنــد ســال بــا ایــن میــل،
مبــارزه کننــد و اصـ ً
ا همیــن «مبــارزه» اســت کــه موضوعیــت دارد.
در جریــان مبــارزه بــا هــوای نفــس بایــد ببینیــم «کــدام هــوای
نفــس ،چــه موقــع در انســان متولــد میشــود؟» چــون عالقههــای
ســطحی(هواهای نفســانی) همگــی یکدفعــهای پیــش نمیآینــد؛
بلکــه هــر کــدام در یــک دورهای از زندگــی انســان ،بــروز پیــدا
میکنــد .پــس شــما (بــه عنــوان مســئول آمــوزش و تربیــت) بایــد
بدانیــد کــه از ســال اول بچگــی تــا  21ســالگی و حتــی تــا -50 40
ســالگی ،هواهــای نفســانیای کــه بــروز پیــدا میکنــد و بایــد بــا آنها
بیـانمعنـوی
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ـن
مقابلــه کنیــم ،چــه چیزهایــی هســتند؟ انســان وقتــی کــه پا به سـ ّ
ـس «معتبــر شــدن» بــه شــدت او را بــه چالــش
میگــذارد ،هــوای نفـ ِ
میکشــاند .در حالــی کــه در ســن  20یــا  30ســالگی ایــن هــوای
نفــس ،بــرای او زیــاد اهمیــت نداشــت.
در آغــاز ســن تکلیــف ،میــل بــه مخالفــت بــا پــدر و مــادر شــروع
میشــود و مــا بایــد در هفــت ســال قبــل(از  7تــا 14ســالگی) مبــارزه
بــا هــوای نفــس را بــه بچــه یــاد داده باشــیم تــا در  14ســالگی،
ـیت « َو
احتــرام و اطاعــت از پــدر و مــادر برایــش راحــت باشــد .حساسـ ِ
ـن إِ ْحسان ًا»(اســراء )23/بــه ایــن اســت کــه خداونــد در وجــود
بِالْوال ِ َد ْيـ ِ
جــوان ،احتــرام بــه پــدر و مــادر را قــرار داده اســت ،و در جریــان
ـل مخالفــت بــا پــدر و مــادر ،مبــارزه بــا هــوای نفــس
کنتــرل ایــن میـ ِ
ســن تکلیــف-
اتفــاق میافتــد .یعنــی انســان-در آغــاز بلــوغ یــا ّ
ـت اســتقاللطلب خــود ،بایــد بــا پــدر و مــادرش
بــه اقتضــاء طبیعـ ِ
ـن إِ ْحســان ًا) میآیــد و
مخالفــت کنــد ولــی ایــن دســتور خــدا( َو بِالْوال ِ َد ْيـ ِ
عامــل کنترلکننــدۀ ایــن مخالفــت میشــود.
دســتور اطاعــت از پــدر و مــادر هــم ،چیــزی جــز مخالفــت بــا هــوای
نفــس نیســت ،امــا چــرا اینقــدر برجســته و مهــم شــده اســت؟ دلیل
برجســته شــدنش ،برجســته شــدن ایــن هــوای نفــس در یــک ســن
و ســال مخصــوص اســت کــه بایــد مقدماتــش را در دبســتان ،فراهــم
کــرده باشــیم .بایــد بدانیــم کــه مخالفــت بــا پــدر و مــادر ،طبیعتـ ًا در
 14ســالگی بــرای بچههــا پیــش میآیــد لــذا بایــد او را آمــاده کنیــم
کــه وقتــی ایــن میــل در او فعــال شــد ،بتوانــد کنترلــش کنــد.
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لزوم مدیریت تمایالت ،از زوایای دیگر /الف) از

زاویۀ تولید «ارزش افزوده» و شکوفا شدن

از زوایــای دیگــر نیــز میتــوان بــه بحــث مدیریــت تمایــات یــا
مبــارزه بــا هــوای نفــس ،نــگاه کــرد .یکــی از زوایایــی کــه میتــوان
از آن بــه موضــوع مدیریــت تمایــات پرداخــت« ،ارزش افــزوده»
اســت .انســان چگونــه میتوانــد ارزش افــزوده تولیــد کنــد؟ پاســخ
ایــن اســت :اگــر مطابــق میــل خــودت رفتــار کنــی ،ارزش افــزوده
تولیــد نکــردهای.
ایجــاد ارزش افــزوده یــک تمایــل فطــری در انســان اســت و بــرای
خلــق ارزش افــزوده الزم اســت انســان بــا برخــی از امیــال خــود
مخالفــت کنــد و اال بــه دنبــال بــرآوردن تمایــات رفتــن ،بــدون
مخالفــت بــا هیــچ میلــی ،موجــب ایجــاد ارزش افــزوده نمیشــود.

نقطــۀ اوج و حماســی اغلــب داســتانها و فیلمهــای مشــهور و
معــروف در سراســر جهــان از گذشــته تــا کنــون ،کــه مــردم از آن
نقطــۀ اوج لــذت میبرنــد ،لحظ ـهای اســت کــه شــخصیت اصلــی
فیلــم بــا یــک میــل قــوی در درون خــودش مخالفــت میکنــد.
یعنــی بهخاطــر یــک خواســتۀ برتــر ،از یــک تمایــل مهــم خــود
میگــذرد و بــه تعبیــری از خودگذشــتگی میکنــد و «ارزش افــزوده»
تولیــد میکنــد .ایــن ازخودگذشــتگی و ارزش افــزودۀ تولیــد شــده در
اثــر آن ،وقتــی زیــاد و قابــل توجــه باشــد ،ماهیــت اصلــی حماســه را
شــکل میدهــد .همیــن حماســه و ارزش افــزودۀ تولیــد شــده کــه
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تفــاوت انســان و حیــوان اســت ،بزرگتریــن لذتــی اســت کــه انســان
میتوانــد ببــرد و همــۀ مــردم جهــان بــا همیــن «میــل فطــری خــود
ـق “ارزش افــزوده” یعنــی از خودگذشــتگی و فــدا کــردن یــک
بــه خلـ ِ
خواســتۀ مهــم بخاطــر یــک خواســتۀ برتــر» اســت کــه از تماشــای
داســتانهای حماســی و لحظــۀ تولیــد ایــن ارزش افــزوده ،لــذت
میبرنــد و بــه آن احتــرام میگذارنــد.
«عالقــه بــه ایجــاد ارزش افــزوده» یــک میــل فطــری اســت کــه در
همــۀ انســانها وجــود دارد .اگــر ایــن میــل فطــری را در کســی بیــدار
کنیــد ،از ایــن زاویــه هــم میتوانیــد کل بحــث مدیریــت تمایــات
را مطــرح کنیــد و بگوییــد« :مگــر شــما دوســت نــداری ارزش افــزوده
تولیــد کنــی؟ مگــر شــما دوســت نــداری حماســه تولیــد کنــی و یک
حماســهگر باشــی؟ اگــر هــر کاری کــه دلــت میخواهــد انجــام
دهــی ،ارزش افــزوده تولیــد نکــردهای ،حماس ـهای خلــق نکــردهای.
بــرای تولیــد ارزش افــزوده بایــد خــاف میــل خــودت رفتــار کنــی.
کاری کــه صرفــ ًا بــا اســتعدادهای بالفعــل خــودت انجــام دهــی
ارزش افــزوده نیســت .ارزش افــزوده یعنــی یــک اســتعداد بالقــوه را
بــه فعلیــت برســانی و ایــن بــدون مخالفــت بــا برخــی میلهــای
بالفعــل ممکــن نیســت!
انســان فطرت ـ ًا بــه تولیــد ارزش افــزوده عالقــه دارد و بــرای تولیــد
ارزش افــزوده ،ضرورتـ ًا بایــد بــا تمایــات خــودش مبــارزه کنــد؛ البته
بایــد طبــق برنامــۀ دیــن بــا تمایــات خــودش مبــارزه کنــد.
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ب) از زاویۀ «لقاء اهلل»

عــاوه بــر بحــث «ارزش افــزوده» از زوایــای دیگــری هــم میتوانیم
بــه موضــوع مدیریــت تمایــات یــا مبــارزه بــا هــوای نفــس برســیم؛
مثـ ً
ا از زاویــۀ «لقــاء اهلل».
خــدا چــرا انســان را آفریــد؟ یکــی از جوابهــای بســیار عمیــق بــرای
ایــن ســؤال ایــن اســت کــه «خــدا انســان را آفریــد تــا خودش پاســخ
او باشــد» حــاال چگونــه خــدا پاســخ انســان اســت؟ خــدا خــودش از
همــۀ شــیرینیها و لذتهــای عالــم شــیرینتر و لذتبخشتــر
اســت .خــدا خــودش پاســخ همــۀ نیازهــای حقیقــی و پنهــان انســان
اســت .خــدا بــرای اینکــه خــودش را بــه مــا بدهــد ،به مــا امــکان داده
اســت کــه در خودمــان ظرفیــت ایجــاد کنیــم؛ یعنــی بــرای مالقــات
خــدا در خودمــان ظرفیــت ایجــاد کنیــم .چــون خــدا بــزرگ اســت
و مــا کوچــک هســتیم ،و مهمتریــن تفــاوت بیــن مــا و خــدا همیــن
اســت؛ نــه خالــق بــودن خــدا ،نــه قــادر بــودن ،و نــه علــم خــدا و...
منتهــا بزرگــی ،کبریایــی و عظمــت خداونــد ،بــر روی همــۀ صفــات
دیگــر خداونــد نیــز ســوار میشــود .مث ـ ً
ا خداونــدی کــه «بــزرگ
عالــم» یــا «بــزرگ قــادر» یــا «بــزرگ خالــق» اســت.
پاســخ نیازهــای حقیقــی مــا و پاســخ فطــرت مــا ،خــو ِد خداوند اســت.
منتهــا خــدا خیلــی بــزرگ اســت و مــا خیلــی کوچــک هســتیم .پــس
بایــد ظرفیــت پیــدا کنیــم تــا خدانوشــی کنیــم .و ایجــاد ظرفیــت
ـان إِنَّـ َ
ـك
هــم بــا رنــج همــراه اســت .لــذا فرمــود« :يــا أَيُّ َهــا ْ ِ
النْسـ ُ
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ـى ربِّـ َ
ـك َ ك ْدحـ ًا َف ُمالقيه»(انشــقاق )6/در اینجــا مالقــات خــدا
كاد ٌِح إِلـ َ
پشــت ســ ِر «کــدح» قــرار گرفتــه اســت و کــدح در واقــع همــان
فرآینــد ظرفیــت یافتــن اســت کــه بــا رنــج تــوأم اســت و رنــج هــم
یعنــی مخالفــت بــا هــوای نفــس .ایــن رنــج در ذات زندگــی و حرکت
انســان وجــود دارد.

ج) از زاویۀ «حیاتشناسی»

از زاویــۀ حیاتشناســی هــم میتــوان بــه بحــث مدیریــت تمایــات
رســید .حیــات دنیــا پــر اســت از محدودیتهــا و تزاحـم ،کــه بــرای
رســیدن بــه هــر خواســتهای ،حتمــا بایــد از برخــی خواســتههای
دیگــر خودمــان بگذریــم.
امــام صــادق(ع) نیــز نکتــۀ مهــم دیگــری را در حیاتشناســی بیــان
میفرمایــد :چــرا انســان هــر چیــزی در ایــن دنیــا نیــاز دارد ،بــا
زحمــت بــه دســت میآیــد؟ و بعــد مثــال میزنــد و میفرمایــد:
مث ـ ً
ا دان ـهای کــه بعــد از زحمــات زیــاد ،تبدیــل بــه نــان میشــود.
بایــد ایــن دانــه را بکاریــد ،بچینیــد ،آرد کنیــد ،خمیــر کنیــد ،بپزیــد
و بخوریــد .و بعــد هــم از میــوۀ درخــت و داروهــای گیاهــی مثــال
میزنــد کــه چقــدر زحمــت دارد تــا در اختیــار انســان قــرار بگیــرد.
ســؤال ایــن اســت کــه چــرا خداونــد متعــال اینهــا را بــرای انســان،
آمــاده و بــدون زحمــت قــرار نــداده اســت؟ حضــرت میفرمایــد :اگــر
اینهــا بــرای انســان آمــاده بــود ،انســان حوصلـهاش ســر میرفــت و

بیـانمعنـوی

معرفی نظام تعلیم و تربیت با محوریت مدیریت تمایالت

51

مثــال میزنــد :وقتــی انســان یکجایــی مهمــان باشــد و همهچیــز
برایــش فراهــم کننــد ،بعــد از چنــد روز خســته میشــود و دوســت
ـب
دارد بلنــد شــود و یــک کاری انجــام دهــد ( َفإِنَّ ـ ُه خُ لِـ َ
ـق لَ ـ ُه الْ َحـ ُّ
ل َِط َعا ِمـ ِه َو ُکلِّـ َ
ـر لِک ِْسـ َوتِ ِه
ـف َط ْح َنـ ُه َو َع ْج َنـ ُه َو خَ ْبـ َز ُه َو خُ لِـ َ
ـق لَـ ُه الْ َوبَـ ُ
ـج ُر َف ُکلِّـ َ
َف ُکلِّـ َ
ـف غ َْر َسـ َها َو
ـج ُه َو خُ لِـ َ
ـق لَـ ُه الشَّ ـ َ
ـف نَ ْد َفـ ُه َو َغ ْزلَـ ُه َو ن َْسـ َ
ـر ِ َل ْد ِو َیتِـ ِه َف ُکلِّـ َ
ـف لَق َْط َهــا
َسـق َْی َها َو الْق َِیــا َم َعلَ ْی َهــا َو خُ لِ َقـ ْ
ـت لَـ ُه الْ َعقَاقِیـ ُ
ِیع
ـرءاً نَـ َز َل ب ِ َقـ ْو ٍم َف َأ َقــا َم حِینـ ًا بَلَــغَ َجم َ
َو خَ لْ َط َهــا َو ُص ْن َع َهــا ...لَـ ْو أَ َّن ا ْمـ َ
ـرا ِغ َو
ـاج إِلَ ْی ـ ِه ِمـ ْ
ـن َم ْط َعـ ٍ
َمــا َی ْح َتـ ُ
ـر ٍب َو ِخ ْد َم ـ ٍة لَ َت َب ـ َّر َم بِالْ َفـ َ
ـم َو َمشْ ـ َ
ـیءٍ؛ توحیــد مفضــل)86/
نَا َز َع ْتـ ُه نَف ُْسـ ُه إِلَــى التَّشَ ــاغ ُِل ب ِشَ ـ ْ

شــما از هــر زاوی ـهای ،هــر ســخن خوبــی بــرای شــناخت دیــن و فهــم
چرایــی و چگونگــی دیــن و چگونــه زندگــی کــردن بــرای رســیدن بــه
ســعادت ،پیــدا کنیــد ،دوبــاره بــه همیــن نقطه(لــزوم مدیریت تمایــات یا
مبــارزه بــا هــوای نفــس) خواهیــد رســید .شــما از هــر مبنــای درســتی که
شــروع کنیــد ،بــه همینجــا خواهیــد رســید و راه دیگــری وجــود نــدارد.
ایــن اصلیتریــن حقیقتــی اســت کــه در هفــت ســال دبســتان

بایــد بــه بچههــا یــاد بدهیــد .ریاضیــات و دروس دیگــر ،بهانــه
هســتند؛ مهــم ایــن اســت کــه شــخصیت دانشآمــوز درســت
بــار بیایــد .یعنــی «تربیــت شــخصیت دانشآمــوز» بایــد بــرای

مــا محــور قــرار گیــرد .اگــر شــخصیت دانشآمــوز ،درســت

تربیــت شــود او خــودش دنبــال تحصیــل علــم خواهــد رفــت،

حتــی خــودش علــم تولیــد میکنــد بــهجــای اینکــه تحصیــل
کنــد.
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ج :معرفی فرآیند رشد در نظام تعلیم و
تربیت ،با محوریت «مدیریت تمایالت»

حــاال میخواهیــم بــا در نظــر گرفتــن مفهــوم «مدیریــت تمایــات»
یــا «مبــارزه بــا هــوای نفــس» بــه عنــوان یــک مفهــوم محــوری و
یــک «محــور واحــد» بــه ســراغ فرآینــد رشــد برویــم و بگوییــم در
یــک مدرســه(یا در یــک محیــط تربیتــی) ایــن مســیر چگونــه بایــد
تحقــق پیــدا کنــد؟
بچــه از آغــاز تولــد ،بــا گرایشهــای خــودش آشــنا میشــود .و
همانطــور کــه گفتیــم ،در نهایــت بناســت تمایالتــش را مدیریــت
کنــد .امــا اتفاقاتــی کــه بایــد در زندگــی او رقــم بخــورد تــا بتوانــد
تمایــات خــودش را مدیریــت کنــد ،چیســت؟
کســی کــه میخواهــد تمایالتــش را مدیریــت کنــد ،علیالقاعــده
اول بایــد تمایــات خــودش را بشناســد .لــذا پیامبــر اکــرم(ص)
میفرمایــد :فرزنــد در هفــت ســال اول زندگــیاش ،بایــد ماننــد
ـب َع
ـب َع سِ ـن َ
ـب َع سِ ـن َ
مــوال باشــد(الْ َولَ ُد َسـ ِّ
ِین َو َو ِز ٌیر َسـ ْ
ِین  َو َع ْبـ ٌد َسـ ْ
ـی ٌد َسـ ْ
ِین؛ وسائلالشــیعة )21/476/اینکــه بچــه در ایــن مــدت بایــد
سِ ــن َ
مثــل مــوال باشــد ،یعنــی هــر کاری کــه دلــش میخواهــد انجــام
دهــد .چــرا هــر کاری دلــش میخواهــد ،بایــد انجــام دهــد؟ بــرای
اینکــه گرایشهــای خــودش را بشناســد.
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لزوم شناساندن گرایشها به بچه

در هفــت ســال اول(در مهــد کــودک) مــا چــه دخالتــی میتوانیــم
انجــام دهیــم؟ اینطــور نیســت کــه فقــط بچــه را آزاد بگذاریــم-در
ایــن صــورت کــه نیــازی بــه مهــد کــودک نــدارد -بلکــه مــا (در
مهــد کــودک) کمــک میکنیــم تــا بچــه بتوانــد همــۀ گرایشهــای
خــودش را بشناســد .یعنــی بــه او یــادآوری کنیــم یــا نشــان دهیــم
کــه «تــو ایــن را هــم دوســت داری ،آن را هــم دوســت داری»...
گاهــی اوقــات بچههــا بــه یــک چیــزی زیــادی گیــر میدهنــد.
اشــکال کار اینجاســت کــه بــه گرایشهــای متنــو ِع دیگــر خودشــان
پینبردهانــد کــه بــه یــک چیــزی گیــر میدهنــد .لــذا بایــد ســایر
گرایشهایــش را بــه او یــادآوری کنیــم و نشــان دهیــم .نــه اینکــه
فقــط ســایر گرایشهــای ســطحی او را بــه او نشــان دهیــم ،بلکــه
میتوانیم-تــا حــد امــکان -گرایشهــای عمیــق را هــم بــه او
نشــان دهیــم .مث ـ ً
ا اینکــه مــادرش را دوســت دارد .بچههــا خیلــی
مادرشــان را دوســت دارنــد ولــی نمیداننــد .بایــد او را متوجــه کنیــم
کــه مــادرش را دوســت دارد .مثــ ً
ا یــک قصــه بگوییــم و بــه او
یــادآوری کنیــم کــه «همــۀ بچههــا مادرشــان را دوســت دارنــد و اگــر
یــک مدتــی مــادرت نباشــد چقــدر دلــت بــرای او تنــگ میشــود
و»...
یــک عامــل دیگــر هــم «تجربــه کــردن» اســت .خیلــی چیزهــا
هســت کــه مــا قبــ ً
ا دوســت نداشــتیم ولــی االن میبینیــم کــه
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دوســت داریــم و حتــی متوجــه میشــویم کــه دوســت داشــتهایم
ولــی خودمــان خبــر نداشــتهایم .انســان بــه مــرور تجربــه میکنــد
و عالقههایــی را در وجــود خــودش پیــدا میکنــد .مثــ ً
ا پــدر و
مادرهایــی کــه بچــۀ کوچــک دارنــد ،شــاید درک نکننــد کــه وقتــی
بچهشــان بــه آنهــا ســر میزنــد چقــدر لــذت دارد ،امــا وقتــی بچــۀ
آنهــا بــزرگ شــد و ازدواج کــرد و از آنهــا جــدا شــد ،هــر از چنــد گاهی
کــه بچهشــان بــه آنهــا ســر میزنــد ،یــک حــس و حــال خوبــی
پیــدا میکنــد .انســان ایــن تغییــرات را در خــودش میبینــد.
برخــی از ایــن مســائل ،نــه تنهــا از طریــق تجربــی قابل اثبات اســت،
بلکــه از طریــق فلســفی نیــز قابــل اثبــات اســت .آیــا انســان میتواند
گرایشهــای عمیقــی نداشــته باشــد و بــه بــرآورده شــدن همیــن
گرایشهــای ســحطی (و د ِم دســتی) محــدود باشــد؟ هیــچ انســانی
نمیتوانــد ایــن را قبــول کنــد .انســان نمیتوانــد بــه گرایشهایــی
کــه میشناســد ،محــدود شــود ،و ایــن ســؤال را میپرســد« :خُ ــب،
بعــدش چــه؟!»

سه اقدام مهم در هفت سال اول

مــا در جریــان تربیــت کــودکان« ،در هفــت ســال اول» بایــد ســه
اقــدام مهــم را بــرای آنهــا انجام دهیــم .1 .توســعه تمایــات .2تجربۀ
تمایــات  .3انتخــاب بیــن تمایالت(بــه کمــک تعقــل)
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مهمتریــن هــدف راهبــردی مــا «توســعۀ تمایــات» اســت نــه
تجربــۀ تمایــات .اینکــه هنــر نیســت بگوییــم« :بچــۀ مــن! چــه
چیــزی دوســت داری؟» و مث ـ ً
ا او بگویــد« :بســتنی دوســت دارم»
و بعــد شــما بگوییــد« :خُ ــب برویــم بســتنی بخوریــم!» اینکــه یــک
کار تربیتــی نیســت! بایــد ببینیــم کــه مــا چــه کمکــی بــرای توســعۀ
تمایالتــش میتوانیــم انجــام دهیــم؟ مثــ ً
ا میتوانیــم بــه او
بگوییــم« :تــو میدانــی کــه بســتنی دوســت داری ،ولــی نمیدانــی
کــه فالــوده هــم دوســت داری ،پــس بیــا برویــم فالــوده بخوریــم» به
ایــن کار میتــوان گفــت« :توســعه دادن تمایــات» یــا کمــک بــه
کــودک در جهــت «تکثــر تمایــات»
اقــدام اول ایــن اســت کــه تمایــات بچــه توســعه پیــدا کنــد ،بایــد
درک بچــه را از تمایالتــش و تنــوع و تکثــر تمایالتــش افزایــش
دهیــم .مث ـ ً
ا بــه او نشــان دهیــم کــه «تــو ایــن را دوســت داری،
آن را هــم دوســت داری و »...بایــد ســعی کنیــم کــه بچــه ،متوج ـ ِه
«تکثـ ِر تمایالتــش» بشــود .یعنــی تمایــات بیشــتری را تجربــه کند
و بفهمــد کــه تمایــات متنــوع و متکثــری دارد و در ایــن زمینــه
خودآگاهــی پیــدا کنــد .تمایــات بچــه در جهــات مختلــف اســت؛
مثـ ً
ا در ارتبــاط بــا طبیعــت ،پــدر و مــادر ،جامعــه ،اســباببازی ،کار
کــردن بــا ابزارهــا و ...بچــه عالقههــای مختلفــی دارد :مثـ ً
ا عالقــه
بــه پــدر و مــادر ،اســباببازی ،خوردنیهــا و حتــی عالقههــای
انســانی ،ماننــد عالقــه بــه پیــروز شــدن و تف ـ ّوق پیــدا کــردن بــه
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رفقــای خــودش و ...در وجــوه مختلفــی کــه روابــط مختلفــی او را
احاطــه کردهانــد ،بایــد ســعی کنیــم ایــن عالقههــا را تجربــه کنــد  .
اقــدام دوم ایــن اســت کــه بچه ،تمایــات خــودش را «تجربــه» کند.
مــا بعــداً میخواهیــم برخــی از تمایــات او را محــدود کنیم .لــذا االن
بایــد آن تمایــات را «ســیر» چشــیده باشــد .بچــه بایــد از احســاس
امنیــت و محبــت پــدر و مــادرش ســیر باشــد ،چــون بعدهــا خــو ِد این
پــدر و مــادر ،دو عامــل محدودکننــده خواهنــد بــود .در آن موقــع ،نباید
بــا پــدر و مــادرش احســاس دشــمنی پیــدا کنــد؛ بایــد دوســتی و
محبــت پــدر و مــادر نســبت بــه او ،قبـ ً
ا برایــش اثبــات شــده باشــد.
میتوانیــم بازیهــای مختلفــی طراحــی کنیــم تــا بچــه بتوانــد
هیجانــات خــودش را ابــراز کنــد و بتوانــد بــه هــر چــه دلــش
میخواهــد برســد ،فقــط شــما طراحــی میکنیــد کــه در چــه
بــازیای ایــن تالشهــا را انجــام دهــد و بایــد ســعی کنیــد کــه
بچههــا زیــاد-در جریــان بازیهایشــان -شکســت نخورنــد .چــون
اگــر بچ ـهای از اول دچــار محرومیــت باشــد ،بعــداً کــه میخواهیــد
دربــارۀ محرومیتهــای پیشــنهادی و مدیریــت تمایــات بــا او
ســخن بگوییــد ،او نمیپذیــرد .چــون در عمــر هفــت ســالهاش،
بــه هیــچ خواســتهای نرســیده اســت ،لــذا ذهنــش فقــط روی ایــن
متمرکــز شــده کــه بــه خواســتههایش برســد.
بچــه در هفــت ســال اول بایــد تمایــات را بــه قــدر کافــی تجربــه
کــرده باشــد کــه وقتــی در هفــت ســال دوم خواســت ،مخالفــت بــا
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تمایــات را تمریــن کنــد ،ایــن کار زیــاد برایــش ســخت نباشــد؛ بــه
تعبیــری بچــه نبایــد در هفــت ســال اول «عقــدهای» شــده باشــد.
ــم و بُکم(کــر و
تمایــات ســرکوفتخورده ،میتوانــد انســان را ُص ّ
کــور) کنــد.
امــا چــرا توســعه یــا تکثــر تمایــات را قبــل از تجربــۀ تمایــات
مطــرح کردیــم و آن را بــه عنــوان اقــدام اول ،بیــان کردیــم؟ چــون
بچــه ،برخــی از تمایــات را خــودش خــود بــه خــود تجربــه میکنــد
و بــه ســمت آن مــیرود و زیــاد معطــل مــا نمیشــود کــه «آیــا
مــن بــه ســمت ایــن تمایــل خــودم حرکــت کنــم؟» لــذا مــا توســعۀ
تمایــات را بیشــتر ترجیــح دادیــم.
اقــدام ســوم هــم «تعقــل» اســت .ایــن نکتــۀ دیگــری اســت کــه
بچــه از همیــن دوران بایــد بــه آن ورود پیــدا کنــد .بــرای مدیریــت
تمایــات ،هــم بایــد تمایــات خــودش را تجربــه کنــد ،هــم تکثــر
تمایــات خــودش را متوجــه شــود و هــم بتوانــد بیــن تمایــات
خــودش درســت انتخــاب کنــد .لــذا در خیلــی از بازیها-بــدون
اینکــه فشــار روحــی بــه بچــه وارد کنیــم -بــه او امــکان انتخــاب
میدهیــم تــا نتیجــۀ انتخــاب خــودش را ببینــد .از بچگــی بایــد او را
وادار بــه انتخــاب کــردن کنیــم.
وقتــی بچــه بخواهــد چیــزی را انتخــاب کنــد ،طبیعت ـ ًا برنامهریــزی
میکنــد .بچههــا در مهــد کــودک و پیشدبســتان بایــد بــه مراحلــی
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در برنامهریــزی برســند .لــذا شــما(مربیان تربیتــی) بایــد بازیهــا و
تمرینهایــی در ایــن جهــت ،طراحــی کنیــد.
ســه اقــدام فــوق مربــوط بــه هفــت ســال اول بــود .در هفــت ســال
دوم(از  7تــا 14ســالگی) برخــی از ایــن اقدامــات ادامــه پیــدا میکنــد.
یعنــی «تکثــر تمایــات» و «تعقــل» ادامــه پیــدا میکنــد .ولــی در
هفــت ســال دوم(یعنــی در دوران دبســتان) «تجربــۀ تمایــات» را
بایــد محــدود کنیــم.

مثالی برای رشد دادن عقل بچه

مــا بایــد عقــل بچههــا را رشــد دهیــم .عقــل یعنــی قدرتــی کــه میل
بــه انتخــاب برتــر دارد .هــر چــه عقــل بچــه را در هفــت ســال اول،
بیشــتر رشــد دهیــم ،در هفــت ســال دوم ،راحتتــر هســتیم.

بــه عنــوان مثــال ،شــما دو تــا چــوب پیــش بچــه میگذاریــد ،یــک
چوبــی کــه زود خــراب میشــود ولــی کار کــردن بــا آن کمــی
راحتتــر اســت ،و یــک چوبــی کــه زود خــراب نمیشــود و بــه
او میگوییــد« :بــا هــر کــدام از ایــن دو تــا چــوب کــه خواســتی،
کاردســتی بســاز» اگــر بــا چــوب ضعیفتــر کاردســتی ســاخت ،طــی
دو ســه روز بعــد ،وقتــی کار دســتی او خــراب شــد ،بــه او میگوییــد:
ـوب بهتــر ،کاردســتی میســاختی» دفعــۀ
«پــس بهتــر بــود بــا آن چـ ِ
بعــد ،دوبــاره دو تــا چــوب بــه او میدهیــد .ولــی ایندفعــه او بــا
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چــوب بهتــر ،کاردســتی میســازد .و ایــن یعنــی شــما عقــل او را
ِ
رشــد دادهایــد.
شــما حــدود  11ســال وقــت داریــد تــا عقــل دانشآمــوزان را رشــد
و پــرورش دهیــد( .حــدود  4ســال در مهــد کــودک و  7ســال در
دبســتان) البتــه ایــن مکانیــزم و ســاز و کاری دارد؛ اینکــه مــا «چــه
ســاز و کاری بایــد پیــاده کنیــم بچــۀ مــا متوجــه شــود کــه امیــال
عمیــق دارد» .کــه اگــر بچــه ایــن را بفهمــد ،دیــن را هــم میفهمــد.
کــردن ســر کالس حــل نمیشــود .بــه
ایــن مســأله بــا صحبــت
ِ
همیــن دلیــل اســت کــه هفــت ســال بــه معلمیــن و والدیــن در
مدرســه و خانــه فرصــت دادهانــد کــه مــا بچــه را بــه همیــن نقطــه
برســانند کــه او متوجـ ِه امیــال عمیقــش بشــود .در این فرصــت ،الزم
نیســت بــه بچــه ،جزئیــات زیــادی از دیــن یــاد بدهیــم ،بلکــه بایــد
ـل دیــن را بــه او بگوییــم کــه «مــا امیــال عمیقــی داریــم کــه
اصـ ِ
بایــد از امیــال ســطحی خودمــان دســت برداریــم بــه ســراغ امیــال
عمیقمــان برویــم» و هفــت ســال طــول میکشــد کــه مــا ایــن را
بــه بچـه یــاد بدهیــم.

تفاوت هفت سال اول و دوم ،از منظر مدیریت تمایالت

خالصــه اینکــه در دوران هفــت ســال اول ،ســه محــور کلیــدی در
اقدامــات تربیتــی خودمــان بایــد در نظــر بگیریــم .1 .تأمیــن بعضی از
عالیــق :مثـ ً
ا آن غذاهایــی کــه بچــه دوســت دارد ،ســیر بخــورد.2 .
تکثــر عالقههــا :بــه بچــه بگوییــم کــه چیزهــای مختلــف و متنوعی
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هســت کــه او دوســت دارد .3 .افزایــش قــدرت تعقــل :بچــه در مقــام
انتخــاب بیــن عالقههــا قــرار بگیــرد .اینهــا ســه اقــدام کلیــدی مــا در
هفــت ســال اول اســت.
در هفــت ســال اول اصــل بــر ارضــای تمایــات اســت .امــا وقتــی
بچــه بــه هفــت ســال دوم میرســد ،شــما در آغــاز هفــت ســال
دوم ،زمینــۀ یــک عالقــهای را در او میبینیــد و متوجــه میشــوید
کــه او دارد بــه یــک مرحل ـهای از مدیریــت تمایــات میرســد کــه
میتوانــد نفــس خــودش را «بــازداری» یــا کنتــرل کنــد.
اگــر دقــت کنیــد میبینیــد کــه در هفــت ســال اول بچهها(چــه
دختــر و چــه پســر) شــغلهایی را میپســندند کــه دیســیپلین دارد.
مثــ ً
ا پســرها میگوینــد :میخواهــم پلیــس بشــوم یــا خلبــان
بشــوم .چــون ایــن شــغلها ،یــک لبــاس مخصــوص و یــک آداب
خاصــی دارد؛ مثــل رژه رفتــن .بچههــا غالبــ ًا وقتــی رژه نظامیــان
را میبیننــد ،برایشــان خیلــی مهــم و جــذاب اســت .یــا وقتــی
میگویــد« :دوســت دارم دکتــر شــوم» بیشــتر بهخاطــر ایــن اســت
کــه دکترهــا یــک لبــاس مخصوصــی دارنــد ،گوشــی میگذارنــد
و یــک آدابــی را رعایــت میکننــد کــه همیشــه بــا یــک رفتــار
مخصوصــی همــراه اســت.
چــرا در هفــت ســال اول ،بچههــا از ایــن چیزهــا خوششــان
میآیــد؟ چــون خداونــد دارد یــک غریــزهای را در آنهــا بیــدار
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میکنــد کــه در هفــت ســال دوم بــهکار میآیــد .و هفــت ســال
تمریــن مبــارزه بــا هــوای نفــس اســت.
دوم ،دوران
ِ

ادب؛ مهمترین تکنیک برای تمرین مبارزه با نفس

مهمتریــن تکنیــک بــرای تمریــن مبــارزه با هــوای نفس ،ادب اســت.
ادب یعنــی چــه؟ فــرض کنیــد یــک لیــوان آب در جلــوی مــن قــرار
دارد و مــن دوســت دارم ایــن آب را بخــورم ،ولــی خــودم را کنتــرل
ـس مســتقیم
ـورم .ایــن یعنــی مبــارزه بــا هــوای نفـ ِ
میکنــم و نمیخـ َ
و مــوردی .ولــی ادب یعنــی چــه؟ مث ـ ً
ا اینکــه قــرار میگــذارم هــر
وقــت خواســتم آب بخــورم ،در ســه جرعــه آب بخــورم؛ حتــی اگــر
خیلــی تشــنه بــودم ،بــاز هــم آداب آب خــوردن را رعایــت کنــم .ایــن
ـتن برنامـهای منظــم بــرای رفتــار» و
میشــود ادب .ادب یعنــی «داشـ ِ
ایــن ذاتـ ًا یعنــی مخالفــت بــا هــوای نفــس .چــون مخالفت بــا هوای
نفــس بــه صــورت مــوردی ،کمفایــده اســت ،امــا وقتــی دائمی باشــد،
اثــر میگــذارد .ادب ،مخالفــت بــا هــوای نفــس را دائمــی میکنــد.
ادب بــه مــا میگویــد« :هــر موقــع هــر کاری دلــت خواســت،
نمیتوانــی انجــام دهــی».
ـتن برنامـهای دســتوری
امــا تعریــف کاملتــر ادب ایــن اســت« :داشـ ِ
بــرای رفتــار» وقتــی میگوینــد «فالنــی بــا ادب اســت» یعنــی
آنچیــزی کــه در جامعــهُ ،عــرف اســت و ُعــرف جامعــه به آن دســتور
داده ،اجــرا میکنــد .نمیشــود کــه هــر کســی بــرای خــودش
رفتارهــای مـندرآوردی تعییــن کنــد و اســم آن را ادب بگــذارد .مثـ ً
ا
بیـانمعنـوی

معرفی نظام تعلیم و تربیت با محوریت مدیریت تمایالت

62

یــک کســی بگویــد« :ادب مــن ایــن اســت کــه هــر وقــت یــک
کســی را دیــدم ،خمیــازه بکشــم!»
برداشــت ُعرفــی از ادب ،اقتضــا میکنــد کــه «دســتوری بــودن»
را در ادب تعبیهشــده ببینیــم .هرچنــد ایــن دســتورها ،یکســری
دســتورات اجتماعــی باشــد و دســتورات الهــی نباشــد.

هفت سال دوم؛ دوران تمرین «خودکنترلی» در
فضای ادب

هفــت ســال دوم( 7تــا 14ســالگی) دورانــی اســت کــه بچــه بایــد
«خودکنترلــی» را در فضــای ادب ،تمریــن کنــد .در ایــن دوران
بایــد همــۀ رفتارهــای بچــه ،را در قالــب ادب قــرار دهیــم و بایــد
تمرینهایــی بــرای ایــن منظــور ،داشــته باشــیم .البتــه در رأس همــۀ
ایــن تمرینهــا «نمــاز» اســت .چــون نمــاز یعنــی مــؤدب ایســتادن
در مقابــل خداونــد .البتــه در رأس بــودن نمــاز ،بــه معنــای تقــدم
زمانــی نیســت .طبیعــی اســت کــه مــا از  7ســالگی ابتدا ظــرف مدت
کوتاهــی بایــد بچــه را بــا یــک ســری آداب فهمیدنــی و ملموستــر
بــرای بچــه ،تــا حــدی از راحتطلبــی جــدا کــرده را وارد فضــای ادب
کنیــم ،وقتــی ادب نســبت بــه والدیــن ،معلــم ،همکالســی ،مهمــان،
ســفره ،کالس و امثــال اینهــا را پذیرفــت ،پذیــرش نمــاز بــه عنــوان
ادب نســبت بــه خداونــد را هــم بــه راحتــی میپذیــرد .امــا بچ ـهای
کــه غــرق راحتطلبــی اســت ،اگــر اولیــن آدابــی کــه قــرار اســت او
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را از فضــای راحتطلبــی جــدا و وارد فضــای ادب کنــد ،نمــاز باشــد،
طبیعتـ ًا ممکــن اســت پذیــرش الزم را نداشــته باشــد.
ـم مخالفــت بــا هــوای نفــس ،و ایــن کاری
ادب یعنــی برنامــۀ منظـ ِ
اســت کــه خداونــد بــرای مــا انجــام داده اســت و ســن آن را هــم
دقیق ـ ًا بیــان فرمودهانــد کــه از هفتســالگی اســت .یعنــی مــا بایــد
از هفتســالگی ،روابــط خودمــان بــا خــدا را در یــک چارچــوب قــرار
دهیــم کــه نامــش «نمــاز» اســت( .قــال رســول اهلل(ص) ُمخَ اطِ ب ـ ًا
ِ َل ْول َِیــا ِء ْ َ
الص َ
ــب ٍع َو
ال ْطف ِ
ــم ب ِ َّ
َــالُ :م ُ
ــا ِة َو ُه ْ
ــروا أَ ْو َل َد ُک ْ
ــم أَبْ َنــا ُء َس ْ
ـم أَبْ َنــا ُء َعشْ ــر؛ عوالــی الآللــی/ج/1ص)328
اضْ ِربُ ُ
ـم َعلَ ْی َهــا َو ُهـ ْ
وهـ ْ
بــه ایــن ترتیــب ،دیــن مــا را در یــک دیســیپلین قــرار داده اســت و
مــا-در جریــان تربیــت بچههــا -در هفــت ســال دوم ،میخواهیــم
ایــن دیســیپلین را در ســایر رفتارهــا و بخشهــای زندگــی او توســعه
دهیــم.
در هفــت ســال ســوم هــم بایــد بچههــا را در معــرض آزمــون و
خطــا قــرار دهیــم و بــه آنهــا مشــورت دهیــم و آنهــا را خواهــان
ِین 
مشــورت بــار بیاوریــم( .امــام صــادق(ع) :الْ َولَـ ُ
ـب َع سِ ـن َ
ـد َسـ ِّ
ـی ٌد َسـ ْ
ِین؛ وسائلالشــیعة21/476/؛
ـب َع سِ ـن َ
ـب َع سِ ـن َ
ِین َو َو ِزیـ ٌ
ـر َسـ ْ
َو َع ْب ـ ٌد َسـ ْ
امــام صــادق(ع)َ :د ِع ابْ َن َ
ــب َع
ــب َع سِ ــن َ
ــک َیلْ َع ْ
ِین َو ُیــ َؤد َّْب َس ْ
ــب َس ْ
ِین َو أَلْ ِز ْم ـ ُه نَف َْسـ َ
ِین؛ منالیحضرهالفقیــه492/ 3/؛
ـب َع سِ ـن َ
سِ ـن َ
ـک َسـ ْ
ـبع ًا َو ُ ي ْس ـ َتخْ َد ُم
امیرالمؤمنیــن(ع) ُ :ي ْرخَ ـ َّ
ـبع ًا َو ُ ي ـ َؤد َُّب َسـ ْ
ـي َسـ ْ
ـى الصبِـ ُّ
ـبع ًا َو
ـبعا؛ مــکارم االخــاق223/؛ امیرالمؤمنیــن(ع)ُ :ی َربَّ َّ
ى الصبِ ُّی َسـ ْ
َسـ ْ
ــبع ًا؛ منالیحضرهالفقیــه)3/493/
ــبع ًا َو ُی ْســ َتخْ َد ُم َس ْ
ُیــ َؤد َُّب َس ْ
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انســان بایــد طــوری بــار بیایــد کــه در  21ســالگی ،مثــل پیرمردهــا
بااحتیــاط باشــد .اگــر جــوان  21ســاله ،بــه معنــای درســت کلمــه
«محتــاط» شــده باشــد ،معنایــش ایــن اســت کــه خــوب تربیــت
شــده اســت .جــوان  14ســاله هــم اگــر «مــؤدب» شــده باشــد و
قــدرت مبــارزه بــا هــوای نفــس پیــدا کــرده باشــد ،معنایــش ایــن
اســت کــه خــوب تربیــت شــده اســت .و نوجوان(کــودک)  7ســاله هم
اگــر برایــش مهــم نبــود کــه مقابــل هــوای نفــس خــودش بایســتد
و آداب شــما را بپذیــرد ،یعنــی در آن هفــت ســال اول ،خــوب تربیــت
شــده اســت.

دبستان؛دورانتجربۀعبودیت

در دوران بعــد از هفتســالگی وقتــی عقــل میخواهــد رشــد کنــد،
بایــد بــا «ادب» و «دســتور» رشــد کنــد .بچههــا بایــد بــا دســتور
ـل خودشــان! برخــی از مــدارس غیرانتفاعــی
درس بخواننــد نــه بــا میـ ِ
میگوینــد« :مــا آزمایشــگاه را بــاز میگذاریــم کــه بچههــا هــر
موقــع دلشــان خواســت برونــد و آزمایــش کننــد .چــون وقتــی بچــه
بــه میــل خــودش بــرود ،خــوب یــاد میگیــرد ».در حالــی کــه ایــن
ســن( 7تــا )14دورانــی نیســت کــه بچــه را بــه میــل خــودش واگــذار
کنیــم؛ بلکــه دورانــی اســت کــه بایــد مثــل محیــط پادگان-امــا نــه
بــا تشــویق و تنبیــه فــوری و معیــن -نظــم و ادب را رعایــت کنــد .ما
بایــد مؤدبانــه زندگــی کــردن را بــرای بچههــا ،در خانــه و مدرســه
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تعمیــم دهیــم و البتــه ایــن کار ســختی اســت .آمــوزش و پــرورش ما
بــا ایــن شــرایط ،خیلــی فاصلــه دارد.
ایــن ســنین( 7تــا 14ســالگی) ،دوران تمریــن عبودیــت
ِین  َو َع ْبــ ٌد
است(رســول خــدا(ص) :الْ َولَ ُ
ــب َع  سِ ــن َ
ــد َس ِّ
ــی ٌد َس ْ
َس ْب َع...؛وسائلالشــیعة .)21/476/بچههــا در ایــن دوران ،بایــد
عبودیــت و بندگــی را تجربــه کننــد .دانشآمــوز در ایــن دوران ،بایــد
مخالفــت بــا هــوای نفــس را تحــت تأثیــر آداب ،تمریــن کنــد .از ایــن
جهــت ،مــا دبســتان را شــبیه پــادگان میبینیــم.

اهمیت افزایش قدرت مدیریت تمایالت در دوران

دبستان و لزوم کاهش تشویق و تنبیه

در نظــام تعلیــم و تربیــت« ،افزایــش قــدرت مدیریــت تمایــات»
بچههــا بــرای مــا مهــم اســت؛ نــه صرف ـ ًا رفتــار و علــم بچههــا.
امــا بــرای بعضیهــا بیشــتر «رفتــار» بچههــا یــا «علــم» بچههــا
مهــم اســت.

در ایــن دوران بــه رفتارهــای خوبــی کــه بچههــا از سـ ِر محبــت بــه
پــدر و مــادر و مربــی انجــام میدهنــد ،نــگاه نکنیــد؛ چــون خیلــی
از بچههــا از سـ ِر عالقــه بــه پــدر و مــادر یــا مربــی ،از آنهــا تبعیــت
میکننــد .ایــن مســأله گاهــی بــه بزرگتریــن ســیاهچال تعلیــم و
تربیــت تبدیــل میشــود؛ چــون بچــه از سـ ِر عالقــه بــه حــرف پــدر
و مــادرش یــا مربــی ،گــوش میکنــد و آنهــا هــم فکــر میکننــد
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ایــن بچــۀ خوبــی اســت و هیــچ مشــکلی نــدارد ،لــذا او را درســت
تربیــت نمیکننــد یعنــی درســت «ادب» نمیکننــد و مــؤدب بــار
نمیآورنــد.
بعضــی از بچههــا نیــز در هفــت ســال اول کمبــود محبــت پیــدا
کردهانــد و لــذا در هفــت ســال دوم(دوران دبســتان) بــرای رفــع
کمبــود محبــت ،از پــدر و مــادر و معلــم ،تبعیــت میکننــد .فریــب
ایــن نــوع تبعیــت را نخوریــد؛ نــگاه کنیــد کــه ایــن بچــه بــرای
چــه تبعیــت میکنــد؟ بایــد فلســفۀ تبعیــت او ادب باشــد؛ نــه مکــر!
بعضــی از بچههــا مــکار هســتند .بــرای اینکــه تبعیــت آنهــا از س ـ ِر
مکــر نباشــد ،بایــد ضریــب مکــر را پاییــن بیاوریــم .بــرای ای ـنکار
بایــد مقــدار تشــویقها و تنبیههــا را پاییــن بیاوریــم .تشــویق و تنبیــه،
بچههــا را مــکار و ط ّمــاع بــار مــیآورد( .تشــویق و تنبیــ ِه فــوری،
عینــی و مشــخص-مانند آنچــه در نظریــه پائولــوف هســت -بــه
تعبیــری ،خدمــت بــه اهــواء نفســانی اســت .تشــویق و تنبیــه بایــد
بــر اســاس مالکهــای صحیــح وحسابشــده و غیــر فــوری و
ســیال باشــد .تشــویق و تنبیــه ،نبایــد بــه گونـهای باشــد کــه انســان
را تطمیــع کنــد تــا او بــه ارضــاء امیــال ســطحی و هــوای نفســش
اقــدام کنــد).
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تلخــی دســتور را بــا تکنیکهــای صحیــح شــیرین
کنیــد /دســتور فقــط امــر و نهی مســتقیم نیســت

در هفــت ســال دوم ،محــور کار مــا ایــن اســت کــه بــا یـک سلســله
دســتورهایی در فضــای ادب و آداب ،قــدرت مدیریــت تمایالت بچهها
را بــاال ببریــم .البتــه بســیاری از اوقــات ،ایــن دســتورها مســتقیم
نیســتند ،بلکــه ایــن دســتورها بــه صــورت مقرراتــی در محیــط وجود
دارد .یعنــی دســتور فقــط ایــن نیســت کــه بــه بچههــا بگوییــد« :این
کار را بکــن و آن کار را نکــن» مثـ ً
ا میتوانیــد بــه بچههــا بگوییــد:
«اینجــا آدابــش اینچنیــن اســت »...بــا ایـنکار در واقــع بــه صــورت
غیــر مســتقیم بــه او دســتور دادهایــد( .بــه ایــن ترتیــب یکمقــدار از
ـی دســتور مســتقیم ،کاســته میشــود).
تلخـ ِ
درســت اســت کــه دســتور ،تلــخ اســت ولــی در ایــن هفــت ســال
دبســتان( 7تــا 14ســال) از تلخــی فــرار نکنیــد .بلکــه ایــن تلخــی
را یکطــوری بــرای بچههــا شــیرینش کنیــد .بهجــای اینکــه از
دســتوری بــودن فــرار کنیــم ،تکنیکهایــی بـهکار ببریــم که دســتور
را بــرای بچــه شــیرین کنــد و اجــرای آن را راحتتــر کنــد.
بــرای اینکــه دســتور را نــرم و شــیرین کنیــم ،تکنیکهایــی وجــود
دارد .بایــد از ابزارهــای مختلفــی برای انتقال دســتورها اســتفاده کنیم.
مثـ ً
ا از ظرفیــت الگوهایــی کــه در اطــراف بچهها هســتند(مثل «پدر
و مــادر» و «معلــم و مربــی») اســتفاده کنیــم .یــا از ظرفیــت روابــط
بیــن بچههــا بــا همکالسیهایشــان اســتفاده کنیــم .یــا از طبیعــت،
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اســتفاده کنیــم .همچنیــن میتوانیــم از امکاناتــی مثــل «زیباســازی»
اســتفاده کنیم(بــا توجــه بــه اینکــه خــو ِد ادب زیبایــی دارد) .ریتمیــک
بــودن هــم در بچههــا نافــذ اســت و بچههــا میتواننــد در دبســتان
کارهــای ریتمیــک انجــام دهنــد؛ البتــه بــا آداب خــاص.
در ادامــه برخــی از ایــن ابزارهــا و امکانــات بــرای انتقــال دســتور بــه
بچههــا را مختصــراً بررســی میکنیــم:

برخی امکانات برای انتقال آداب و دستورها:
 .1روابط بین معلمها و مدیر مدرسه

یکــی از ابزارهــای مهــم «روابــط معلمهــا و مدیــر مدرســه بــا
یکدیگــر اســت» کــه ایــن از ابزارهــای بســیار کلیــدی و مهــم اســت.
ایــن از امکانــات خــوب و مؤثــری اســت کــه در اختیــار معلمیــن،
مربیــان و مســئولین آموزشــی قــرار دارد .مث ـ ً
ا شــما میتوانیــد بــا
تجربــه ،ببینیــد کــه بچههــا س ـ ِر صــف مدرســه چگونــه بــه رفتــار
معلمهــا و ناظــم و مدیــر مدرســه نــگاه میکننــد و چقــدر ایــن
رفتارهــا برایشــان اهمیــت دارد.
مث ـ ً
ا اگــر معلمهــا در مقابــل مدیــر مدرســه ،بــا احتــرام بایســتند،
ایــن رفتــار مؤدبانــۀ معلمهــا تأثیــر تربیتــی بســیار خوبــی بــر روی
دانشآمــوزان خواهــد داشــت .چــه اشــکالی دارد کــه وقتــی-در
ـن مدرســه هســتند و مدیــر مدرســه
یــک مراســم -معلمهــا روی سـ ِ
میآیــد ،برپــا بدهنــد و خودشــان هــم بایســتند .باالخــره ایــن
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معلمهایــی کــه میخواهنــد چیــزی را بــه بچههــا یــاد بدهنــد،
خودشــان بایــد آن را درســت اجــرا کننــد .کمــا اینکــه در خانــه هــم
پــدر و مــادر در مقابــل همدیگــر ،بایــد ادب و احتــرام را رعایــت کننــد،
چــون بچههــا از آنهــا الگــو میگیرنــد.

 .2زیباسازی

یکــی دیگــر از امکاناتــی کــه شــما در اختیــار داریــد ،زیباســازی
اســت .ژاپنیهــا ،کرهایهــا و چینیهــا از ایــن عامــل ،خیلــی
اســتفاده میکننــد .بــه نظــر شــما چــرا آنهــا زیــاد کار میکننــد و مــا
کمتــر کار میکنیــم؟ چــرا مــا از آنهــا تنبلتــر هســتیم؟ بــه عبــارت
دیگــر ،مــا نســبت بــه آنهــا «هــوای نفسـیتر» هســتیم؟ آنهــا یــک
آداب خاصــی را رعایــت میکننــد .مثــ ً
ا در ورزشهــای خودشــان
هــم آداب دارنــد و ایــن آداب را بــه دیگــران هــم منتقــل کردهانــد.
مثــ ً
ا در کنگفــو ،یــک کلمــات ویژهای-قبــل و بعــد از حــرکات
ورزشــی -بــا صــدای خاصــی ،میگوینــد کــه جــزء آداب آن ورزش
محســوب میشــود(.همچنین احتــرام خاصــی کــه قبــل و بعــد از
شــروع آن انجــام میدهنــد) شــما بــه نقــش تربیتــی ایــن رفتارهــا و
آداب ،توجــه کنیــد و شــبیه آن را در مدرســه پیــاده کنیــد .مثـ ً
ا وقتی
دانشآمــوز از معلــم ســؤالی پرســید و معلــم جــواب داد و دانشآمــوز
جــواب را شــنید ،یــک کلمــۀ از قبــل تعیینشده(مقررشــده) را بــه
زبــان بیــاورد کــه حاکــی از تشــکر یــا احتــرام باشــد(و انجام ایــن کار،
بــه صــورت مقــررات در بیایــد کــه همــه آن را انجــام دهنــد) اینطــور
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نباشــد کــه بچههــا را رهــا کنیــم تــا در هــر موقعیتــی هــر کســی بــه
میــل خــودش رفتــار کنــد.
در دبســتان بایــد همهچیــز را مؤدبانــه قــرار دهیــم .حداقلــش ایــن
اســت کــه لبــاس بچههــا بــه صــورت یکشــکل(یونیفرم) باشــد.
البتــه ایــن یونیفــرم ،فقــط تــا آخــر  14ســالگی ،ادامــه داشــته باشــد
و وقتــی کــه ایــن دوران تمــام شــد(یعنی ابتــدای ســال نهــم کــه
بچههــا بــه ســن  15ســالگی میرســند) دیگــر یونیفــرم برداشــته
شــود و لبــاس آزاد باشــد ،تــا بچههــا لمــس کننــد کــه یــک تفاوتــی
ایجــاد شــده اســت.

 .3طبیعت

مــا ابزارهــای مختلفــی بــرای انتقــال آداب و دســتورها ،بــه بچههــا
داریــم و یکــی از ایــن ابزارهــا «طبیعــت» اســت .میتوانیــم از ابــزار
طبیعــت هــم بــه خوبــی اســتفاده کنیــم .در بحــث رنــج ،اشــاره
کردیــم کــه رنجهــا دو نــوع هســتند :یکــی رنجهــای طبیعــی و
یکــی رنجهایــی کــه انســان خــودش میپذیرد(بــا رعایــت آداب).
مــا عــاوه بــر دســتورهایی کــه بــرای رعایــت آداب بــه بچههــا
میدهیــم ،بایــد بچههــا را وارد رنجهــای طبیعــی کنیــم .مثــ ً
ا
اینکــه بچههــا رنــج «نــان پختــن» را تجربــه کننــد .مث ـ ً
ا گنــدم
را آرد کننــد ،و بپزنــد و ســختیاش را بکشــند ،و بعــد هــم نــان را
بخورنــد .و بــه آنهــا بگوییــد« :تغذیــۀ امــروز مــا ،همیــن نانــی اســت
کــه خودمــان درســت کردهایــم» تصــور نکنیــد کــه ایــن کار اهمیــت
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نــدارد .ایــن بحــث آنقــدر در دیــن مــا اهمیــت داشــته اســت کــه
حتــی مکــروه اســت از بیــرون آرد بخریــم؛ چــه رســد بــه خریــد نــان
آمــاده و پختهشــده!
بچــه بایــد بــا رنجهــای طبیعــی زندگــی آشــنا شــود .و اال ایــن بچــه
بعدهــا در رنجهــای طبیعــی قــرار میگیــرد در حالــی کــه اص ـ ً
ا بــا
طبیعــت آشــنا نیســت و هیــچ کاری انجــام نــداده اســت! بســیاری از
عوامــل در زندگــی شــهری امــروزۀ مــا ،دارد مــردم را بداخالقتــر
بــار مـیآورد .البتــه بنــده نمیگویــم کــه «تکنولــوژی فینفســه دارد
آدمهــا را فاســد میکنــد» ولــی دوری از طبیعــت ،فســاد مــیآورد،
چــون طبیعــت یــک اســتاد بــزرگ اســت.

 .4روابط اجتماعی

ابــزار دیگــری کــه میتوانیم از آن اســتفاده کنیــم «روابــط اجتماعی»
اســت .ایــن بحــث هم-ماننــد ســایر مطالبــی کــه بیــان شــد -در
داخــل همــان نظــام تربیتــی بــا محوریــت «مدیریــت تمایــات» یــا
«مبــارزه بــا هــوای نفــس» قــرار میگیــرد .چــون بیشــترین هــوای
نفــس انســان ،دربــارۀ دیگــران اســت .بیشــترین ســختی در مبــارزه
بــا هــوای نفــس ،در ارتبــاط بــا دیگــران اســت .بیشــترین زجرهــا در
روابــط اجتماعــی بــه انســان میرســد .بیشــترین شــیرینیها نیــز در
روابــط اجتماعــی اســت .شــدیدترین تمایــات نفســانی انســان دربارۀ
دیگــران اســت؛ اینکــه انســان دوســت دارد دیگــران را تســخیر کنــد.
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در هــر زمینــهای کــه انســان تمایالتــی دارد ،بایــد در همــۀ آن
زمینههــا تمرینهایــی در مدرســه داشــته باشــیم .یکــی از امکانــات
و ظرفیتهایــی کــه در مدرســه هســت ولــی مــا غالبـ ًا از آن اســتفاده
نمیکنیــم ،روابــط اجتماعــی اســت .غالبـ ًا روابــط در مدرســه بــه ایــن
محــدود میشــود« :روابــط معلــم بــا بچههــا و روابــط بچههــا بــا
معلــم» و ایــن خــوب نیســت .بایــد عــاوه بــر ایــن« ،روابــط بچههــا
بــا بچههــا» نیــز داشــته باشــیم.
معلــم بایــد بــه مدیریــت روابــط بیــن دانشآمــوزان بپــردازد .اگــر
بناســت آدابــی رعایت شــود ،معلــم یا مربــی تربیتــی ،بایــد در «روابط
بچههــا بــا بچههــا» نیــز ایــن آداب را بــرای بچههــا بیــان کنــد
و انجــام آن را پیگیــری کنــد .در مدرســه ،همــۀ آداب منحصــر بــه
احتــرام بــه معلــم و بزرگتــر نیســت ،بلکــه احتــرام بــه همکالسـیها
نیــز مهــم اســت.
مــا نبایــد بچههــا را طــوری بــار بیاوریــم کــه نســبت بــه
همکالســیها و اطرافیــان خودشــان ،بیتفــاوت باشــند و بــا
آنهــا ارتبــاط برقــرار نکننــد .ولــی خیلــی از اوقــات ،مــا بچههــا را
اینطــوری بــار میآوریــم ،آنوقــت بچههــا در مدرســه ،دچــار
افــراط و تفریطهــا یــا حــب و بغضهــای شــدید میشــوند .در
دبســتان (مثـ ً
ا از  7تــا  9ســالگی) بچـه هنــوز عاطفۀ خاصی نســبت
ـن یــا
بــه اطرافیــان و همکالس ـیهای خــودش نــدارد ،و هنــوز سـ ّ
دوران «همســاالن» بــرای او شــروع نشــده اســت ،امــا در حــدود
14ســالگی  ،همســاالنش بــرای او موضوعیــت پیــدا میکننــد .مــا
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بایــد از ایــن ابــزار ،بــه درســتی اســتفاده کنیــم .یعنــی بایــد از ظرفیت
روابــط بیــن دانشآمــوز بــا همکالسـیهایش ،بــرای انتقــال برخــی
از دســتورها ،بهدرســتی بهــره بگیریــم.

بیـانمعنـوی

