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«الگـوی تعلیـم و تربیت در مهد و دبسـتان» و برخی مباحث دیگر
در ایـن زمینه اسـت که توسـط موسسـه بیان معنـوی جمعآوری
و تنظیـم شـده و به تناسـب بحث مطالبی جهـت تکمیل و تبیین
اضافه شـده است.
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مقدمه
فاصلۀ زیاد وضع فعلی با «آموزش و پرورش اسالمی»
واقعیـت ایـن اسـت که معـارف دینـی همیـن چیزی
نیسـت کـه در جامعـۀ مـا منتشـر شـده اسـت .یعنـی
نمیتـوان گفـت کـه اگـر معلمـی هنـر داشـته باشـد و
همیـن معارف را ب ه خوبـی منتقل کنـد ،کارش مؤثر واقع
خواهد شـد و اگـر مخاطب ظرفیـت و لیاقت و اسـتعداد
الزم را داشـته باشـد ،جـذب خواهد شـد.

واقعیـت این اسـت که اسلامی بـودن آموزش و پـرورش به
معنـی وضـع کنونی آن نیسـت .یعنـی نمیتوان گفـت که نکات
اخالقـی ،معرفتـی و عقایـدی کـه بایـد در آموزش و پـروش به
دانشآمـوزان منتقـل شـود ،همینهایـی اسـت که االن هسـت
و حداکثـرش این اسـت کـه تغییرات اندکـی بـر روی آن ا ِعمال
شـود؛ ً
مثلا در حـد اضافه کـردن یـا جابهجایی برخـی مطالب و
آیـات و یـا اینکه از شـیوههای آمـوزش بهتـر و کارآمدتری برای
انتقـال همیـن مطالب بـه دانشآموز اسـتفاده کرد.
اگـر مـا معـارف دینـی را درسـت درک و منتقـل میکردیـم،
بایـد خیلـی موفقتـر از اینهـا میبودیـم .لـذا ایـن مقـدار عـدم
موفقیـت ،بایـد ما را وادار بـه بازنگری کند ،بازنگـری در آنچه به
ذهنهـای آحـاد جامعه منتقل میکنیـم؛ چه در فضـای تبلیغات
عمومـی و چـه در فضـای تعلیمـات اختصاصـی ،و بهخصـوص
در مقاطـع تحصیلـی آمـوزش و پـرورش کـه دورههـای بسـیار
حساسـی هستند.
بیـانمعنـوی
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لزوم معرفی یک نظام جایگزین

گرچـه عمـق اعتـراض به وضـع موجود خیلـی بیشـتر از این
مقـداری اسـت کـه عـرض شـد ،ولـی در اینجـا قصـد پرداختن
بـه انتقادهـا و دردلهـا را نداریـم ،بلکـه میخواهیـم بـه راه حل
بپردازیـم و یـک طرح جایگزیـن برای وضع فعلـی معرفی کنیم.
تصـور بـر این اسـت کـه ایـن طـرح جایگزیـن میتوانـد خیلی
مؤثـر باشـد؛ یعنی بـدون اینکـه بخواهیـم نخبهگرایـی کنیم ،با
همیـن دانشآمـوزان و همیـن معلمـان محترمـی کـه االن در
جامعـه هسـتند و حتی بـا همین مدارس و شـیوههای آموزشـی
کنونـی ،میتوانـد خیلـی مؤثـر باشـد .مـا میتوانیم با یـک نگاه
نظاممنـد و عمیـق بـه تعلیم و تربیـت دینی ،به بهرههای بسـیار
باالتـری از وضـع کنونی برسـیم.
اینطـور نیسـت کـه کاربـرد و کارکـرد ایـن نظـام جایگزیـن،
مختـص پـروش نخبـگان باشـد ،بلکـه بـرای عمـوم مـردم در
سـطوح مختلـف جامعـه اسـت .هـم کادر تعلیم و تربیتـیای که
مـا االن داریـم ،اگـر برنامۀ خوبـی بـه آن داده شـود کارآییاش
بیشـتر میشـود و هـم دانشآمـوزان ما بـا همـۀ تفاوتهایی که
دارنـد ،میتواننـد ارتقـاء فوقالعـادهای پیـدا کنند.

غیرطبیعی بودن بسیاری از مشکالت در جامعۀ ما

بسـیاری از مشـکالت در جامعـۀ مـا کام ً
ال غیرطبیعی اسـت.
ً
مثلا ایـن طبیعـی نیسـت که آمـار طلاق در جامعۀ مـا اینقدر
بـاال باشـد؛ آنهـم در جامعـهای کـه اینقـدر بـه معـارف دینی
دسترسـی دارد .بایـد ببینیـم اشـکال کار در کجاسـت؟ در همـۀ
مـدارس مـا قـرآن درس داده میشـود ،همـۀ مـردم اهلبیت(ع)
را دوسـت دارنـد ،کلمات اهلبیـت(ع) هم در اختیار مـا قرار دارد،
امـا بـا این حال شـاهد چنین مشـکالتی هسـتیم.
نظـام تعلیـم و تربیـت مثل یـک دسـتگاه رایانهای اسـت که
اگـر بلـد باشـیم بـا آن کار کنیـم ،خیلـی راحـت به نتایـج خیلی
زیـادی خواهیم رسـید ولی اگر بلد نباشـیم ،با مشـت زدن به آن
کاری از پیـش نمیبریـم! بنـده تصـور میکنم کـه االن برای ما
اتفـاق دوم افتاده اسـت.

تقریبـاً مشـکلی در جامعـه نیسـت کـه بـه ایرادهای
اساسـیای کـه در نظـام تعلیـم و تربیـت فعلـی وجـود
دارد ،ربـط اساسـی نداشـته باشـد .یعنـی اگـر شـما
مشـکل کمنمـازی یـا بینمـازی ،رشـوهخواری در
ادارات ،روابط نامشـروع ،طالق ،پوشـشهای نامناسـب،
کمفرزنـدآوری و هر نوع مشـکالت دیگـری را در جامعه
مشـاهده میکنیـد ،مهمتریـن عامل مشـکالت اساسـی
جامعـه به اشـکاالت اساسـیای کـه در نظـام آموزش و
پـرورش وجـود دارد برمیگـردد.
ما اگر یـک نظام و چارچوب صحیح و حسابشـدهای
بـرای تعلیـم و تربیت داشـته باشـیم ،با همیـن جامعه و
همیـن امکانات بـه عالیترین نتایج خواهیم رسـید.

بیـانمعنـوی
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در هـر یـک از دو موجود فرشـته و حیوان-که معمو ًال قسـیم
انسـان بـهحسـاب میآینـد و انسـان بـا آنهـا مقایسـه و تعریف
میشـود -بـهنوعـی ،گرایـش وجـود دارد .کمااینکـه در روایات
تصریـح شـده اسـت کـه مالئکـه بـه یـک چیزهایی و بـه یک
امـوری عالقمنـد هسـتند؛ ً
مثلا به انسـانهای خـوب عالقمند
هسـتند .پـس فرشـته موجودی اسـت کـه دارای گرایش اسـت.
دربـارۀ حیوانـات نیـز ،میتوانیـم گرایـش آنهـا را ببینیـم؛ مثـل
همـان گرایشهـای غریـزی ابتدایـی کـه بـرای خـوردن دارند،
حس
کـه مـا هـم بخشـی از آن گرایشهـا را در وجـود خودمان ّ
میکنیـم.

الف :مروری بر مبانی انسانشناسی و
جایگاه «تمایالت»
انسان؛ موجودی «دارای گرایشهای مختلف» و
مجبور به انتخاب

بـرای طراحـی یـک نظـام تعلیمـی و تربیتـی طبیعتـ ًا باید از
انسانشناسـی شـروع کنیم .البته از حیاتشناسـی و خداشناسـی
هـم میتـوان آغـاز کـرد ،ولـی شـاید معقولتـر این باشـد که از
انسانشناسـی آغـاز کنیم.
بـرای اینکـه از انسـان بهگونـهای مطلـع شـویم کـه منتج به
یـک نظام تعلیم و تربیتی شـود ،خوب اسـت تعریف انسـان را از
یـک ویژگی انسـان شـروع کنیـم که در وجـود او ویژگی بسـیار
برجسـته و برتری اسـت .ایـن ویژگی در حیات و حرکت انسـان
هـم «ا ّولیـت» دارد(بـه معنـای تقـدم یا سـبقت) و هـم اولویت
دارد(بـه معنـای برتری یـا افضلیت) .ایـن ویژگـی« ،گرایشها»
یا «تمایالت» انسـان اسـت.
انسـان موجـودی اسـت دارای گرایـش و عالقـه .بـه عبارت
دیگـر ،انسـان موجـودی «گرایشمند» اسـت .تـا اینجا-به قول
منطقیـون -جنسـش را گفتهایـم ولی فصلـش را نگفتهایم .چون
حیـوان و فرشـته هم گرایش دارند .و شـاید دربارۀ همۀ هسـتی،
بتـوان بحـث گرایـش را به نوعی مطـرح کرد .اساسـ ًا ما گرایش
و جاذبـه را عامـل حرکـت میدانیـم و نسـبت حیـات بـا حرکت
هـم کام ً
ال معلوم اسـت.
بیـانمعنـوی

اینکـه انسـان موجودی گرایشمند اسـت ،زیـاد او را از حیوان
و فرشـته جـدا نمیکنـد ،امـا قیـد بعدی «فصل» انسـان اسـت،
اینکـه میگوییـم :انسـان موجـودی اسـت گرایشـمند و دارای
گرایشهـای «مختلف» .ایـن «مختلف» را بـه «متنوع ،متزاحم
و متعـارض» ترجمـه کنیـد .یعنی انسـان گرایشهایـی دارد که
بعضـی از آنهـا بـا هـم تعـارض دارند و اگـر هم تعارض نداشـته
باشـند ،در حیـات ایـن دنیـا تزاحـم پیـدا میکنند .ضمـن اینکه
تنـوع و تعدد هـم دارند.
وقتـی میگوییـم گرایـش ،دیگر از «نیـاز» حرفـی نمیزنیم.
یعنـی نیـاز را هـم در ذیل گرایـش میبینیم .به ایـن صورت که
میگوییـم« :انسـان گرایـش دارد نیـاز خـودش را برطـرف کند
(بـه شـرطی کـه آن را حـس کنـد یـا از آن باخبـر باشـد)» لـذا
اگـر خواسـتیم دربارۀ نیـاز صحبت کنیـم ،میتوانیـم بگوییم که
برخـی از گرایشهـای انسـان معطوف به نیازهای حیاتی انسـان
اسـت ،برخـی معطوف بـه نیازهـای عاطفی و برخی هـم مربوط
به نیازهای کاذب انسـان اسـت.
به دلیل گرایشهای مختلف ،انسان مجبور به انتخاب است

وقتـی گرایشهـای انسـان مختلـف شـد ،انسـان مجبـور
بـه انتخـاب میشـود .آیـا خـدا اسـتعداد انتخـاب کـردن بیـن
گرایشهـا را در انسـان قـرار داده و لـوازم آن را در وجود انسـان
تأمیـن کردهاسـت؟ بلـه ،اینجاسـت کـه بحـث قـدرت انتخاب،
اختیـار و آزادی انسـان مطـرح میشـود .اینجاسـت کـه پـای
آگاهـی بـه عنـوان لـوازم ایـن صحنه ،وسـط کشـیده میشـود.
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آگاهـی انسـان بـا آگاهـی غریـزی حیـوان فـرق میکنـد.
آگاهـی انسـان مثـل آگاهـی غریـزی یـک حیـوان نیسـت کـه
وقتـی مریـض میشـود ،خود بـه خود به سـراغ آن گیاه یـا مادۀ
خوردنـی مـورد نیازش مـیرود و پیـدا میکند و میخورد و شـفا
پیـدا میکنـد .آگاهـی در وجـود انسـان متفاوت اسـت.
انسـان موجـودی گرایشمنـد و دارای گرایشهـای مختلـف
اسـت .هیچ چیز دیگری در وجود انسـان به این اهمیت نیسـت،
یعنـی هیچچیـزی بـه انـدازۀ وجـود «گرایشهای مختلـف» در
انسـان اهمیت ندارد .همۀ آنچه در وجود انسـان قرار داده شـده،
بـرای همین وضعیت اسـت؛ یعنـی آنچه انسـان دارد ،همه برای
این اسـت کـه بتواند بـا این گرایشهـای مختلفش ،به درسـتی
حرکـت کند.
الزمـۀ گرایش ،حرکت برای رسـیدن به مطلوب اسـت .آنچه
کـه انسـان برای تحقـق و ارضـای گرایشهایش نیـاز دارد ،خدا
بـه او داده اسـت؛ لـذا انسـان بـرای تحقق گرایشهـای خودش
حرکـت میکند.
تقسیم گرایشها به «سطحی و عمیق» یا «پیدا و پنهان»

تعـارض گرایشهـای انسـان ،اولین
بعـد از تنـوع و تزاحـم و
ِ
ویژگـیای کـه دربـارۀ گرایشهای انسـان باید گفت ،این اسـت
که گرایشهای انسـان در یک تقسـیمبندی کالن ،به دو قسـم
اساسـی منقسـم میشـوند :یکـی گرایشهایـی کـه سـطحیتر
هسـتند و زودتـر درک میشـوند و انسـان نسـبت بـه آنهـا
خودآگاهـی پیـدا میکنـد ،و دیگـری گرایشهایـی کـه پنهانتر
هسـتند( .البتـه ایـن پنهانتر بـودن یا سـطحیتر بـودن ،مطلق
نیسـتند .و در مباحـث رشـد هـم قابـل بحـث هسـتند ،یعنـی
بهتدریـج آشـکار میشـوند).
از آنجـا کـه گرایشها در وجود انسـان ،پیدا و پنهان هسـتند،
انسـان اول گرایشهـای پیـدای خـودش را درک میکنـد ،حتی
آنهـا را تجربـه میکنـد و لـذت و شـیرینی آنها را میچشـد .ولی
در مـورد گرایشهـای پنهانتـر ،طـول میکشـد کـه انسـان
آنهـا را درک کنـد ،و بـه سـادگی نمیتوانـد آنهـا را تجربـه کند.
گرایشهـای پنهانتـر در وجود انسـان عمیقتـر و لذتبخشتر
هسـتند ،منتهـا وجـود ایـن گرایشهـای پنهان ،سـختتر درک
میشـود و لـذت آنهـا دیرتـر تجربه میشـود.

جایگاه عقل و ارتباطش با هوی

انسـان در بیـن گرایشهـای خـودش قـدرت انتخـاب دارد
و «عقـل» همـان چیـزی اسـت کـه در وجـود انسـان هسـت
تـا انسـان بتوانـد بـه کمـک آن از بیـن گرایشهـای خـودش
انتخـاب کنـد و بـر گرایشهـای خودش تسـلط یابد .بـه عبارت
دیگـر ،اقتضـای گرایشهای ماسـت که مـا را به لـزوم «عقل»
میرسـاند؛ اقتضـای اختلاف بیـن گرایشها و تنوعی اسـت که
در گرایشهـای مـا وجـود دارد.
در میـدان گرایشهـای ما سـاز و کار و مکانیزمـی وجود دارد
کـه وقتی به آن توجه شـود ،جایـگاه و ضرورت وجـود چیزی به
نام «عقل» خودش را نشـان میدهد .آن سـاز و کار ،این اسـت
کـه «گرایشهـای قویتـر ،پنهانتـر هسـتند و گرایشهـای
ضعیفتـر ،سـطحیتر هسـتند ».ایـن چینـش حکیمانـۀ
گرایشهـای انسـان توسـط پـروردگار عالـم اسـت کـه بـرای
انسـان ،امـکان انتخاب باقی میگذارد و اال در شـرایط یکسـان،
اگـر یکـی از گرایشهـا ،قویتر باشـد و یکی ضعیفتـر ،طبیعت ًا
انسـان همیشـه گرایـش قویتـر را انتخاب میکنـد و اگر قدرت
گرایشهـا برابر باشـد ،انسـان همیشـه دچـار حیرت میشـود و
نمیتوانـد انتخـاب کند.
نقطـهای کـه انسـان بیـن گرایشهایـش انتخـاب میکنـد،
همـان نقطـهای اسـت کـه اهلبیـت(ع) توصیـه فرمودهانـد که
در مـرز جبـر و اختیـار زیاد فکـر نکنید و اال حیران میشـوید .در
کتـاب «طلـب و اراده» حضرت امـام(ره) و همچنیـن در مباحث
فلسـفۀ اخلاق آیـت اهلل مصباح ،شـاید بیـش از جاهـای دیگر،
دربـارۀ ایـن نقطـه توضیـح داده شـده اسـت کـه انسـان چگونه
در بیـن تنـوع گرایشهـای خـودش ،بـه "اراده" میرسـد؟ و
اینکـه اراده کـردن مـا یک پدیدۀ جبری نیسـت کـه معطوف به
گرایشهـای قویتـر باشـد.
پس بـه طور خالصـه :گرایشهای پنهانتر انسـان ،عمیقتر
و لذتبخشترنـد و گرایشهـای آشـکارتر ،سـطحیتر و دارای
لـذت کمتری هسـتند .انتقال انسـان از گرایشهای سـطحی به
گرایشهـای عمیـق هم «کمـال» نامگذاری میشـود کـه البته
ً
فعلا نمیخواهیـم وارد بحـث کمال بشـویم .عقل این اسـتعداد
را در انسـان بـه وجـود آورده کـه بتوانـد خـوب انتخـاب کند .به
بیـانمعنـوی
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عبـارت دیگـر ،یـک مالکی در فطـرت عقل مـا قرار داده شـده
اسـت ،که بتوانـد خوب انتخـاب کند.

بـا مسـامحه این سـخن را میپذیریـم و اال بر اسـاس یک نگاه
انسانشناسـانه و فلسـفی ایـن سـخن صحیح نیسـت.

اگـر بخواهیـم عقـل را دقیقتـر معرفی کنیـم ،بایـد بگوییم:
"میـل بـه انتخاب برتـر" عقل میگویـد لذت بیشـتر و ماندگارتر
بهتـر از لـذت کمتـر و ازبین رونده اسـت .عقل قدرتـی در وجود
ماسـت کـه ایـن قـدرت علیالقاعـده خـودش هم یـک گرایش
اسـت ،گرایشـی که سـلطان همۀ گرایشهاسـت و گرایشهای
دیگـر تحـت سرپرسـتی او هسـتند ،منتهـا عقـل ما همیشـه بر
اسـاس آن خصلتـی کـه دارد ما را دعوت میکند .عقل گرایشـی
اسـت کـه «میـل بـه انتخـاب برتـر را در ما ایجـاد میکنـد» .از
آنجایـی کـه عقـل ،مـا را خیلـی وادار بـه پرسشـگری میکنـد،
گاهـی بـا «عقـل نظـری» اشـتباه گرفتـه میشـود؛ و از آنجایی
کـه مـا را خیلـی به فکـر کـردن وادار میکند ،گاهی بـا «تفکر»
اشـتباه گرفتـه میشـود .در حالـی کـه معنـای لفظـی عقـل از
«عقال» به معنی افسـار اسـب آمده اسـت و چیزی کـه از عقال
باشـد ،طبیعتـ ًا بایـد در وجـود انسـان قدرت داشـته باشـد و حال
آنکـه در وجـود انسـان چیزی جـز گرایش ،قدرت نـدارد .توضیح
اینکه:

عقـل همیشـه خواهـان این اسـت کـه میـل برتـر را انتخاب
کنیـم؛ و لـذا ایـن عقل ،در وجود ما دشـمن خواهد داشـت .یعنی
گرایشهایـی کـه عقل آنهـا را کنـار میزند و انتخـاب نمیکند،
دشـمن عقـل خواهند شـد .پس درگیـری عقل در وجود انسـان
بـا چیسـت؟ بـا گرایشهـای سـطحی اسـت کـه اسـم آن را
«هـوی» میگذاریـم« .هوی» هر گرایشـی اسـت که انسـان را
سـقوط میدهـد و پاییـن میکشـد .معنـای لغوی لفـظ «هوی»
نیـز بـا همیـن معنـا تطبیـق میکنـد .وقتی کـه یک عقـاب ،به
سـمت شـکار خود شـیرجه مـیرود و پاییـن میآید ،بـه این کار
در زبـان عربـی ،میگوینـد «هوی».

علـم در وجـود انسـان قـدرت نـدارد .مـن وقتـی بـر اسـاس
آگاهـی خـودم و خلاف میـل خـودم رفتـار میکنـم در واقـع
دارم مطابـق یـک میـل دیگرم رفتـار میکنم .مث ً
ال یـک داروی
تلـخ هسـت کـه از آن بـدم میآیـد ،اما عقلـم به مـن میگوید:
«بخـور!» .در اینجـا عقـل مـن اسـت کـه دارد بـه مـن دسـتور
میدهـد و اال علـم و آگاهـی مـن کـه نمیتوانـد به من دسـتور
دهـد! عقـل ،میل بـه انتخاب برتر اسـت .از یکسـو اگـر داروی
تلـخ را نخـورم ،زنـده نمیمانـم و از سـوی دیگـر از داروی تلـخ
خیلـی بـدم میآیـد .عقـل میگویـد« :مـن از داروی تلـخ بـدم
میآیـد ولـی از مـرگ بیشـتر بـدم میآید ».لـذا بر اسـاس میل
بـه زنـده مانـدن ،داروی تلـخ را میخـورم .پس مـن داروی تلخ
را خلاف میـل خـودم نمیخـورم ،بلکـه در اصـل مطابـق میل
خـودم میخـورم؛ منتهـا کـدام میل؟ «میـل قویتـر و برتر» که
در ایـن مثـال ،میـل بـه زنـده مانـدن اسـت .و ایـن عقل اسـت
کـه ایـن را بـه مـن میگویـد .مـا هیـچگاه نمیتوانیـم کاری
انجـام دهیـم که مطلقـ ًا مخالف تمـام امیالمان باشـد .این یک
گـزارۀ انسانشناسـانۀ بسـیار مهـم اسـت .لـذا اگـر جایـی گفته
میشـود «مـا خالف میـل خودمـان رفتـار کردهایـم »...در واقع
بیـانمعنـوی

تعابیـری کـه تـا اینجـا از آنهـا اسـتفاده کردیـم ،همـه
تعابیـر کلیـدی قـرآن و روایـات مـا هسـتند .اینطـور نیسـت که
ایـن اصطالحـات ،خـاص نظـام تعلیـم و تربیـت باشـد ،بلکـه
اصطالحاتـی بـرای سـاماندهی حیـات بشـر یـا بهطـور کلـی،
بـرای هدایـت انسـان اسـت.
عقل از کودکی فعال است

انسـان موجـودی دارای گرایشهای مختلف اسـت ،و حرکت
او بـه سـوی تحقـق گرایشهـای اوسـت ،او مجبور بـه انتخاب
اسـت و بـرای انتخـاب ،ابـزاری به نـام عقـل در اختیـار دارد که
«میـل بـه انتخـاب برتـر» اسـت .و ایـن عقـل از کودکـی فعال
است.

برخـی میگوینـد «کـودک در هفت سـال اول ،بیشـتر حیات
حیوانـی دارد و غریـزی حرکـت میکند!» آیا معنایش این اسـت
کـه ایـن کـودک ،هنوز انسـان نیسـت و هویـت حیوانـی دارد و
بعـداً هویت انسـانی پیـدا میکنـد؟! نه ،اینطور نیسـت ،انسـان
از همان اول ،انسـان اسـت.
برخـی میگوینـد :بچـه هنـوز عقل نـدارد! در حالـی که عقل
یـا میـل بـه انتخاب برتر در بچه هم هسـت .و یکـی از کارهایی
کـه در مهـد کـودک بایـد انجـام دهیـم این اسـت کـه از همان
اول بایـد بـرای رشـد عقـل بچـه بازیهـا و تمرینهایی داشـته
باشیم.
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ً
مثلا یکـی از امیالـی کـه بهعنـوان یـک میل طبیعـی فعال،
در وجـود انسـان قـرار داده شـده ،تـا حرکـت خـودش را شـروع
کنـد« ،میـل بـه رفع نیازهـای اولیـه یا میل بـه راحتی» اسـت.
دیگـری هـم «میـل بـه کنجـکاوی» اسـت .اولیـن میلـی کـه
انسـان تجربـه میکنـد ،میـل بـه راحتـی اسـت و دومیـن میل
هـم کنجـکاوی اسـت ،کنجکاوی یعنی انسـان میخواهـد بداند
و ببینـد .همینکـه بچه ،شـیر خورد و سـیر شـد ،شـروع میکند
بـه اینطـرف و آنطـرف نـگاه میکند؛ و ایـن بهخاطـر میل به
کنجکاوی اسـت.

لـوازم انتخاب را فهرسـت
مـا در مدرسـه ،باید همـۀ
ِ
کنیـم و برایـش کار انجام دهیـم .باید بدانیـم که چگونه
دانشآمـوز را متوجـه گرایشهـای متنوع وجـود خودش
کنیـم کـه هنـوز متوجهش نشـده اسـت .خـود این یک
عملیـات مهـم اسـت .در مرحلـۀ بعـد بایـد او را بـرای
پیـدا کـردن «قـدرت انتخـاب» بیـن ایـن گرایشهـا،
تمریـن دهیـم .بایـد بدانیم کـه وقتـی میخواهیـم او را
بـرای پـرورش قـدرت انتخابش(یعنـی همـان عقلش)
تمریـن دهیـم ،چـهکار کنیـم؟ بـرای ایـن کار میتـوان
تمرینهـای خوبـی طراحـی کـرد.

برخـی اعتـراض میکننـد کـه در ایـن انسانشناسـی بـه
"آگاهـی" ارزش نمیدهیـد .در حالـی کـه ما میگوییـم :دومین
میـل یـا گرایـش انسـان میـل بـه آگاهی اسـت .البتـه بـاز ایراد
«میـل» بـه آگاهـی؟! میگوییم:
میگیرنـد کـه چـرا میگوییـد:
ِ
چـون آدم ابتـدا «عالقـه» پیـدا میکنـد کـه آگاه شـود ،بعـداً به
دنبـال کسـب آگاهـی مـیرود .یعنـی ایـن عالقه و میل انسـان
اسـت کـه او را بـه سـوی آگاهشـدن سـوق میدهد.

«رنج» یعنی تأمین نشدن یک گرایش

عقل و آگاهی؛ لوازم انتخاب

انسـان دارای گرایشهـای مختلفـی اسـت که بایـد بین این
گرایشهـا انتخـاب کنـد و لـوازم انتخـاب بین ایـن گرایشها را
هـم دارد .اصلیتریـن الزمـه برای انتخاب« ،عقل» اسـت ،و بعد
از آن «آگاهـی» اسـت( .در اینجـا گزارههـای دیگـری نیـز پدید
میآیـد کـه از آنهـا عبـور میکنیم ،مثـل «خودآگاهی نسـبت به
گرایشهـا» .چـون بخشـی از ایـن آگاهـی معطـوف بـه بیرون
اسـت و بخشـی از آن معطوف به درون اسـت).
از سـوی دیگـر ،علـم و آگاهـی سـبب میشـود کـه عقـل
ـر ُة النَّ َظ ِر فِي
شـروع به رشـد و نمـو کند( .امـام صـادق(ع)َ :ك ْث َ
ـح ال ْ َع ْقـل؛ دعـوات راوندی )221/چـون عقل ،میل
ال ْ ِع ْلـ ِم يَ ْفتَ ُ
بـه انتخـاب برتـر دارد ولـی مصادیـق را نمیشناسـد ،لـذا وقتی
مصداقهـا را بـه او نشـان میدهیـد ،عقـل کمکـم بـه خـودش
میآیـد .همانطـور کـه برای یک بچـه باید فرصتهـای تجربه
کـردن را فراهـم کنیـم تـا عاقلتر شـود( .امام حسـین(ع) :ذَرأَ
َ
َّ
ـاح ال ْ َم ْع ِرف َِـة َو ُط َ
ـول التَّ َجـا ِر ِب ِزيَا َد ًة فِـي ال ْ َع ْقل؛
اللُ ال ْ ِع ْل َـم ل ِ َق َ
نزههالناظـر)88/

وقتـی انسـان بـرای ارضاء تمایلات خودش حرکـت میکند
طبیعتـ ًا مجبور اسـت برای رسـیدن به برخـی از تمایالت ،برخی
دیگـر از تمایلات خـود را تـرک کنـد ،کنـار بزند ،یـا صرفنظر
کند(تمایلات انسـان بـا هم تعارض یـا تزاحم دارنـد) .این ترک
کـردن یـا نرسـیدن به برخـی از تمایلات ،باعث رنج میشـود.
رنـج یعنـی اینکـه مـن :یـا بـه دوستداشـتنیهای خـودم
نرسـیدهام ،یـا دوستداشـتنیهایی کـه داشـتهام را از دسـت
دادهام و یـا اینکـه بـه دلیلـی مجبـور شـدهام خـودم از برخـی
دوستداشـتنیهایم چشمپوشـی کنـم و آنهـا را کنـار بگـذارم.
و همـۀ اینهـا رنـج اسـت.

گاهـی اوقـات رنـج بـدون اراده و اختیار انسـان بـه او تحمیل
میشـود .یعنی انسـان دوستداشـتنیهایی دارد که در دسـترس
او نیسـتند؛ چـه ایـن دوستداشـتنیها از اول بهصـورت بالفعـل
بـوده (ماننـد غرایـز) و چـه اینکه بعـداً ایـن دوستداشـتنیها را
اکتسـاب کـرده و پرورش داده اسـت.
دقـت کنیـد که ما رنـج را به ایـن بحث اضافـه نکردیم ،بلکه
موضـوع رنـج ،بـه صـورت طبیعـی در مسـیر ایـن بحـث پیش
دل همـان ویژگی
میآیـد و خـودش را نشـان میدهـد .رنـج از ِ
برتـر انسـان در میآیـد؛ اینکـه «انسـان موجـودی اسـت دارای
گرایشهـای مختلـف» .ایـن ویژگـی مهمـی در وجـود انسـان
اسـت کـه بـه عنـوان رکـن تعریـف حقیقت انسـان مـورد توجه
دل همیـن ویژگی برتـر در میآید
قـرار دادیـم« .عقـل» هـم از ِ
کـه گفتیـم عقـل ابـزاری بـرای انتخـاب بیـن گرایشهاسـت.
بیـانمعنـوی
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یعنـی نسـبت موضوع «رنـج» و «عقـل» ،با مباحث طرح شـده
یـک نسـبت کام ً
ال طبیعی اسـت و خود به خـود در جریان بحث
مطـرح میشـود ،نه اینکه چون اهمیت داشـته خواسـتهایم آن را
در البـهالی بحـث بگنجانیم.
«لذت» یعنی تأمین شدن یک گرایش

در مقابـل رنـج ،لـذت اسـت« .انسـان موجـودی اسـت
تخیـل
گرایشمنـد» و تأمیـن هـر گرایشـی لـذت دارد ،حتـی
ِ
تأمیـن هـر گرایشـی هم لـذت دارد ،حتـی حرکت به سـوی هر
گرایشـی هـم لـذت دارد .پـس جایـگاه لـذت هم در ایـن بحث
مـا معلوم شـد.
بهطـور خالصه میتـوان گفت :انسـان موجـودی گرایشمند
اسـت و ابـزار انتخـاب بیـن گرایشهـای خـودش را دارد(عقل)
و در راه تأمیـن گرایشهایـش بـه «رنج»هـا و «لذت»هایـی
میرسـد .ایـن رنجهـا و لذتهـا ،تعیینکنندهتریـن عامـل در
حیـات بشـر هسـتند .رنـج و لـذت ،در واقـع چیزی جـز گرایش
نیسـت؛ تأمین شـدن گرایش یعنی لذت و تأمین نشـدن گرایش
یعنـی رنج.

به دو دلیل ،رنج قطعی است

رنـج قطعی اسـت؛ یـک دلیلش بـه انسانشناسـی برمیگردد
کـه همـان تزاحـم امیال اسـت .یعنی امیـال انسـان ،متعارض یا
متزاحـم هسـتند و رسـیدن به یک میـل ،به معنای نرسـیدن به
برخـی امیال دیگر اسـت.
دلیـل دیگـرش به حیاتشناسـی برمیگـردد .یعنـی دنیای ما
بهگونـهای نیسـت که تمـام دوستداشـتنیهای مـا را در اختیار
ما قـرار دهد.

اگـر مدرسـهای ایـن واقعیـات را عمیقـ ًا در بـاور بچههـا قرار
حـق بچهها خیانت کرده اسـت؛ حتی اگـر کاری کرده
ندهـد ،در ّ
باشـد کـه آن بچههـا همـۀ قـرآن را حفـظ کنند .اهمیـت تبیین
ایـن واقعیـات بـرای یـک جـوان ،در نامـۀ  31نهجالبالغـه کـه
اولیـن نامـۀ اخالقـی در صـدر اسلام و خطـاب به جوان اسـت،
آمده اسـت .در ایـن نامه ،امیرالمؤمنین(ع) هفـت وصف از دوران
پیـری و چهـارده وصـف از جوانـی را بیـان میفرمایـد کـه ایـن
اوصـاف غالبـ ًا دربارۀ تلخـی دنیاسـت .در واقـع امیرالمؤمنین(ع)
بیـانمعنـوی

دارد بـه جـوان تأکیـد میکنـد« :بـدان کـه دنیـای تـو ایـن
محدودیتهـا را دارد؛ پـس ایـن محدودیتهـا را بـاور کـن!»
ـان ال ْ ُم ِق ِّر لِل َّز َم ِ
(هفـت وصف برای دوران پیـریِ :م َن ال ْ َوال ِ ِد ال ْ َف ِ
ان
السـا ِكنِ َم َسـا ِك َن
ال ْ ُم ْدبِـ ِر ال ْ ُع ُمـ ِر ال ْ ُم ْستَ ْسـلِ ِم لِل َّد ْه ِر ال َّذا ِم ل ِ ُّ
لدنْيَا َّ
ال ْ َم ْوتَـى َو ال َّظا ِعـنِ َع ْن َهـا غَـدا ً  -چهـارده وصف بـرای دوران
السـال ِ ِ
ك َسـبِ َ
يل َم ْن
جوانـی :إِلَـى ال ْ َم ْولُو ِد ال ْ ُم َؤ ِّملِ َما َل يُ ْد ِر ُك َّ
ال ْسـ َقا ِم َو َر ِهينَـ ِة ْ َ
ض َْ
ـد َه َل َ
ـك غ ََر ِ
اليَّا ِم َو َر ِميَّـ ِة ال ْ َم َصائ ِ ِب
قَ ْ
َ
الدنْيَـا َو تَ ِ
ـرو ِر َو َغرِي ِم ال ْ َمنَايَا َو أ ِسـي ِر ال ْ َم ْو ِت
َو َع ْبـ ِد ُّ
اجـ ِر ال ْ ُغ ُ
يـف ال ْ ُه ُمـو ِم َو قَرِيـنِ ْ َ
ان َو ن ُ ُص ِب ْالف ِ
َو َحلِ ِ
ال ْح َز ِ
َـات َو َصرِي ِع
ات َو َخلِي َفـ ِة ْ َ
الش َـه َو ِ
ال ْم َوات)
َّ
مـا بـر اسـاس یـک نـگاه فلسـفی و عقلـی بـه «چگونگـی
انسـان» ،بـه ایـن نتیجـه میرسـیم کـه انسـان بایـد رنجهـا و
محدودیتهایـی را بپذیـرد .بـرای تأییـد این موضـوع ،میتوانیم
نامـۀ  31نهجالبالغـه را به عنوان یک سـند مهم بیاوریم .شـاید
تربیتـی جوانان در صـدر اسلام ،همین نامه
تنهـا سـند تعلیـم و
ِ
باشـد و شـما میبینید که در ابتـدای این سـند ،امیرالمؤمنین(ع)
بـر ایـن واقعیت تأکیـد فرموده اسـت.

دینگریزی ،نتیجۀ عدم پذیرش رنج و محدودیتها

جامعـۀ مـا بـا ایـن نـگاه و ایـن روش فاصلـه دارد ،و طبیعتـ ًا
وقتی کسـی رنـج و محدودیتهای دنیـا را باور نکـرد ،دینگریز
میشـود .اینکـه مـا بخواهیـم همهچیـز را بـا ایمـان بـه خـدا،
بهشـت ،جهنـم و قیامـت ،حل کنیـم ،تالشـی بیفایـده خواهد
بـود و چـهبسـا با ایـن کار ،حرمت خـدا و قیامـت را در نزد مردم
پاییـن میآوریـم .چـون بـه جوانان نهیـب میزنیم کـه« :تو چرا
گنـاه کـردی؟! مگـر به خـدا ایمان نـداری؟! تـو با ایـن گناهانی
کـه مرتکـب شـدی ،در واقـع حرمـت خـدا را زیر پا گذاشـتهای!
چـرا بـه امر خـدا احتـرام نمیگـذاری؟!» مـا مربیان تربیتـی ،در
واقـع بـا ایـن برخوردمـان داریم خـدا را بیاحتـرام میکنیم و اال
آن جـوان گنهـکار یـا بینمـاز ،واقعـ ًا حاضـر نیسـت اینقـدر به
خـدا بیاحترامـی کنـد .او مشـکلش ایـن اسـت کـه نمیتوانـد
بـه «امـر خـدا» احتـرام بگـذارد ،چـون پایـۀ تعلیـم و تربیتی او
درسـت نیسـت و فکـر میکنـد کـه انسـان میتوانـد بـه هـر
دوستداشـتنیای کـه دلـش خواسـت ،برسـد! کسـی کـه فکـر
کنـد "میتوانـد بـه هـر دوستداشـتنیای کـه دلـش خواسـت
پرورش
برسـد" طبیعت ًا فاسـد خواهد شـد و اگر محیط آموزش و
ِ
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او ایـن واقعیـت مهـم در زندگـی را بـه او تعلیـم ندهـد ،همیـن
مدرسـه در واقـع او را فاسـد کرده اسـت.
امکانتغییر،تقویتوتضعیفگرایشها

مطلـب بعـدی ایـن اسـت کـه «آیـا انسـان میتوانـد
گرایشهـای خـودش را تغییـر دهد؟» بلـه ،میتوانـد .ولی اینکه
«انسـان چگونـه میتوانـد گرایشهـای خودش را تغییـر دهد؟»
بحـث مفصلی اسـت خصوص ًا کسـانی کـه در کار تعلیم و تربیت
هسـتند ،بایـد خیلـی بـه ایـن موضـوع توجه داشـته باشـند.

چگونـه میشـود یک گرایـش را تغییر داد؟ تغییـر گرایش هم
یعنـی تقویـت یـا تضعیف گرایش .اگـر بخواهیم یـک گرایش را
تقویـت کنیـم ،در «سـه حیطـه» بایـد کار کنیم« :بـهکار گیری
علـم و آگاهـی مرتبـط +تقویـت گرایشهای همسـو  +تضعیف
گرایشهـای مخالـف» بـا اینها یک مثلث تشـکیل دهیـم و آن
را در جهـت تقویـت گرایـش مـورد نظـر ،بـهکار گیریـم .یعنـی
گرایشهـای همسـو را تقویـت کنیـم و گرایشهـای مخالف را
تضعیـف کنیـم و در این میان ،از آگاهی نیز به درسـتی اسـتفاده
کنیـم .در اینجـا آگاهی یک نقـش ویژه هـم در «تعیین مصداق
بـرای گرایشهـا» دارد.

موجـب میشـود کـه مـا یـک عملیاتـی را انجـام دهیـم بـه نام
«بهفعلیـت رسـاندن گرایشهای پنهـان» و البتـه موضوع تغییر
گرایشهـا فقـط بـه همینجـا ختـم نمیشـود بلکـه «عملیـات
تقویـت گرایشهـا» نیـز جـزء تغییـر گرایشهـا محسـوب
میشـود کـه بایـد انجام شـود.
وقتـی بخواهیـم گرایشهـای پنهان-کـه لذتـش دیرتـر
میرسـد -را بیـدار و فعـال کنیـم ،یکمقـدار بایـد از لـذت
گرایشهـای بالفعـل ،صرفنظـر کنیـم .ایـن همـان چیـزی
اسـت کـه تحـت عنـوان «مخالفت بـا هـوای نفـس» از آن یاد
نـخ تسـبیح
میشـود و طبـق روایـات مـا ایـن نظـام دیـن یـا ِ
ـام الدِّيـنِ ُم َخال َ َفـ ُة ال ْ َه َوى؛
دیـن اسـت( .امیرالمؤمنیـن(ع) :ن ِ َظ ُ
غررالحکـم)9981/

بـرای تضعیـف یـک گرایش بـد نیز شـبیه همیـن کار را باید
انجـام دادً .
مثلا اگـر میخواهیـد خساسـت را در کسـی از بیـن
ببریـد ،نـگاه کنیـد ببینیـد چـه گرایشهـای خوبی دارد؟ سـعی
کنیـد آن گرایشهـای خـوب را تقویـت کنیـد ،چـون تقویـت
گرایشهـای خوبـی کـه دارد برایـش آسـانتر از مقابلـه بـا این
گرایـش بـد اسـت .وقتـی گرایشهـای خـوب را تقویـت کنیـد،
کمکـم ایـن گرایـش بـدش هـم ضعیـف میشـود.
گفتیـم انسـان موجـودی اسـت دارای گرایشهـای مختلف،
کـه میتوانـد در بیـن گرایشهـای خـودش انتخـاب کنـد و
ابـزار الزم بـرای ایـن انتخاب را هـم دارد(عقـل) و در راه تحقق
گرایشهایـش بـه رنجهـا و لذتهایـی میرسـد .ضمـن اینکـه
انسـان میتوانـد گرایشهـای خـودش را تغییر دهـد .یعنی فقط
اینطـور نیسـت کـه انسـان دنبال تحقـق گرایشهـای خودش
باشـد ،بلکـه امـکان تغییـر گرایشهایش را هـم دارد.
وجـود گرایشهـای پیـدا و پنهـان در انسـان؛ تغییـر و تقویت
گرایشهـا را ضـروری میکند .پنهـان بودن برخـی از گرایشها
بیـانمعنـوی
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یکِشـند ،چـون اساسـ ًا زندگی انسـان طوری
هـم ایـن رنـج را م 
طراحی شـده که او مجبور اسـت با برخی از دوستداشـتنیهای
خـودش مخالفـت کند ،چه دیندار باشـد و چه بیدیـن .حتی اگر
هواپرسـت مطلق شـود ،باز
کسـی عقلـش را هم تعطیـل کند و
ِ
هـم بیـن اهـواء نفسـانی خـودش باید انتخـاب کنـد و در نتیجه
یـک طـرف ایـن انتخـاب رنـج مـیآورد و طـرف دیگـر ،لـذت
مـیآورد .امـا رنـج را نمیتـوان حـذف کرد.

ب:تعریفزندگیودین؛«مدیریتتمایالت»
زندگییعنیمدیریتگرایشها

تـا اینجـای بحـث ،هنـوز به دیـن و بندگی خـدا نرسـیدهایم.
تـازه بـه تعریـف زندگـی رسـیدهایم .تعریـف مـا از زندگـی این
اسـت« :زندگـی یعنـی مدیریـت گرایشهـا» ایـن مدیریـت
گرایشهـا دو معنـا دارد .1« :تغییـر گرایشها  .2تحقق و پاسـخ
دادن بـه گرایشهـا» منظـور از مدیریـت کـردن گرایشهـا این
دو اتفاقـی اسـت کـه در وجـود مـا بایـد رخ دهـد .البتـه شـاید
برخـی بگوینـد« :کلمـۀ مدیریـت بـرای ایـن دو اتفاقـی کـه در
وجـود انسـان میافتـد ،زیاد رسـا نیسـت ».ما هـم تعصبی روی
کلمـات نداریـم؛ اگـر شـما واژۀ بهتـری سـراغ داریـد ،از همـان
اسـتفاده کنید.
تغییـر گرایشهـا در وجـود انسـان اجتنابناپذیر اسـت .اینکه
امیرالمؤمنیـن(ع) میفرمایـد« :أَ ْكـر ِْه ن َ ْف َس َ
ـك َع َلـى ال ْ َف َضائِلِ
ـوع َع َل ْي َها»(غررالحکم )2477/منظور
الرذَائ ِ َل أَنْ َـت َم ْطبُ ٌ
فَـإ َِّن َّ
همیـن اجتنابناپذیـر بـودن اسـت .یعنی اگـر ما خودمان سـعی
نکنیـم گرایشهـای خودمـان را تغییر دهیم ،بهطـور طبیعی این
تغییـر گرایشهـا در مـا اتفـاق میافتد(منتهـا این تغییـر طبیعی،
برایمـان مفیـد نخواهـد بود).
کسـانی کـه میگوینـد :مـا نمیخواهیـم گرایشهـای خـود
را مدیریـت کنیـم ،وقتـی در تزاحمهـا و تعارضهـای بیـن
گرایشهـای خودشـان گرفتـار میشـوند ،واقع ًا بیچاره میشـوند
و بههـر حـال مجبـور خواهنـد بـود «بـا امیـال و هـوای نفـس
خـود مبـارزه کننـد» و مجبورنـد رنجـی را کـه در حـذف برخی
از گرایشهـا وجـود دارد تحمـل کننـد .یعنـی انسـانهای هرزه
بیـانمعنـوی

دین،برنامهایبرایمدیریتگرایشهاست

پـس زندگـی یعنـی مدیریـت گرایشهـا؛ کـه بـه معنـای
«تغییـر» گرایشهـا و «تحقـق» گرایشهاسـت .تـا اینجـای
بحـث ،بـا «دیـن» کاری نداشـتیم .اکنـون میپرسـیم« :آیا این
مدیریـت گرایشهـا ،نیـاز بـه برنامه نـدارد؟» خب معلوم اسـت
کـه نیـاز بـه برنامـه دارد ،ایـن برنامـه باید بـه او بگویـد« :کدام
گرایـش خـود را ترجیح بده و کـدام را کنار بگذار؟» حتی انسـان
نیـاز بـه آگاهـی دارد کـه بدانـد اساسـ ًا چـه گرایشهایـی دارد؟
مخصوصـ ًا اینکـه بداند گرایشهـای پنهان او چـه گرایشهایی
هسـتند؟ اینجاسـت کـه وحـی بـه کمـک انسـان میآید.
دیـن برنامـهای بـرای مدیریـت گرایشهاسـت .دیـن هم به
مـا برنامـه میدهـد ،هـم بـه مـا آگاهـی میدهـد کـه شـما چه
گرایشهـای پنهانـی داریـد .از آنجـا کـه انسـان گرایشهـای
پنهـان هـم دارد ،پیامبـران الهی میآینـد تا به انسـانها بگویند:
"شـما چـه گرایشهـای پنهانـی داریـد ".منتهـا مشـکل ایـن
اسـت کـه غالبـ ًا انسـانها بـه پیامبـران الهـی اجـازه نمیدهنـد
کـه همـۀ سـخنان خـود را بگویند .همینکـه پیامبران به سـراغ
مـردم میآینـد ،خیلیهـا از همـان دور میگوینـد :ایـن پیامبران
میخواهنـد «دلـم میخواهد»هـای مـا را کنتـرل کننـد! لـذا از
همـان راه دور ،پیامبـران را میزننـد .در حالـی کـه اگـر اجـازه
بدهنـد پیامبـران سـخن خـود را کامـل بگوینـد ،میبیننـد کـه
پیامبـران هـم از آنچـه «دلـت میخواهـد» سـخن میگوینـد؛
منتهـا پیامبـران آن قسـمت پنهانتـر و عمیقتـر دلـت را بـه تو
نشـان میدهنـد ،نـه آن قسـمت سـطحیتر و آشـکارتر دلت را
کـه بـه آن «هـوای نفـس» گفته میشـود.
مشـکل ایـن اسـت کـه اجـازه نمیدهنـد کار پیامبـران بـه
اینجـا برسـد! همینکـه میبیننـد پیامبـران مخالـف هـوای
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نفـس آنهـا هسـتند ،یـا پیامبـران را تکذیـب میکنند یـا آنها را
ـم َر ُس ٌ
ـول بِمـا ال تَ ْهـوى أَنْ ُف ُسـ ُه ْم فَريق ًا
م
ی ُکشـند( ُكلَّما َ
جاء ُه ْ
َك َّذبُـوا َو فَريقـ ًا يَ ْقتُ ُلـون؛ مائـده ،)70/مهلـت نمیدهنـد کـه
پیامبـران ،اصـل مطلب را درسـت به مـردم بفهماننـد و بگویند:
«درسـت اسـت کـه مـن با هـوای نفـس تـو مخالفـت میکنم،
ولـی بـا همـۀ عالقههـای تـو کـه مخالفـت نمیکنـم!»
کافیست بچهها «نیاز به برنامه» را درک کنند

در مدرسـه اگـر بخواهیـم بچههـا را تربیـت کنیـم ،بایـد آنها
را بـه نقطـهای برسـانیم کـه این حقیقـت ،یعنی "لـزوم مدیریت
گرایشهـا" را دربـارۀ زندگـی خودشـان درک کننـد ،و برای این
حقیقـت دنبـال برنامه باشـند .وقتـی خودشـان دنبـال برنامهای
بـرای مدیریـت گرایشهـا باشـند ،طبیعتـ ًا برنامـۀ دیـن را بـه
راحتـی میپذیرنـد .ما اگـر بتوانیم همیـن یک کار را در مدرسـه
درسـت انجـام دهیـم ،بخـش عمدۀ وظیفـۀ مدرسـه در ارتباط با
آمـوزش دین انجـام گرفته اسـت.
بـه بچههایـی کـه ایـن حقیقـت برایشـان جاافتـاده باشـد،
اگـر بگوییـم« :آیـا قبـول داریـد خـدا بهتریـن کسـی اسـت که
میتوانـد بـه ما برنامـه بدهد؟» همـۀ آنها خواهند گفـت« :بله»؛
چـون ً
قبلا ضـرورت برنامـه و نیـاز خودشـان را بـه ایـن برنامه
درک کردهانـد ،یعنـی ضـرورت دیـن را درک کردهانـد و دیـن
میشـود« :برنامـهای بـرای مخالفـت با هـوای نفـس» ولی اگر
ایـن ضـرورت را درک نکرده باشـند و دین را به آنهـا ارائه دهیم،
احسـاس میکننـد کـه دین میخواهـد ،یک چیزهایـی را به زور
بـه آنها تحمیـل کند!
دو ویژگی برنامۀ دین برای مدیریت تمایالت

گفتیـم کـه دیـن برنامـۀ مدیریـت تمایلات اسـت ،امـا دین
فقـط همیـن نیسـت .وقتـی بـه سـراغ دیـن میرویـم میبینیم
برنامـهای کـه دیـن بـرای مدیریت تمایلات به مـا میدهد ،دو
ویژگـی دارد:

ویژگی اول :برنامه دستوری است نه پیشنهادی

ویژگـی برنامـۀ دین بـرای مدیریـت امیال ،این اسـت
اولیـن
ِ
کـه ایـن برنامـه «دسـتوری» اسـت نه پیشـنهادی .یعنـی دین،

بحـث عبودیـت را وسـط میکشـد و ربوبیـت خـدا را مطـرح
میکنـد .دیـن مثـل یـک پزشـک ،پیشـنهاد نمیدهـد بلکـه
دسـتور میدهـد و از جهنـم و بهشـت و ثـواب و عقـاب صحبت
میکنـدً .
مثلا شـما میتوانـی بـه دانشآمـوز بگویـی« :اگـر
میخواهـی بهتـر آب بخـوری ،بیـا در ایـن لیوان آب بخـور! این
خیلـی بهتـر اسـت!» یـا میتوانی بگویـی« :بایـد در ایـن لیوان
آب بخـوری» ،امـا چـرا برنامـۀ دین دسـتوری اسـت؟
بایـد ببینیـم کـه مـا اساسـ ًا دنبال چـه چیـزی بودیـم؟ ما در
مدیریـت گرایشها میخواسـتیم چـهکار کنیم؟ ما میخواسـتیم
گرایشهـای پنهانتـر را بـر گرایشهـای سـطحی غلبـه دهیم.
از طرفـی ،محـور گرایشهای سـطحی انسـان «انانیـت» و برتر
دانسـتن خـود اسـت(علو ،برتریطلبـی ،منیـت ،تکبـر) و محـور
گرایشهـای عمیـق انسـان «میـل بـه خدا» اسـت .لـذا خداوند
گرایـش خودمان برسـاند-به
بـرای اینکـه مـا را به عمیقتریـن
ِ
تعبیـ ِر ما« -مجبور اسـت» دسـتور بدهد تـا «انانیت» مـا از بین
بـرود؛ و اال اگـر مـا بـه میـل خودمـان یـک کار خوبـی انجـام
«مـن» مـا در ایـن میـان حضـور خواهـد داشـت.
دهیـم ،هنـوز
ِ
لـذا خـدا لطـف کـرده و به مـا دسـتور داده اسـت تا انانیـت ما از
بیـن برود.
البتـه خداونـد در ایـن برنامـۀ دسـتوری ،کرامـت انسـان را
ي
ـد َك َّر ْمنا بَن 
«و ل َ َق ْ
رعایـت کـرده اسـت .کما اینکـه میفرمایـدَ :
آ َد َم»(اسـراء )70/خداوند تشـویق و تنبیههـا را پنهان و پیچیده
قـرار داده اسـت تـا مـا بتوانیـم آزادانه(نـه تحـت فشـار تشـویق
و تنبیـه فـوری) انتخـاب کنیـم و بـه ایـن ترتیـب ارزشهـای
خودمـان را نشـان دهیـم ،و ایـن لطـف خداونـد نسـبت بـه
ماسـت .منتهـا اساسـ ًا بـرای از بیـن رفتـن انانیت انسـان ،راهی
غیر از دسـتور دادن وجود نداشـته اسـت .زیرا در اجرای دسـتور،
انسـان برتـری کـس دیگری را بـر خـود میپذیرد و بـا منیت و
خودبرتربینـی خـودش مبـارزه میکنـد .انسـان بـا دسـتوری که
علیـه گرایشهـای سـطحی خـودش اجـرا میکنـد ،میتوانـد
رشـد کند.
پـس معلـوم میشـود کـه داسـتان گرایشهـای سـطحی و
عمیـق انسـان ،خیلـی عمیقتـر از ایـن حرفهاسـت! تفـاوت
گرایشهـای عمیـق و سـطحی انسـان ،مثـل تفـاوت بیـن دو
نـوع شـربت نیسـت کـه یکـی از دیگـری خوشـمزهتر اسـت
بیـانمعنـوی
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ولـی مـا هنـوز آن شـربت خوشـمزهتر را نخوردهایـم و مـزهاش
را تجربـه نکردهایـم .بعـد از اینکـه خوردیم ،مث ً
ال بگوییـم« :بله،
ایـن شـربت هم خوب اسـت!» شـما اگر بـه خودتان نـگاه کنید
میبینیـد کـه موجـودات بینهایـت ،و بینهایتطلبـی هسـتید.
اگـر گرایشهـای عمیـق انسـان بررسـی شـود و توضیـح داده
شـود ،بـه اینجا میرسـیم کـه عمیقتریـن گرایشهای انسـان
چیزی نیسـت جز «دوسـت داشـتن خـو ِد خو ِد خداونـد متعال» و
«متصـل شـدن به پـروردگار عالـم» و همین اقتضـا میکند که
«بیمـن» بشـویم .ماهیـت وجـود انسـان اقتضـا میکنـد که به
منیت یا
او دسـتور داده شـود تـا مرکـز
ِ
هواپرسـتی او(یعنی مـنّ ،
انانیـت انسـان) قلـع و قمـع شـود و از بیـن برود.
ویژگی دوم :اجرای برنامه ،تحت سرپرستی و

ولی خدا
مدیریت ّ

دومیـن ویژگـی برنامـۀ دین بـرای مدیریـت امیال چیسـت؟
در ویژگـی اول گفتیـم کـه ایـن برنامـه بایـد بـه ما دسـتور داده
شـود تـا انانیـت مـا از بیـن بـرود ،چـون عمیقترین خواسـتۀ ما
اتصـال بـه ذات بـاری تعالی و لقاء اهلل اسـت .و امـکان ندارد که
انانیت
مالقـات پـروردگار عالـم در بهترین صـورت ،بـا ذرهای از
ِ
انسـان همـراه باشـد .کسـی میتوانـد از خـدای برتر لـذت ببرد
کـه حاضر باشـد دسـت از برتریطلبـی و منیت خودش بـردارد.
از آنجایـی کـه خـدا خیلـی بزرگتـر از ماسـت ،وقتـی بـه مـا
دسـتور بدهد ،قهـراً ما میپذیریـم ولی این پذیرش دسـتور خدا،
انانیـت خودمـان را مطلقـ ًا از
هنـوز دلیـل بـر آن نیسـت که مـا
ِ
بیـن برده باشـیم .بـرای اینکه فرآینـ ِد از بین رفتـن «هوی» که
مرکـزش انانیت انسـان اسـت ،عمیق ًا صـورت بگیـرد و منیت ما
واقعـ ًا از بیـن بـرود ،خداوند یـک ترفنـد دیگر هم بـهکار میبرد
و میفرمایـد« :نهتنهـا بـه تو دسـتور میدهـم ،بلکه این دسـتور
ولـی خـودم میدهـم کـه بـه تـو بدهـد ،و تـو بایـد تحت
را بـه ّ
ولـی مـن و بـه دسـتور او ،بـا هـوای خـودت مبارزه
ِ
سرپرسـتی ّ
ـت ل َ ُه ْم ُر ُسـ ُل ُه ْم إ ِْن
کنـی و او یـک آدمی اسـت مثل خودت(قال َ ْ
ـم؛ ابراهیـم »)11/و ایـن ضربـۀ آخـر به
ن َ ْح ُ
ـن إِالَّ ب َ َش ٌـر ِم ْث ُل ُك ْ
انانیـت انسـان اسـت .و ایـن همـان جایی اسـت کـه ابلیس گیر
ـج ُدوا
ـج ُدوا ِل َد َم ف ََس َ
کرد و متوقف شـد( .إِ ْذ قُ ْلنا ل ِ ْل َمالئ ِ َك ِة ْاس ُ
إ ِ َّ
ليـس أَبـى َو ْاسـتَ ْكبَ َر؛ بقره)34/
ال إِبْ َ
بیـانمعنـوی

اقتضـای رسـیدن بـه عمیقترین خواسـتههای ما ،دسـتوری
بـودن برنامـۀ مدیریـت امیـال از جانـب خداسـت ،و تقویت این
ِ
بـودن اطاعت مـا از خدا،
دسـتوری بـودن و نشـاندهندۀ حقیقی
ِ
بـه ایـن اسـت کـه این دسـتور با واسـطه به ما برسـد .نـه اینکه
ایـن واسـطه فقـط راهنمـای ما باشـد ،بلکـه او بر مـا «والیت»
دارد و مـا تحـت مدیریـت او بندگـی میکنیم.
بنابرایـن تعریـف دیـن ،اینطور خواهد شـد« :دیـن برنامهای
ولـی خـدا ».بـه
بـرای مدیریـت تمایلات اسـت ،بـا مدیریـت ّ
عبـارت دیگـر« ،دیـن برنامـهای بـرای مخالفت با هـوای نفس
ولـی خدا».
اسـت ،بـا مدیریـت ّ

دیـن برنامـهای برای مدیریـت تمایالت اسـت و قب ً
ال ماهیت
تمایلات ،بـرای ما مشـخص شـده اسـت و میدانیم کـه باید از
تمایلات سـطحی عبور کنیم و بـه تمایالت عمیقتر برسـیم .و
از طرفـی چـون نفس امارۀ انسـان متمایل به تمایالت سـطحی
اسـت ،لـذا بایـد مرکز تمایـل به گرایشهـای سـطحی را از بین
ببریـم و آن را بـه یـک نقطـۀ بسـیار عمیق برسـانیم کـه همان
حقیقـت عبودیت و پرسـتش خداسـت .بـه همین دلیـل هم این
برنامـه بایـد دسـتوری باشـد .از آنجایی که انسـان یـک موجو ِد
ّ
مـکار اسـت(میتواند خـودش و دیگـران را فریب دهـد ،یعنی به
ظاهـر دسـتور خدا را اجـرا کند ولـی انانیت خـودش را هم حفظ
ولـی خـدا به ما
کنـد) لـذا خداونـد ایـن دسـتورها را بـه واسـطۀ ّ
میدهـد .این
ولی خدا نیـز فقط مربوط بـه زندگی اجتماعی
واسـطه بـودن ّ
تقرب
نیسـت ،بلکـه در زندگـی فردی هم اگـر بخواهیم به خـدا ّ
ولی اهلل باشـد.
پیـدا کنیم ،باید با واسـطۀ ّ

نبایـد پیامبـران و اولیـاء خـدا را صرفـ ًا معلـم و راهنمـا تلقـی
کنیـم ،یـا اینکـه آنهـا را صرفـ ًا مدیـران جامعـه تلقـی کنیـم.
البتـه ایـن دو(معلـم بـودن و مدیـر بـودن) نیـز از لـوازم والیت
اسـت و در ایـن حرفـی نیسـت ،امـا حقیقـت ماجـرا عمیقتـر
«و َمـا َخ َّصنَـا
از ایـن اسـت .در زیـارت جامعـه میخوانیـمَ :
ـار ًة ِ َ
لنْ ُف ِسـنَا َو تَ ْز ِكيَـ ًة
بِـ ِه ِم ْ
ـم ِطيبـ ًا ل ِ َخ ْل ِقنَـا َو َط َه َ
ـن َو َليَتِ ُك ْ
پاکـی
لَنَا»(منالیحضرهالفقیـه )613/2/چـرا والیـت موجـب
ِ
جـان انسـان میشـود؟ چون انسـان با پذیـرش والیـت ،در واقع
«صاحـب اختیـار» پیـدا میکنـد و زمانـی کـه کسـی صاحـب
اختیـار انسـان شـود ،باعث میشـود انانیت انسـان از بیـن برود؛
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اصـل این اسـت ،البتـه مدیریت اجتماعـی و راهنما بـودن نیز از
نتایـج آن اسـت.
اهمیت ن ّیت و گرایش عالقه به خدا

اگـر بخواهیـم برنامههـای دیـن را اجـرا کنیـم ،چـه اتفاقـی
دسـتوری خـدا را بـه
میافتـد؟ یعنـی بعـد از اینکـه برنامههـای
ِ
ولـی خـدا گرفتیـم و خواسـتیم اجـرا کنیم ،چـهکار باید
واسـطۀ ّ
انجـام دهیـم؟ آخریـن نقطـه قبـل از اینکـه وارد عمـل شـویم،
«نیـت».
چیسـت؟ چیـزی اسـت کـه مـا بـه آن میگوییـمّ :
و اهمیـت ّنیـت نیـز دوبـاره نشـاندهندۀ اهمیـت گرایشهـا و
تمایلات انسـان اسـت.
ولـی خـدا -بـه
وقتـی میخواهی-تحـت والیـت و مدیریـت ّ
دسـتو ِر خـدا عمـل کنی ،خداونـد میفرمایـد« :به چه دلیـل و با
چـه انگیـزه و ّنیتـی میخواهی ایـن کار را انجام دهی؟» و شـما
بایـد بگوییـد« :بـا ّنیت قربـه الـی اهلل» میخواهم این دسـتور را
«تقرب بـه خدا» همان
اجـرا کنـم یا این کار را انجـام دهم .این ّ
عالقـۀ پنهانی اسـت که اجمـا ًال از آن آگاه شـدهای و عقل به تو
گفتـه اسـت که «بـه دنبال ایـن عالقۀ عمیـق برو!».
گرایـش و تمایـل انسـان آنقـدر مهـم اسـت و آنقـدر در
عالَـم اثـر وضعـی دارد کـه از همـان اول بـرای هـر حرکتـی،
ّنیـت «قربـه الـی اهلل» بایـد آمـوزش داده شـود .یعنـی قبـل از
اجـرای هـر دسـتوری بایـد از خودش بپرسـد« :تو این دسـتور را
بـرای چـه میخواهی اجـرا کنی؟» پاسـخش این اسـت« :برای
نزدیـک شـدن بـه خدا» (چـون ایـن برنامـهای کـه میخواهیم
اجـرا کنیـم ،برای تحقـق اصیلترین گرایشهای انسـان اسـت
و مرکـز اصیلتریـن گرایشهـای مـا «تقـرب الی اهلل» اسـت).
نماز؛ در رأس برنامه

بعـد از اینکـه ّنیـت کردیم(بـا ّنیـت تقرب بـه خدا) شـروع به
فعالیـت میکنیـم و در رأس فعالیتهـای مـا هـم «نمـاز» قـرار
میگیـرد .چـرا نمـاز عمـود خیمـۀ دیـن میشـود؟ چـون شـما
میخواهیـد بـا هـوای نفـس خودتـان مخالفـت کنیـد و بهترین
تکنیـک بـرای مخالفـت بـا هـوای نفـس ایـن اسـت کـه یک
دسـتور یـا برنامـهای را اجـرا کنـی که ربطـی به زندگـی دنیایی

شـما نداشـته باشـد و هیچ انگیزۀ دنیایی شـما را تحریک نکند،
و شـما هـر روز بـه صـورت منظـم آن را انجـام دهید.
وقتـی بـه صـورت فنـی بـه ایـن دسـتور(نماز) نـگاه کنیـم،
میبینیـم کـه ایـن یـک فعالیـت بسـیار مؤثر بـرای پیـدا کردن
«قـدرتِ مخالفـت بـا هـوای نفـس» اسـت .لـذا پیامبـر گرامی
اسلام(ص) فرمـود :بچه از هفت سـالگی باید نمـاز بخواند(قال
ل ْولِیَـا ِء ْ َ
بـا ِ َ
ال ْط َف ِ
رسـول اهلل(ص) ُم َخا ِط ً
ـم
ـروا أَ ْو َل َد ُک ْ
ـالُ :م ُ
اضرِبو ُهـم َع َلی َهـا و ُه َ
َ
ـاء
ب ِ َّ
ـم أبْنَ ُ
الص َلا ِة َو ُه ْـم أبْنَ ُ
ـاء َس ْ
ـب ٍع َو ْ ُ ْ ْ َ ْ
َع ْشـر؛ عوالـی الآللـی )328/1/و نمـاز هم یـک برنامۀ عملی
اسـت .یعنـی نفرمودهانـد کـه از هفـت سـالگی ،اول عقایـد و
آگاهیهـای دینـی بچـه را درسـت کنیـد ،بلکـه فرمودهاند بچه
بایـد ایـن برنامـۀ عملـی را انجـام دهد.
بهتریـن راه بـرای مبـارزه بـا هـوای نفـس این نیسـت که به
صـورت مـورد بـه مـورد ،با هـوای نفس خودمـان مبـارزه کنیم،
بلکـه بهتریـن راه ایـن اسـت کـه در زندگیمان یـک «برنامه»
بگذاریـم و آن را مـدام انجام دهیم؛ حتی اگر گاهی اوقات ،انگیزه
و عالقه(حـال و حوصلۀ انجام آن را) نداشـتیم .وقتی انسـان این
حال
برنامـه یـا دسـتور را انجـام دهـد ،در واقـع روزی چنـد بـار ِ
نفس خودش را گرفته اسـت .اجرای درسـت این دسـتور ،انسـان
را در بقیـۀ مخالفتهـا بـا اهـواء نفسـانیاش ،تقویـت میکنـد.
ایـن در واقـع ترجمـۀ همان آیۀ قرآن اسـت که میفرمایـد« :إ َِّن
ى َع ِـن ال ْ َف ْحشـا ِء َو ال ْ ُم ْن َكرِ»(عنکبوت)45/
الصلا َة تَ ْنه 
َّ
نقطۀ شروع تعلیم دین به بچهها

اگـر ماهیـت مخالفـت با هوای نفـس را به بچهها یـاد ندهیم
و بعـد بـه آنهـا بگوییـم« :دینـدار شـوید» همـهاش احسـاس
میکننـد کـه خـدا دارد بـه آنهـا زور میگویـد! مـا نمیتوانیم به
بچههـا بگوییم« :چون خدا هسـت ،پس ما باید او را بپرسـتیم!»
ایـن چـه شـیوۀ تعلیـم خداپرسـتی و دینـداری اسـت؟! اینکه به
بچههـا بگوییـم« :خـدا خـارج از وجـود تـو و خواسـتههای تـو
«هسـت» و چـون «هسـت» بایـد او را بپرسـتی و اال بـه جهنم
خواهـی رفـت!» ایـن یـک نـوع زور گفتن اسـت و با این شـیوۀ
تعلیـم دیـن ،این دیـن هیچوقت بـرای او درونی نمیشـود ،بلکه
یـک چیـزی اسـت کـه از بیـرون بـه او تحمیل شـده اسـت .در
حالی که شـیوۀ حضـرت ابراهیم(ع) در تعلیم خداپرسـتی و دین،
بیـانمعنـوی
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اینگونـه بود کـه فرمود« :مـن غروبکنندگان را دوسـت ندارم؛
َل أُ ِح ُّـب االفِلِين»(انعـام )76/یعنـی اول با این شـروع کرد که
«مـن چه چیزی دوسـت دارم؟ من آفلین را دوسـت نـدارم ،پس
ایـن چیـزی که افـول میکنـد ،نمیتوانـد خدای من باشـد»
مـا هـم وقتـی میخواهیـم دیـن را بـه بچـه تعلیـم دهیـم،
اول بـه سـراغ ایـن برویـم کـه او چه چیـزی دوسـت دارد و چه
چیـزی دوسـت ندارد؟ یعنـی از این نقطه شـروع کنیـم «تو این
را دوسـت داری و آن را دوسـت نـداری »...و از همینجـا بـه
خداشناسـی برسـیم .یعنـی از درون او بـه این نتیجه برسـیم که
او بـه دیـن نیـاز دارد .از درون او و اقتضائـات درونـی او بـه ایـن
برسـیم که او برای رسـیدن به لذت بیشـتر و رسـیدن به عالئق
عمیـق خودش ،نیاز بـه برنامه و دسـتور دارد .در غیر این صورت
او بعـد از مدتـی دینـداری کـردن ،از دیـن دلزده خواهد شـد.
نظام تربیتی بر مبنای «یک محور واحد»

بـر اسـاس آنچـه گفتـه شـد ،ما نسـبت بـه انسـان ،زندگی و
تعریـف
بندگـی او ،نگاهـی نظاممنـد پیـدا خواهیـم کـرد .مـا از
ِ
ِ
انسـان و تعریـف زندگـی و بندگـی اسـتفاده میکنیـم و به یک
نظـام تعلیـم و تربیتـی میرسـیم کـه بـر «یـک محـور واحـد»
اسـتوار اسـت .و این محور واحـد «مدیریت تمایلات» یا همان
«مبـارزه بـا هـوای نفس» اسـت.
خیلـی از اوقـات ،مجموعـه و منظومـهای از مفاهیـم دینـی و
انسـانی را در کنـار هـم قـرار میدهنـد و آن را نظـام تعلیـم و
تربیـت دیـن معرفـی میکننـد .در حالیکـه بـه عقیـدۀ بنـده تـا
وقتـی ایـن مجموعههـا یـا منظومههـا «محـور واحـد» پیـدا
نکردهانـد ،نمیتـوان آن را یـک «نظـام کامـل» تلقـی کـرد.
مـا اگـر فکـر دینـی خودمـان را نظاممنـد کنیـم و آن را بـر
یـک محـور اسـتوار کنیـم ،در تعلیـم و تربیـت هم دقیقـ ًا «یک
کار» خواهیـم کـرد و یـک مسـئولیت اصلـی خواهیم داشـت .و
ایـن خیلـی خوب اسـت کـه بدانیم «یـک مسـئولیت» داریم نه
صدتـا! این مسـأله آثار روانـی و عملی متعـددی دارد ،مث ً
ال اینکه
باعـث آرامـش میشـود ،و از نظـر فکـری بـه مـا امـکان تفکـر
ّ
خلاق را میدهـد .در روایـات هـم «پراکندگـی» مزمـت شـده
هم واحد قـرار دهیم.
هـم خودمـان را ّ
اسـت و از مـا خواسـتهاندّ ،
ـاه َّ
ان َه ُّمـ ُه َه ّم ًا َو ِ
اللُ َه َّم ُه
(امـام صـادق(ع) :إِن َّ ُه َم ْن َك َ
احدا ً َك َف ُ
بیـانمعنـوی

اللُ ب ِ َ
ـال َّ
ـم يُبَ ِ
ـأ ِّي َوا ٍد َه َلـك؛
ـن َك َ
َو َم ْ
ان َه ُّمـ ُه فِـي ُك ِّل َوا ٍد ل َ ْ
کافی)246/2/

مـا بـرای تربیـت خودمـان ،تربیـت جامعـه و تربیـت افرادی
«هم واحـد» داریم
کـه در آموزشـگاههای ما شـرکت میکننـدّ ،
هـم واحـد ایـن اسـت کـه میخواهیـم او را در «مدیریـت
و ّ
تمایلاتِ » خـودش قدرتمند کنیم .حاال شـما بر این اسـاس ،به
دسـتورات دینـی بپردازیـد و ببینید که نسـبت و رابطـۀ هر کدام
از دسـتورات دینـی بـا بحث «مدیریـت تمایالت» یا «مبـارزه با
هـوای نفـس» چیسـت؟ مث ً
ال نمـاز ،صبـر ،رضایت ،شـکر و ...با
مدیریـت تمایلات یـا مبـارزه بـا هـوای نفـس ،چه ربطـی پیدا
میکنـد؟
تحلیلرابطۀشکر،بامدیریتتمایالت

بـه عنـوان مثـال ،صبـر و شـکر را میتـوان از تکنیکهـای
مبـارزه بـا هـوای نفـس ،اسـتخراج کـردً .
مثلا «شـکر» چـه
جایگاهـی در مبـارزه بـا هـوای نفـس دارد؟ چگونـه میتـوان
دل مبـارزه بـا هـوای نفـس ،یا مدیریـت تمایالت
«شـکر» را از ِ
بیـرون آورد؟ مـا بناسـت کـه «یـک کار» انجام دهیـم و آن هم
ایـن اسـت کـه از تمایلات سـطحی بگذریـم و بـه تمایلات
دل ایـن یـک دانـه کار،
عمیـق برسـیم .حـاال بایـد دیـد کـه از ِ
شـکر چگونـه در میآیـد؟ البتـه ایـن تحلیل مـا باید بـا آنچه در
روایـات دربـارۀ «شـکر» بیـان شـده ،مطابقت داشـته باشـد.
هنگامـی کـه میخواهیـم با هـوای نفسمان(بـا گرایشهای
کاهنـدۀ خودمـان) مبـارزه کنیم ،به کمک و با نیـروی چه چیزی
بایـد ایـن مبـارزه را انجـام دهیم؟ بـا گرایشهای خوبمـان .ما
بـا گرایشهـای خوبمـان بایـد گرایشهـای بدمـان را بزنیـم
و اال اگـر گرایـش خـوب نداشـته باشـیم ،نمیتوانیـم گرایـش
بدمـان را بزنیـم .بـا گرایشهای «یکمقـدار عمیقتـر» باید در
مقابـل گرایشهـای «یکمقـدار سـطحیتر» مبـارزه کنیم و اال
وسـیلۀ دیگـری بـرای ایـن کار نداریـم .پس یک فصلـی به نام:
«تقویـت گرایشهـای خـوب» بـرای ما بـاز میشـود و در رأس
ایـن فصل هم «شـکر» قـرار دارد.
یـادآوری لذتهایـی که به آن رسـیدهای .شـکر
شـکر یعنـی
ِ
یعنـی از صمیـم دل بگویـی« :آخ جـان!» و البته ایـن در ارتباط
بـا خداونـد گفتـه میشـود .شـکر تقویتکننـدۀ تمایلات خوبی
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اسـت کـه بایـد علیـه تمایلات بـد ،بـهکار گرفتـه شـود .و در
جریـان مبارزه بـا هوای نفس ،شـکر مهمتر از صبر اسـت( .امام
الش ْ
الص ْب ِر َع َلـى الْبَ َل ِء؛
سـجاد(ع)ُّ :
ـر ِم َن َّ
ـك َر َع َلى ال ْ َعافِيَ ِة َخ ْي ٌ
مشـکاهاالنوار )258/حتـی در روایات آمده اسـت که اگر شـما
مقرب میشـوی
بـرای نعمتهایـت شـکر کنی ،بیشـتر به خـدا ّ
نسـبت بـه اینکـه رنجها صبـر کنی.
دل تکنیـک مبارزه با هوای نفس ،شـکر را
پـس میتوانیـم از ِ
در بیاوریـم .ضمـن اینکـه صبـر و نمـاز را هم میتـوان از همین
تکنیـک بهدسـت آورد .حتـی اگر دسـتور به نماز هم داده نشـده
باشـد و ما یک روانشـناس باشـیم و انسـان را درسـت بشناسیم،
بـه ایـن نتیجـه میرسـیم که بایـد یک چیـزی مثل «نمـاز» در
این برنامه باشـد.
تحلیل دستور «احترام به والدین» در رابطۀ با

مدیریتتمایالت

بهتریـن شـیوۀ فهم بـرای هر مفهـوم خوب در وجود انسـان،
ایـن اسـت کـه آن مفهـوم را در رابطـۀ بـا مدیریـت تمایالت یا
مبـارزه بـا هـوای نفـس ،تحلیـل کنیـم؛ همانطـور کـه مفهوم
«شـکر» را تحلیـل کردیـم ،شـما میتوانیـد سـایر دسـتورهای
دیـن را در فضـای مبـارزه بـا هوای نفـس یا مدیریـت تمایالت
وارد کـرده و بررسـی کنیـد؛ ً
مثلا چرا احتـرام به والدیـن اینقدر
اهمیت دارد؟
انسـان در آغـاز سـن تکلیـف ،ایـن ویژگـی یا خصلـت را پیدا
میکنـد کـه خانوادهگریـز و رفیقگـرا میشـود .ایـن وضعیت در
انسـان بـرای ایـن ایجاد شـده اسـت کـه انسـان بتواند مسـتقل
شـود و از خانـواده خـارج شـود .دقیقـ ًا در همیـن زمانـی کـه
تمایلات انسـان رو بـه بیـرون خانـواده میشـود و میخواهد از
پـدر و مـادرش اسـتقالل پیدا کند ،مسـألۀ اطاعت از پـدر و مادر،
به صورت برجسـتهای لمس میشـود .در هفت سـال اول تعلیم
و تربیـت ،اطاعـت از پـدر و مـادر آنچنـان برای بچه برجسـته و
ملمـوس نیسـت؛ چـون بچهها خودشـان به خاطر عالقـۀ به پدر
و مـادر ،از آنهـا تبعیـت میکننـد و مشـکل چندانـی ندارنـد .اما
وقتـی کـه بچه شـروع کـرد به مسـتقل شـدن(از 14سـالگی به
بعـد) کمکـم تفـاوت تقاضاهایـش با پـدر و مادرش رو میشـود.

نقش پدیدۀ «احترام به پدر و مادر» و «غریزۀ شهوت»

در بسترسازی برای مبارزه با نفس

اولیـن برنامههـای مبـارزه بـا هـوای نفـس-در آغـاز سـن
تکلیـف -معطـوف بـه دو پدیـده اسـت :یکی«احتـرام بـه پدر و
مـادر» و دیگری«غریـزۀ شـهوت» .به مـرور زمان برخـی امیال
بـد یـا امیـال نفسـانی و طبیعـی ،در مـا تولیـد میشـوند کـه ما
بایـد آنهـا را کنتـرل کنیم؛ و دقیق ًا در سـن تکلیـف موقع کنترل
«هـوای مخالفـت بـا پـدر و مادر» اسـت.
خداونـد بـرای اینکـه مـا رشـد کنیـم ،تصادفـ ًا برخـی اهـواء
نفسـانی را سـر راه مـا قـرار نـداده اسـت ،بلکـه تعمداً سـ ِر راه ما
قـرار داده اسـت .ماننـد غریـزۀ شـهوت در پسـرها ،کـه در سـن
 14سـالگی خـودش را نشـان میدهـد .در حالی که  14سـالگی
وقـت مناسـبی بـرای ازدواج پسـرها نیسـت .لـذا باید چند سـال
ً
اصلا همیـن «مبارزه» اسـت که
بـا ایـن میـل ،مبـارزه کننـد و
موضوعیـت دارد.
در جریـان مبـارزه بـا هـوای نفس بایـد ببینیم «کـدام هوای
نفـس ،چـه موقع در انسـان متولد میشـود؟» چـون عالقههای
سـطحی(هواهای نفسـانی) همگـی یکدفعهای پیـش نمیآیند؛
بلکـه هـر کـدام در یـک دورهای از زندگـی انسـان ،بـروز پیـدا
میکنـد .پس شـما (بـه عنوان مسـئول آمـوزش و تربیـت) باید
بدانیـد که از سـال اول بچگی تا  21سـالگی و حتـی تا 50- 40
سـالگی ،هواهـای نفسـانیای کـه بـروز پیـدا میکنـد و بایـد با
آنهـا مقابلـه کنیم ،چه چیزهایی هسـتند؟ انسـان وقتـی که پا به
نفـس «معتبر شـدن» به شـدت او را به
ّ
سـن میگـذارد ،هـوای ِ
چالـش میکشـاند .در حالـی کـه در سـن  20یا  30سـالگی این
هـوای نفـس ،بـرای او زیاد اهمیت نداشـت.
در آغـاز سـن تکلیـف ،میـل به مخالفت بـا پدر و مادر شـروع
میشـود و مـا باید در هفت سـال قبل(از  7تا 14سـالگی) مبارزه
بـا هـوای نفـس را بـه بچـه یـاد داده باشـیم تـا در  14سـالگی،
حساسـیت
احتـرام و اطاعـت از پـدر و مـادر برایش راحت باشـد.
ِ
«و بِالْوال ِ َد ْيـنِ إ ِْحسان ًا»(اسـراء )23/بـه این اسـت کـه خداوند
َ
در وجـود جـوان ،احتـرام بـه پـدر و مـادر را قـرار داده اسـت ،و
میـل مخالفـت بـا پـدر و مـادر ،مبـارزه
در جریـان کنتـرل ایـن ِ
بـا هـوای نفـس اتفـاق میافتـد .یعنـی انسـان-در آغاز بلـوغ یا
طبیعـت اسـتقاللطلب خـود ،باید با
سـن تکلیـف -بـه اقتضـاء
ِ
ّ
بیـانمعنـوی
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خـدا(و بِالْوال ِ َد ْينِ
پـدر و مـادرش مخالفت کند ولـی این دسـتور
َ
إ ِْحسـان ًا) میآیـد و عامـل کنترلکننـدۀ این مخالفت میشـود.
دسـتور اطاعـت از پـدر و مـادر هـم ،چیـزی جـز مخالفـت با
هـوای نفـس نیسـت ،امـا چـرا اینقـدر برجسـته و مهـم شـده
اسـت؟ دلیل برجسـته شـدنش ،برجسـته شـدن این هوای نفس
در یک سـن و سـال مخصوص اسـت کـه باید مقدماتـش را در
دبسـتان ،فراهـم کـرده باشـیم .بایـد بدانیم کـه مخالفـت با پدر
و مـادر ،طبیعتـ ًا در  14سـالگی بـرای بچههـا پیـش میآیـد لذا
بایـد او را آمـاده کنیـم که وقتی ایـن میل در او فعال شـد ،بتواند
کنترلـش کند.
لزوم مدیریت تمایالت ،از زوایای دیگر /الف) از زاویۀ

تولید «ارزش افزوده» و شکوفا شدن

از زوایـای دیگـر نیـز میتوان به بحـث مدیریـت تمایالت یا
مبـارزه با هـوای نفس ،نـگاه کرد .یکـی از زوایایی کـه میتوان
از آن بـه موضـوع مدیریت تمایلات پرداخـت« ،ارزش افزوده»
اسـت .انسـان چگونـه میتوانـد ارزش افـزوده تولید کند؟ پاسـخ
ایـن اسـت :اگر مطابـق میل خـودت رفتـار کنـی ،ارزش افزوده
تولیـد نکردهای.
ایجـاد ارزش افـزوده یـک تمایـل فطری در انسـان اسـت و
بـرای خلـق ارزش افـزوده الزم اسـت انسـان بـا برخـی از امیال
خـود مخالفـت کنـد و اال بـه دنبـال بـرآوردن تمایلات رفتـن،
بـدون مخالفـت بـا هیـچ میلـی ،موجـب ایجـاد ارزش افـزوده
نمیشـود.
نقطـۀ اوج و حماسـی اغلـب داسـتانها و فیلمهای مشـهور و
معـروف در سراسـر جهـان از گذشـته تا کنـون ،که مـردم از آن
نقطـۀ اوج لـذت میبرنـد ،لحظـهای اسـت که شـخصیت اصلی
فیلـم با یک میـل قوی در درون خـودش مخالفت میکند .یعنی
بهخاطـر یـک خواسـتۀ برتـر ،از یک تمایـل مهم خـود میگذرد
و بـه تعبیری از خودگذشـتگی میکنـد و «ارزش افـزوده» تولید
میکنـد .ایـن ازخودگذشـتگی و ارزش افـزودۀ تولیـد شـده در
اثـر آن ،وقتـی زیـاد و قابـل توجـه باشـد ،ماهیت اصلی حماسـه
را شـکل میدهـد .همیـن حماسـه و ارزش افـزودۀ تولیـد شـده
کـه تفـاوت انسـان و حیـوان اسـت ،بزرگترین لذتی اسـت که
انسـان میتوانـد ببـرد و همـۀ مـردم جهـان بـا همیـن «میـل
بیـانمعنـوی

خلـق "ارزش افـزوده" یعنی از خودگذشـتگی و
فطـری خـود به ِ
فـدا کـردن یک خواسـتۀ مهم بخاطر یک خواسـتۀ برتر» اسـت
کـه از تماشـای داسـتانهای حماسـی و لحظۀ تولیـد این ارزش
افـزوده ،لـذت میبرنـد و بـه آن احتـرام میگذارند.
«عالقـه بـه ایجـاد ارزش افـزوده» یـک میـل فطری اسـت
کـه در همـۀ انسـانها وجـود دارد .اگـر ایـن میـل فطـری را
در کسـی بیـدار کنیـد ،از ایـن زاویـه هـم میتوانیـد کل بحـث
مدیریـت تمایلات را مطرح کنید و بگویید« :مگر شـما دوسـت
نـداری ارزش افـزوده تولیـد کنـی؟ مگـر شـما دوسـت نـداری
حماسـه تولیـد کنـی و یـک حماسـهگر باشـی؟ اگـر هـر کاری
کـه دلـت میخواهد انجـام دهـی ،ارزش افزوده تولیـد نکردهای،
حماسـهای خلق نکـردهای .برای تولید ارزش افـزوده باید خالف
میـل خودت رفتـار کنی .کاری کـه صرف ًا با اسـتعدادهای بالفعل
خـودت انجـام دهـی ارزش افـزوده نیسـت .ارزش افـزوده یعنی
یـک اسـتعداد بالقـوه را به فعلیت برسـانی و این بـدون مخالفت
بـا برخـی میلهـای بالفعـل ممکن نیسـت!
انسـان فطرت ًا بـه تولید ارزش افزوده عالقـه دارد و برای تولید
ارزش افـزوده ،ضرورتـ ًا بایـد بـا تمایلات خـودش مبـارزه کند؛
البتـه بایـد طبـق برنامۀ دیـن با تمایلات خودش مبـارزه کند.
ب) از زاویۀ «لقاء اهلل»

علاوه بـر بحـث «ارزش افـزوده» از زوایـای دیگـری هـم
میتوانیـم بـه موضـوع مدیریـت تمایلات یـا مبـارزه بـا هوای
نفـس برسـیم؛ ً
مثلا از زاویـۀ «لقـاء اهلل».
خـدا چـرا انسـان را آفریـد؟ یکـی از جوابهای بسـیار عمیق
بـرای این سـؤال این اسـت که «خدا انسـان را آفریـد تا خودش
پاسـخ او باشـد» حـاال چگونـه خـدا پاسـخ انسـان اسـت؟ خـدا
خـودش از همـۀ شـیرینیها و لذتهـای عالـم شـیرینتر و
لذتبخشتـر اسـت .خـدا خودش پاسـخ همـۀ نیازهـای حقیقی
و پنهـان انسـان اسـت .خدا بـرای اینکه خـودش را به مـا بدهد،
بـه مـا امـکان داده اسـت کـه در خودمـان ظرفیت ایجـاد کنیم؛
یعنـی بـرای مالقات خـدا در خودمان ظرفیت ایجـاد کنیم .چون
خـدا بزرگ اسـت و ما کوچک هسـتیم ،و مهمتریـن تفاوت بین
مـا و خـدا همین اسـت؛ نه خالق بودن خـدا ،نه قادر بـودن ،و نه
علـم خـدا و ...منتها بزرگـی ،کبریایی و عظمـت خداوند ،بر روی
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همـۀ صفـات دیگـر خداونـد نیز سـوار میشـودً .
مثلا خداوندی
کـه «بـزرگ عالـم» یا «بـزرگ قادر» یـا «بزرگ خالق» اسـت.
پاسـخ نیازهـای حقیقـی ما و پاسـخ فطرت مـا ،خـو ِد خداوند
اسـت .منتهـا خـدا خیلـی بـزرگ اسـت و مـا خیلـی کوچـک
هسـتیم .پـس بایـد ظرفیـت پیـدا کنیم تـا خدانوشـی کنیـم .و
ایجـاد ظرفیـت هـم بـا رنج همراه اسـت .لـذا فرمـود« :يـا أَيُّ َها
ِْ
ى َرب ِّ َـك َك ْدح ًا ف َُمالقيه»(انشـقاق)6/
سـان إِن ََّـك كا ِد ٌح إِل 
النْ ُ
در اینجـا مالقـات خـدا پشـت سـ ِر «کدح» قـرار گرفته اسـت و
کـدح در واقـع همـان فرآینـد ظرفیـت یافتـن اسـت که بـا رنج
تـوأم اسـت و رنـج هم یعنـی مخالفت با هـوای نفـس .این رنج
در ذات زندگـی و حرکـت انسـان وجـود دارد.
ج) از زاویۀ «حیاتشناسی»

از زاویـۀ حیاتشناسـی هـم میتـوان بـه بحـث مدیریـت
تمایلات رسـید .حیـات دنیـا پر اسـت از محدودیتهـا و تزاحم،
کـه بـرای رسـیدن بـه هـر خواسـتهای ،حتمـا بایـد از برخـی
خواسـتههای دیگـر خودمـان بگذریـم.

اغ َو نَا َز َع ْت ُه ن َ ْف ُسـ ُه إِلَى التَّ َشـاغُلِ
ـر ٍب َو ِخ ْد َم ٍة لَتَبَ َّر َم بِال ْ َف َر ِ
َم ْش َ
ـی ٍء؛ توحید مفضل)86/
ب ِ َش ْ

شـما از هـر زاویـهای ،هـر سـخن خوبی بـرای شـناخت دین
و فهـم چرایـی و چگونگـی دیـن و چگونـه زندگی کـردن برای
رسـیدن بـه سـعادت ،پیـدا کنیـد ،دوبـاره بـه همیـن نقطه(لزوم
مدیریـت تمایلات یـا مبـارزه بـا هـوای نفـس) خواهید رسـید.
شـما از هـر مبنـای درسـتی کـه شـروع کنیـد ،بـه همینجـا
خواهیـد رسـید و راه دیگـری وجـود نـدارد.
ایـن اصلیتریـن حقیقتـی اسـت کـه در هفت سـال
دبسـتان باید بـه بچهها یـاد بدهید .ریاضیـات و دروس
دیگـر ،بهانـه هسـتند؛ مهـم ایـن اسـت که شـخصیت
دانشآموز درسـت بـار بیایـد .یعنی «تربیت شـخصیت
دانشآمـوز» بایـد بـرای مـا محـور قـرار گیـرد .اگـر
شـخصیت دانشآمـوز ،درسـت تربیـت شـود او خودش
دنبـال تحصیـل علـم خواهـد رفـت ،حتی خـودش علم
تولیـد میکنـد بـهجـای اینکـه تحصیـل کند.

امـام صـادق(ع) نیـز نکتۀ مهـم دیگـری را در حیاتشناسـی
بیـان میفرمایـد :چـرا انسـان هر چیـزی در ایـن دنیا نیـاز دارد،
بـا زحمـت بـه دسـت میآید؟ و بعـد مثـال میزنـد و میفرماید:
ً
مثلا دانـهای کـه بعـد از زحمـات زیاد ،تبدیـل به نان میشـود.
بایـد ایـن دانـه را بکاریـد ،بچینید ،آرد کنیـد ،خمیر کنیـد ،بپزید
و بخوریـد .و بعـد هـم از میـوۀ درخـت و داروهـای گیاهی مثال
میزنـد کـه چقـدر زحمـت دارد تـا در اختیار انسـان قـرار بگیرد.
سـؤال این اسـت که چرا خداونـد متعال اینها را برای انسـان،
آمـاده و بـدون زحمت قرار نداده اسـت؟ حضـرت میفرماید :اگر
اینهـا برای انسـان آمـاده بود ،انسـان حوصلهاش سـر میرفت و
مثـال میزنـد :وقتی انسـان یکجایـی مهمان باشـد و همهچیز
برایـش فراهـم کننـد ،بعد از چند روز خسـته میشـود و دوسـت
دارد بلنـد شـود و یـک کاری انجـام دهـد (فَ ِإن َّ ُه ُخلِ َق لَـ ُه ال ْ َح ُّب
ـر
ل ِ َط َعا ِمـ ِه َو ُک ِّل َ
ـف َط ْحنَـ ُه َو َع ْجنَـ ُه َو َخ ْبـ َز ُه َو ُخلِ َ
ـق لَـ ُه ال ْ َوب َ ُ
ـج ُر
ـوتِ ِه ف َُک ِّل َ
ـق ل َ ُه َّ
ـج ُه َو ُخلِ َ
الش َ
ـف ن َ ْدفَـ ُه َو غ َْزلَـ ُه َو ن َ ْس َ
ل ِ ِک ْس َ
یر
ف َُک ِّل َـف غ َْر َسـ َها َو َسـ ْقیَ َها َو ال ْ ِقیَ َ
ـام َع َل ْی َها َو ُخلِ َق ْت لَـ ُه ال ْ َع َقاقِ ُ
َِ
ـو أَ َّن ْام َرءا ً ن َ َز َل
ل ْد ِویَتِ ِـه ف َُک ِّل َـف ل َ ْق َط َها َو َخ ْل َط َهـا َو ُص ْن َع َها ...ل َ ْ
ـن َم ْط َع ٍم َو
ـام ِحینـ ًا ب َ َل َ
ـو ٍم ف ََأقَ َ
ـاج إِل َ ْیـ ِه ِم ْ
ـغ َج ِم َ
یـع َما یَ ْحتَ ُ
ب ِ َق ْ
بیـانمعنـوی
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ج :معرفی فرآیند رشد در نظام تعلیم و
تربیت ،با محوریت «مدیریت تمایالت»
حـاال میخواهیـم بـا در نظـر گرفتـن مفهـوم «مدیریـت
تمایلات» یـا «مبـارزه با هـوای نفس» بـه عنوان یـک مفهوم
محـوری و یـک «محـور واحد» بـه سـراغ فرآیند رشـد برویم و
بگوییـم در یـک مدرسـه(یا در یـک محیـط تربیتی) این مسـیر
چگونـه بایـد تحقـق پیـدا کند؟
بچـه از آغـاز تولـد ،بـا گرایشهای خودش آشـنا میشـود .و
همانطـور که گفتیـم ،در نهایت بناسـت تمایالتـش را مدیریت
کنـد .امـا اتفاقاتـی کـه بایـد در زندگـی او رقـم بخورد تـا بتواند
تمایلات خـودش را مدیریت کند ،چیسـت؟
کسـی که میخواهـد تمایالتش را مدیریت کنـد ،علیالقاعده
اول بایـد تمایلات خـودش را بشناسـد .لـذا پیامبـر اکـرم(ص)
میفرمایـد :فرزنـد در هفـت سـال اول زندگـیاش ،بایـد ماننـد
ین َو
ـب َع ِسـنِ َ
ـب َع ِسـنِ َ
ین َو َع ْبـ ٌد َس ْ
مـوال باشـد(ال ْ َول َ ُد َسـیِّ ٌد َس ْ
ین؛ وسائلالشـیعة )476/21/اینکـه بچه در
ـب َع ِسـنِ َ
یـر َس ْ
َو ِز ٌ
ایـن مـدت بایـد مثـل مـوال باشـد ،یعنـی هـر کاری کـه دلش
میخواهـد انجـام دهـد .چـرا هـر کاری دلـش میخواهـد ،بایـد
انجـام دهـد؟ بـرای اینکـه گرایشهـای خـودش را بشناسـد.
لزوم شناساندن گرایشها به بچه

در هفـت سـال اول(در مهـد کودک) ما چـه دخالتی میتوانیم
انجـام دهیـم؟ اینطور نیسـت که فقـط بچـه را آزاد بگذاریم-در
ایـن صـورت کـه نیـازی بـه مهـد کـودک نـدارد -بلکه مـا (در
مهـد کـودک) کمک میکنیـم تا بچـه بتواند همـۀ گرایشهای
خـودش را بشناسـد .یعنـی بـه او یـادآوری کنیم یا نشـان دهیم
کـه «تـو این را هـم دوسـت داری ،آن را هم دوسـت داری»...
بیـانمعنـوی

گاهـی اوقـات بچههـا به یک چیـزی زیـادی گیـر میدهند.
اشـکال کار اینجاسـت کـه بـه گرایشهـای متنـو ِع دیگـر
خودشـان پینبردهانـد کـه بـه یـک چیـزی گیـر میدهنـد .لـذا
بایـد سـایر گرایشهایش را به او یـادآوری کنیم و نشـان دهیم.
نـه اینکـه فقـط سـایر گرایشهـای سـطحی او را بـه او نشـان
دهیـم ،بلکـه میتوانیم-تـا حـد امـکان -گرایشهـای عمیق را
هـم بـه او نشـان دهیـمً .
مثلا اینکـه مـادرش را دوسـت دارد.
بچههـا خیلـی مادرشـان را دوسـت دارنـد ولـی نمیداننـد .بایـد
او را متوجـه کنیـم کـه مـادرش را دوسـت داردً .
مثلا یک قصه
بگوییـم و بـه او یـادآوری کنیـم کـه «همـۀ بچهها مادرشـان را
دوسـت دارنـد و اگر یـک مدتی مادرت نباشـد چقـدر دلت برای
او تنـگ میشـود و»...
یـک عامـل دیگـر هم «تجربـه کردن» اسـت .خیلـی چیزها
هسـت کـه مـا ً
قبلا دوسـت نداشـتیم ولـی االن میبینیـم که
دوسـت داریـم و حتـی متوجـه میشـویم که دوسـت داشـتهایم
ولـی خودمـان خبـر نداشـتهایم .انسـان به مـرور تجربـه میکند
و عالقههایـی را در وجـود خـودش پیـدا میکنـدً .
مثلا پـدر و
مادرهایـی کـه بچۀ کوچـک دارند ،شـاید درک نکننـد که وقتی
بچهشـان بـه آنهـا سـر میزند چقـدر لـذت دارد ،امـا وقتی بچۀ
آنهـا بـزرگ شـد و ازدواج کـرد و از آنهـا جـدا شـد ،هـر از چنـد
گاهـی کـه بچهشـان بـه آنهـا سـر میزنـد ،یـک حـس و حال
خوبـی پیـدا میکند .انسـان این تغییـرات را در خـودش میبیند.
برخـی از ایـن مسـائل ،نـه تنها از طریـق تجربی قابـل اثبات
اسـت ،بلکـه از طریق فلسـفی نیـز قابل اثبات اسـت .آیا انسـان
میتوانـد گرایشهـای عمیقی نداشـته باشـد و به برآورده شـدن
همیـن گرایشهـای سـحطی (و د ِم دسـتی) محـدود باشـد؟
هیـچ انسـانی نمیتوانـد ایـن را قبـول کنـد .انسـان نمیتوانـد
بـه گرایشهایـی کـه میشناسـد ،محدود شـود ،و این سـؤال را
میپرسـد« :خُ ـب ،بعـدش چه؟!»
سه اقدام مهم در هفت سال اول

مـا در جریـان تربیـت کـودکان« ،در هفـت سـال اول» بایـد
سـه اقـدام مهم را بـرای آنهـا انجام دهیـم .1 .توسـعه تمایالت
.2تجربـۀ تمایلات  .3انتخـاب بیـن تمایالت(بـه کمـک تعقل)
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مهمتریـن هـدف راهبـردی مـا «توسـعۀ تمایالت» اسـت نه
تجربـۀ تمایلات .اینکـه هنـر نیسـت بگوییـم« :بچۀ مـن! چه
چیزی دوسـت داری؟» و مث ً
ال او بگوید« :بسـتنی دوسـت دارم»
و بعـد شـما بگوییـد« :خُ ب برویم بسـتنی بخوریـم!» اینکه یک
کار تربیتـی نیسـت! بایـد ببینیم که مـا چه کمکی برای توسـعۀ
ً
مثلا میتوانیـم بـه او
تمایالتـش میتوانیـم انجـام دهیـم؟
بگوییـم« :تـو میدانی که بسـتنی دوسـت داری ،ولـی نمیدانی
کـه فالـوده هم دوسـت داری ،پـس بیا برویـم فالـوده بخوریم»
بـه ایـن کار میتـوان گفت« :توسـعه دادن تمایلات» یا کمک
به کـودک در جهـت «تکثـر تمایالت»
اقـدام اول ایـن اسـت کـه تمایلات بچـه توسـعه پیـدا کند،
بایـد درک بچـه را از تمایالتـش و تنـوع و تکثـر تمایالتـش
افزایـش دهیـمً .
مثلا به او نشـان دهیم کـه «تو این را دوسـت
داری ،آن را هـم دوسـت داری و »...بایـد سـعی کنیـم کـه بچه،
متوجـ ِه «تکثـ ِر تمایالتـش» بشـود .یعنـی تمایالت بیشـتری را
تجربـه کنـد و بفهمـد کـه تمایلات متنـوع و متکثـری دارد و
در ایـن زمینـه خودآگاهـی پیـدا کنـد .تمایلات بچـه در جهات
مختلـف اسـت؛ ً
مثلا در ارتباط بـا طبیعت ،پـدر و مـادر ،جامعه،
اسـباببازی ،کار کـردن بـا ابزارها و ...بچـه عالقههای مختلفی
داردً :
مثلا عالقـه بـه پـدر و مـادر ،اسـباببازی ،خوردنیهـا و
حتـی عالقههـای انسـانی ،مانند عالقه بـه پیروز شـدن و تف ّوق
پیـدا کـردن به رفقـای خـودش و ...در وجوه مختلفی کـه روابط
مختلفـی او را احاطـه کردهانـد ،بایـد سـعی کنیـم ایـن عالقهها
را تجربـه کند.
اقـدام دوم این اسـت که بچـه ،تمایالت خـودش را «تجربه»
کنـد .مـا بعـداً میخواهیم برخـی از تمایالت او را محـدود کنیم.
لـذا االن باید آن تمایالت را «سـیر» چشـیده باشـد .بچـه باید از
احسـاس امنیـت و محبت پدر و مادرش سـیر باشـد ،چون بعدها
خـو ِد ایـن پدر و مـادر ،دو عامل محدودکننده خواهنـد بود .در آن
موقـع ،نبایـد با پـدر و مادرش احسـاس دشـمنی پیدا کنـد؛ باید
دوسـتی و محبـت پـدر و مادر نسـبت بـه او ،قب ً
ال برایـش اثبات
شـده باشد.
میتوانیـم بازیهـای مختلفـی طراحـی کنیـم تا بچـه بتواند
هیجانـات خـودش را ابـراز کنـد و بتوانـد بـه هـر چـه دلـش
میخواهـد برسـد ،فقـط شـما طراحـی میکنیـد کـه در چـه

بـازیای ایـن تالشهـا را انجـام دهـد و بایـد سـعی کنیـد کـه
بچههـا زیـاد-در جریـان بازیهایشـان -شکسـت نخورند .چون
اگـر بچـهای از اول دچـار محرومیت باشـد ،بعداً کـه میخواهید
دربـارۀ محرومیتهـای پیشـنهادی و مدیریـت تمایلات بـا او
ت سـالهاش،
سـخن بگوییـد ،او نمیپذیـرد .چـون در عمـر هفـ 
بـه هیچ خواسـتهای نرسـیده اسـت ،لـذا ذهنش فقـط روی این
متمرکـز شـده که بـه خواسـتههایش برسـد.
بچـه در هفت سـال اول باید تمایالت را به قـدر کافی تجربه
کـرده باشـد کـه وقتی در هفـت سـال دوم خواسـت ،مخالفت با
تمایلات را تمریـن کنـد ،این کار زیاد برایش سـخت نباشـد؛ به
تعبیـری بچـه نبایـد در هفت سـال اول «عقدهای» شـده باشـد.
ـم و بُکم(کر و
تمایلات سـرکوفتخورده ،میتوانـد انسـان را ُص ّ
کـور) کند.
امـا چـرا توسـعه یا تکثـر تمایلات را قبل از تجربـۀ تمایالت
مطـرح کردیـم و آن را بـه عنوان اقـدام اول ،بیـان کردیم؟ چون
بچـه ،برخـی از تمایلات را خـودش خود به خـود تجربه میکند
و بـه سـمت آن مـیرود و زیـاد معطـل مـا نمیشـود کـه «آیـا
مـن بـه سـمت ایـن تمایل خـودم حرکت کنـم؟» لذا ما توسـعۀ
تمایالت را بیشـتر ترجیـح دادیم.
اقـدام سـوم هم «تعقل» اسـت .ایـن نکتۀ دیگری اسـت که
بچـه از همیـن دوران بایـد بـه آن ورود پیدا کند .بـرای مدیریت
تمایلات ،هـم بایـد تمایلات خـودش را تجربه کنـد ،هم تکثر
تمایلات خـودش را متوجـه شـود و هـم بتوانـد بیـن تمایلات
خـودش درسـت انتخـاب کنـد .لـذا در خیلـی از بازیها-بـدون
اینکـه فشـار روحـی بـه بچـه وارد کنیم -بـه او امـکان انتخاب
میدهیـم تـا نتیجۀ انتخاب خـودش را ببیند .از بچگـی باید او را
وادار بـه انتخـاب کـردن کنیم.
وقتـی بچه بخواهد چیزی را انتخاب کنـد ،طبیعت ًا برنامهریزی
میکنـد .بچههـا در مهد کودک و پیشدبسـتان بایـد به مراحلی
در برنامهریـزی برسـند .لـذا شـما(مربیان تربیتی) بایـد بازیها و
تمرینهایـی در این جهـت ،طراحی کنید.
سـه اقـدام فـوق مربـوط بـه هفـت سـال اول بـود .در هفت
سـال دوم(از  7تـا 14سـالگی) برخـی از ایـن اقدامـات ادامه پیدا
میکنـد .یعنـی «تکثر تمایلات» و «تعقل» ادامه پیـدا میکند.
بیـانمعنـوی
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ولـی در هفـت سـال دوم(یعنـی در دوران دبسـتان) «تجربـۀ
تمایلات» را بایـد محـدود کنیم.
مثالی برای رشد دادن عقل بچه

مـا بایـد عقـل بچههـا را رشـد دهیم .عقـل یعنـی قدرتی که
میـل بـه انتخـاب برتـر دارد .هر چه عقـل بچه را در هفت سـال
اول ،بیشـتر رشـد دهیـم ،در هفت سـال دوم ،راحتتر هسـتیم.
بـه عنـوان مثـال ،شـما دو تـا چـوب پیـش بچـه میگذارید،
یـک چوبـی که زود خراب میشـود ولـی کار کردن بـا آن کمی
راحتتـر اسـت ،و یـک چوبـی کـه زود خـراب نمیشـود و بـه
او میگوییـد« :بـا هـر کـدام از ایـن دو تـا چـوب که خواسـتی،
کاردسـتی بسـاز» اگر با چوب ضعیفتر کاردسـتی سـاخت ،طی
دو سـه روز بعد ،وقتی کار دسـتی او خراب شـد ،به او میگویید:
چوب بهتر ،کاردسـتی میسـاختی» دفعۀ
«پـس بهتـر بود بـا آن ِ
بعـد ،دوبـاره دو تـا چـوب بـه او میدهیـد .ولـی ایندفعـه او بـا
چـوب بهتـر ،کاردسـتی میسـازد .و ایـن یعنی شـما عقـل او را
ِ
رشـد دادهاید.
شـما حـدود  11سـال وقـت داریـد تـا عقـل دانشآمـوزان
را رشـد و پـرورش دهیـد( .حـدود  4سـال در مهـد کـودک و 7
سـال در دبسـتان) البتـه این مکانیـزم و سـاز و کاری دارد؛ اینکه
مـا «چـه سـاز و کاری بایـد پیـاده کنیـم بچـۀ مـا متوجه شـود
کـه امیـال عمیـق دارد» .کـه اگـر بچـه ایـن را بفهمـد ،دین را
کـردن سـر کالس حل
هـم میفهمـد .ایـن مسـأله بـا صحبت
ِ
نمیشـود .بـه همیـن دلیل اسـت کـه هفت سـال بـه معلمین و
والدیـن در مدرسـه و خانـه فرصـت دادهانـد کـه مـا بچـه را بـه
همیـن نقطـه برسـانند کـه او متوجـ ِه امیـال عمیقش بشـود .در
ایـن فرصـت ،الزم نیسـت بـه بچـه ،جزئیـات زیـادی از دیـن
اصـل دیـن را بـه او بگوییـم کـه «مـا
یـاد بدهیـم ،بلکـه بایـد
ِ
امیـال عمیقـی داریـم کـه باید از امیال سـطحی خودمان دسـت
برداریـم به سـراغ امیـال عمیقمـان برویم» و هفت سـال طول
میکشـد کـه مـا ایـن را بـه بچـ ه یـاد بدهیم.
تفاوت هفت سال اول و دوم ،از منظر مدیریت تمایالت

خالصـه اینکه در دوران هفت سـال اول ،سـه محـور کلیدی
در اقدامـات تربیتـی خودمـان بایـد در نظـر بگیریـم .1 .تأمیـن
بیـانمعنـوی

بعضـی از عالیـقً :
مثلا آن غذاهایـی کـه بچـه دوسـت دارد،
سـیر بخـورد .2 .تکثـر عالقههـا :بـه بچـه بگوییم کـه چیزهای
مختلـف و متنوعی هسـت کـه او دوسـت دارد .3 .افزایش قدرت
تعقـل :بچـه در مقـام انتخـاب بیـن عالقهها قـرار بگیـرد .اینها
سـه اقـدام کلیدی مـا در هفت سـال اول اسـت.
در هفـت سـال اول اصـل بر ارضای تمایالت اسـت .اما وقتی
بچه به هفت سـال دوم میرسـد ،شـما در آغاز هفت سـال دوم،
زمینـۀ یـک عالقـهای را در او میبینیـد و متوجـه میشـوید که
او دارد بـه یـک مرحلـهای از مدیریـت تمایلات میرسـد کـه
میتوانـد نفـس خـودش را «بـازداری» یا کنتـرل کند.
اگـر دقـت کنیـد میبینید کـه در هفـت سـال اول بچهها(چه
دختر و چه پسـر) شـغلهایی را میپسـندند که دیسـیپلین دارد.
ً
مثلا پسـرها میگوینـد :میخواهـم پلیـس بشـوم یـا خلبـان
بشـوم .چـون ایـن شـغلها ،یک لبـاس مخصوص و یـک آداب
خاصـی دارد؛ مثـل رژه رفتـن .بچههـا غالبـ ًا وقتـی رژه نظامیان
را میبیننـد ،برایشـان خیلـی مهـم و جـذاب اسـت .یـا وقتـی
میگویـد« :دوسـت دارم دکتر شـوم» بیشـتر بهخاطر این اسـت
کـه دکترهـا یـک لبـاس مخصوصـی دارنـد ،گوشـی میگذارند
و یـک آدابـی را رعایـت میکننـد کـه همیشـه بـا یـک رفتـار
مخصوصـی همراه اسـت.
چـرا در هفـت سـال اول ،بچههـا از ایـن چیزهـا خوششـان
میآیـد؟ چـون خداونـد دارد یـک غریـزهای را در آنهـا بیـدار
میکنـد کـه در هفـت سـال دوم بـهکار میآیـد .و هفـت سـال
تمریـن مبـارزه بـا هـوای نفـس اسـت.
دوم ،دوران
ِ
ادب؛ مهمترین تکنیک برای تمرین مبارزه با نفس

مهمتریـن تکنیـک بـرای تمرین مبـارزه با هـوای نفس ،ادب
اسـت .ادب یعنـی چـه؟ فـرض کنیـد یـک لیـوان آب در جلوی
مـن قـرار دارد و من دوسـت دارم ایـن آب را بخـورم ،ولی خودم
خـورم .ایـن یعنـی مبـارزه بـا هـوای
را کنتـرل میکنـم و نمی َ
نفـس مسـتقیم و مـوردی .ولـی ادب یعنی چه؟ ً
مثلا اینکه قرار
ِ
میگـذارم هـر وقـت خواسـتم آب بخـورم ،در سـه جرعـه آب
بخـورم؛ حتـی اگـر خیلی تشـنه بودم ،بـاز هـم آداب آب خوردن
«داشـتن برنامهای
را رعایـت کنـم .این میشـود ادب .ادب یعنی
ِ
منظـم بـرای رفتـار» و این ذاتـ ًا یعنـی مخالفت با هـوای نفس.
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چـون مخالفـت بـا هـوای نفـس بـه صـورت مـوردی ،کمفایده
اسـت ،امـا وقتـی دائمـی باشـد ،اثـر میگـذارد .ادب ،مخالفت با
هـوای نفـس را دائمـی میکند .ادب بـه ما میگویـد« :هر موقع
هـر کاری دلـت خواسـت ،نمیتوانـی انجـام دهی».
«داشـتن برنامـهای
امـا تعریـف کاملتـر ادب ایـن اسـت:
ِ
دسـتوری بـرای رفتـار» وقتی میگوینـد «فالنی با ادب اسـت»
یعنـی آنچیـزی کـه در جامعـهُ ،عـرف اسـت و ُعـرف جامعه به
آن دسـتور داده ،اجـرا میکنـد .نمیشـود کـه هـر کسـی بـرای
خـودش رفتارهـای مـندرآوردی تعییـن کنـد و اسـم آن را ادب
بگـذاردً .
مثلا یـک کسـی بگویـد« :ادب مـن این اسـت که هر
وقـت یـک کسـی را دیـدم ،خمیازه بکشـم!»
برداشـت ُعرفـی از ادب ،اقتضـا میکند که «دسـتوری بودن»
را در ادب تعبیهشـده ببینیـم .هرچنـد ایـن دسـتورها ،یکسـری
دسـتورات اجتماعی باشـد و دسـتورات الهی نباشد.
هفت سال دوم؛ دوران تمرین «خودکنترلی» در
فضای ادب

هفـت سـال دوم( 7تا 14سـالگی) دورانی اسـت کـه بچه باید
«خودکنترلـی» را در فضـای ادب ،تمریـن کنـد .در ایـن دوران
بایـد همـۀ رفتارهـای بچـه ،را در قالـب ادب قـرار دهیـم و باید
تمرینهایـی بـرای ایـن منظـور ،داشـته باشـیم .البتـه در رأس
همـۀ ایـن تمرینهـا «نمـاز» اسـت .چـون نمـاز یعنـی مـؤدب
ایسـتادن در مقابـل خداوند .البتـه در رأس بودن نمـاز ،به معنای
تقـدم زمانـی نیسـت .طبیعـی اسـت کـه مـا از  7سـالگی ابتـدا
ظـرف مـدت کوتاهـی باید بچه را بـا یک سـری آداب فهمیدنی
و ملموستـر بـرای بچـه ،تـا حـدی از راحتطلبی جدا کـرده را
وارد فضـای ادب کنیـم ،وقتـی ادب نسـبت بـه والدیـن ،معلـم،
همکالسـی ،مهمـان ،سـفره ،کالس و امثـال اینهـا را پذیرفـت،
پذیـرش نمـاز به عنوان ادب نسـبت بـه خداوند را هـم به راحتی
میپذیـرد .امـا بچـهای کـه غـرق راحتطلبی اسـت ،اگـر اولین
آدابـی کـه قـرار اسـت او را از فضـای راحتطلبـی جـدا و وارد
فضـای ادب کنـد ،نماز باشـد ،طبیعت ًا ممکن اسـت پذیرش الزم
را نداشـته باشد.
منظم مخالفت با هـوای نفس ،و این کاری
ادب یعنـی برنامـۀ
ِ
اسـت کـه خداونـد بـرای مـا انجـام داده اسـت و سـن آن را هم

دقیقـ ًا بیـان فرمودهانـد که از هفتسـالگی اسـت .یعنی مـا باید
از هفتسـالگی ،روابـط خودمان بـا خدا را در یـک چارچوب قرار
دهیـم که نامـش «نماز» اسـت( .قال رسـول اهلل(ص) ُم َخا ِطب ًا
الص َلا ِة و ُه َ
ل ْولِیَـا ِء ْ َ
َِ
ال ْط َف ِ
ـب ٍع
ـروا أَ ْو َل َد ُک ْ
ـم ب ِ َّ
ـم أبْنَ ُ
اء َس ْ
َ ْ
ـالُ :م ُ
اضرِبو ُهـم َع َلی َهـا و ُه َ
ـاء َع ْشـر؛ عوالـی الآللی/ج/1
ـم أبْنَ ُ
َو ْ ُ ْ ْ َ ْ
ص )328بـه ایـن ترتیـب ،دیـن مـا را در یـک دیسـیپلین قرار
داده اسـت و مـا-در جریـان تربیـت بچهها -در هفت سـال دوم،
میخواهیـم ایـن دیسـیپلین را در سـایر رفتارهـا و بخشهـای
زندگـی او توسـعه دهیم.
در هفت سال سوم هم باید بچهها را در معرض آزمون و خطا
قـرار دهیـم و به آنها مشـورت دهیـم و آنها را خواهان مشـورت
ین َو َع ْب ٌد
ـب َع ِسـنِ َ
بـار بیاوریـم( .امـام صادق(ع) :ال ْ َول َ ُد َسـیِّ ٌد َس ْ
ین؛ وسائلالشـیعة476/21/؛
ـب َع ِسـنِ َ
ـب َع ِسـنِ َ
یر َس ْ
َس ْ
ین َو َو ِز ٌ
امـام صـادق(ع)َ :د ِع ابْنَ َ
ـب َع
ـب َع ِسـنِ َ
ین َو یُ َؤ َّد ْب َس ْ
ک یَ ْل َع ْب َس ْ
ین َو أَلْز ِْمـ ُه ن َ ْف َس َ
ین؛ منالیحضرهالفقیـه3/
ـب َع ِسـنِ َ
ِسـنِ َ
ـک َس ْ
الصبِ ُّي َس ْـبع ًا َو يُ َؤ َّد ُب َس ْـبع ًا
492/؛ امیرالمؤمنیـن(ع) :يُ ْر َخى َّ
ـبعا؛ مکارم االخلاق223/؛ امیرالمؤمنین(ع):
َو يُ ْسـتَ ْخ َد ُم َس ْ
ـبع ًا؛
یُ َربَّـى َّ
ـبع ًا َو یُ ْسـتَ ْخ َد ُم َس ْ
الصبِ ُّـی َس ْـبع ًا َو یُـ َؤ َّد ُب َس ْ
منالیحضرهالفقیـه)493/3/
انسـان باید طوری بار بیاید که در  21سـالگی ،مثل پیرمردها
بااحتیـاط باشـد .اگـر جـوان  21سـاله ،بـه معنـای درسـت کلمه
«محتـاط» شـده باشـد ،معنایـش ایـن اسـت کـه خـوب تربیت
شـده اسـت .جـوان  14سـاله هـم اگـر «مؤدب» شـده باشـد و
قـدرت مبـارزه بـا هـوای نفـس پیدا کـرده باشـد ،معنایـش این
اسـت کـه خوب تربیـت شـده اسـت .و نوجوان(کودک)  7سـاله
هـم اگـر برایـش مهـم نبـود کـه مقابـل هـوای نفـس خودش
بایسـتد و آداب شـما را بپذیـرد ،یعنـی در آن هفـت سـال اول،
خـوب تربیت شـده اسـت.
دبستان؛دورانتجربۀعبودیت

در دوران بعـد از هفتسـالگی وقتـی عقـل میخواهـد رشـد
کنـد ،بایـد بـا «ادب» و «دسـتور» رشـد کنـد .بچههـا بایـد بـا
میـل خودشـان! برخـی از مدارس
دسـتور درس بخواننـد نـه بـا ِ
غیرانتفاعـی میگوینـد« :مـا آزمایشـگاه را بـاز میگذاریـم کـه
بچههـا هر موقع دلشـان خواسـت برونـد و آزمایـش کنند .چون
بیـانمعنـوی
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وقتـی بچـه بـه میـل خـودش بـرود ،خـوب یـاد میگیـرد ».در
حالـی کـه این سـن( 7تـا )14دورانی نیسـت که بچـه را به میل
خـودش واگـذار کنیـم؛ بلکـه دورانی اسـت که بایـد مثل محیط
پادگان-امـا نـه بـا تشـویق و تنبیه فـوری و معین -نظـم و ادب
را رعایـت کنـد .مـا بایـد مؤدبانه زندگی کـردن را بـرای بچهها،
در خانـه و مدرسـه تعمیـم دهیـم و البته این کار سـختی اسـت.
آمـوزش و پـرورش مـا با ایـن شـرایط ،خیلی فاصلـه دارد.
ایـن سـنین( 7تـا 14سـالگی) ،دوران تمریـن عبودیـت
ین َو َع ْبـ ٌد
ـب َع ِسـنِ َ
است(رسـول خـدا(ص) :ال ْ َول َ ُ
ـد َسـیِّ ٌد َس ْ

َس ْب َع...؛وسائلالشـیعة .)476/21/بچههـا در ایـن دوران ،بایـد
عبودیـت و بندگـی را تجربـه کننـد .دانشآمـوز در ایـن دوران،
بایـد مخالفـت با هـوای نفس را تحـت تأثیـر آداب ،تمرین کند.
از ایـن جهـت ،مـا دبسـتان را شـبیه پـادگان میبینیـم.
اهمیت افزایش قدرت مدیریت تمایالت در دوران

دبستان و لزوم کاهش تشویق و تنبیه

در نظـام تعلیـم و تربیت« ،افزایش قـدرت مدیریت تمایالت»
بچههـا بـرای مـا مهم اسـت؛ نه صرفـ ًا رفتـار و علم بچههـا .اما
بـرای بعضیهـا بیشـتر «رفتـار» بچهها یـا «علـم» بچهها مهم
است.

در ایـن دوران بـه رفتارهـای خوبـی که بچهها از سـ ِر محبت
بـه پدر و مـادر و مربی انجـام میدهند ،نگاه نکنیـد؛ چون خیلی
از بچههـا از سـ ِر عالقـه بـه پـدر و مادر یـا مربی ،از آنهـا تبعیت
میکننـد .ایـن مسـأله گاهـی بـه بزرگتریـن سـیاهچال تعلیم و
تربیـت تبدیـل میشـود؛ چون بچـه از سـ ِر عالقه به حـرف پدر
و مـادرش یـا مربـی ،گـوش میکنـد و آنهـا هـم فکـر میکنند
ایـن بچـۀ خوبـی اسـت و هیچ مشـکلی ندارد ،لـذا او را درسـت
تربیـت نمیکننـد یعنـی درسـت «ادب» نمیکننـد و مـؤدب بار
نمیآورنـد.
بعضـی از بچههـا نیـز در هفـت سـال اول کمبـود محبـت
پیـدا کردهانـد و لـذا در هفـت سـال دوم(دوران دبسـتان) بـرای
رفـع کمبـود محبـت ،از پـدر و مـادر و معلـم ،تبعیـت میکننـد.
فریـب ایـن نـوع تبعیـت را نخوریـد؛ نـگاه کنیـد کـه ایـن بچه
بـرای چـه تبعیـت میکنـد؟ بایـد فلسـفۀ تبعیـت او ادب باشـد؛
نـه مکـر! بعضـی از بچههـا مـکار هسـتند .بـرای اینکـه تبعیت
بیـانمعنـوی

آنهـا از سـ ِر مکـر نباشـد ،بایـد ضریـب مکـر را پاییـن بیاوریـم.
بـرای ایـنکار باید مقـدار تشـویقها و تنبیهها را پاییـن بیاوریم.
تشـویق و تنبیـه ،بچههـا را مـکار و ط ّمـاع بار میآورد( .تشـویق
و تنبیـ ِه فوری ،عینی و مشـخص-مانند آنچـه در نظریه پائولوف
هسـت -بـه تعبیری ،خدمت به اهواء نفسـانی اسـت .تشـویق و
تنبیـه بایـد بـر اسـاس مالکهـای صحیـح وحسابشـده و غیر
فـوری و سـیال باشـد .تشـویق و تنبیـه ،نبایـد به گونهای باشـد
کـه انسـان را تطمیـع کند تـا او به ارضاء امیال سـطحی و هوای
نفسـش اقـدام کند).
تلخی دستور را با تکنیکهای صحیح شیرین کنید/

دستور فقط امر و نهی مستقیم نیست

ک سلسـله
در هفت سـال دوم ،محور کار ما این اسـت که با ی 
دسـتورهایی در فضـای ادب و آداب ،قـدرت مدیریـت تمایلات
بچههـا را بـاال ببریـم .البتـه بسـیاری از اوقـات ،ایـن دسـتورها
مسـتقیم نیسـتند ،بلکـه ایـن دسـتورها بـه صـورت مقرراتی در
محیـط وجـود دارد .یعنی دسـتور فقط این نیسـت کـه به بچهها
بگوییـد« :ایـن کار را بکـن و آن کار را نکن» ً
مثلا میتوانید به
بچههـا بگوییـد« :اینجـا آدابـش اینچنیـن اسـت »...بـا اینکار
در واقـع بـه صـورت غیر مسـتقیم به او دسـتور دادهایـد( .به این
تلخی دسـتور مسـتقیم ،کاسـته میشـود).
ترتیـب یکمقدار از
ِ
درسـت اسـت که دسـتور ،تلخ اسـت ولی در این هفت سـال
دبسـتان( 7تـا 14سـال) از تلخـی فـرار نکنیـد .بلکه ایـن تلخی
را یکطـوری بـرای بچههـا شـیرینش کنیـد .بهجـای اینکـه
از دسـتوری بـودن فـرار کنیـم ،تکنیکهایـی بـهکار ببریـم که
دسـتور را بـرای بچه شـیرین کنـد و اجـرای آن را راحتتر کند.
بـرای اینکـه دسـتور را نـرم و شـیرین کنیـم ،تکنیکهایـی
وجـود دارد .بایـد از ابزارهـای مختلفـی بـرای انتقـال دسـتورها
اسـتفاده کنیـمً .
مثلا از ظرفیـت الگوهایی که در اطـراف بچهها
هسـتند(مثل «پـدر و مـادر» و «معلـم و مربی») اسـتفاده کنیم.
یـا از ظرفیـت روابـط بین بچهها با همکالسیهایشـان اسـتفاده
کنیـم .یـا از طبیعـت ،اسـتفاده کنیـم .همچنیـن میتوانیـم از
امکاناتـی مثـل «زیباسـازی» اسـتفاده کنیم(بـا توجـه بـه اینکه
خـو ِد ادب زیبایـی دارد) .ریتمیـک بـودن هـم در بچههـا نافـذ
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اسـت و بچههـا میتواننـد در دبسـتان کارهـای ریتمیـک انجام
دهنـد؛ البتـه بـا آداب خاص.
در ادامـه برخـی از این ابزارهـا و امکانات برای انتقال دسـتور
بـه بچهها را مختصـراً بررسـی میکنیم:
برخی امکانات برای انتقال آداب و دستورها:

 .1روابط بین معلمها و مدیر مدرسه

یکـی از ابزارهـای مهـم «روابـط معلمهـا و مدیـر مدرسـه با
یکدیگر اسـت» که این از ابزارهای بسـیار کلیدی و مهم اسـت.
ایـن از امکانـات خـوب و مؤثـری اسـت کـه در اختیـار معلمین،
مربیـان و مسـئولین آموزشـی قـرار داردً .
مثلا شـما میتوانید با
تجربـه ،ببینیـد کـه بچههـا سـ ِر صـف مدرسـه چگونه بـه رفتار
معلمهـا و ناظـم و مدیـر مدرسـه نـگاه میکننـد و چقـدر ایـن
رفتارهـا برایشـان اهمیـت دارد.
ً
مثلا اگـر معلمهـا در مقابل مدیر مدرسـه ،با احترام بایسـتند،
ایـن رفتـار مؤدبانـۀ معلمهـا تأثیـر تربیتی بسـیار خوبـی بر روی
دانشآمـوزان خواهـد داشـت .چـه اشـکالی دارد کـه وقتـی-
سـن مدرسـه هسـتند و مدیـر
در یـک مراسـم -معلمهـا روی ِ
مدرسـه میآیـد ،برپـا بدهنـد و خودشـان هـم بایسـتند .باالخره
ایـن معلمهایـی که میخواهنـد چیزی را بـه بچهها یـاد بدهند،
خودشـان بایـد آن را درسـت اجـرا کننـد .کما اینکـه در خانه هم
پـدر و مـادر در مقابـل همدیگـر ،بایـد ادب و احتـرام را رعایـت
کننـد ،چـون بچههـا از آنهـا الگـو میگیرند.
 .2زیباسازی

یکـی دیگـر از امکاناتی که شـما در اختیـار دارید ،زیباسـازی
اسـت .ژاپنیهـا ،کرهایهـا و چینیهـا از ایـن عامـل ،خیلـی
اسـتفاده میکننـد .بـه نظـر شـما چـرا آنهـا زیـاد کار میکنند و
مـا کمتـر کار میکنیـم؟ چـرا مـا از آنهـا تنبلتـر هسـتیم؟ بـه
عبـارت دیگـر ،ما نسـبت بـه آنهـا «هوای نفسـیتر» هسـتیم؟
آنهـا یـک آداب خاصی را رعایـت میکنندً .
مثلا در ورزشهای
خودشـان هـم آداب دارنـد و ایـن آداب را به دیگـران هم منتقل
کردهانـدً .
مثلا در کنگفـو ،یـک کلمـات ویژهای-قبـل و بعـد
از حـرکات ورزشـی -بـا صـدای خاصـی ،میگوینـد کـه جـزء
آداب آن ورزش محسـوب میشـود(.همچنین احتـرام خاصـی

کـه قبـل و بعـد از شـروع آن انجـام میدهنـد) شـما بـه نقـش
تربیتی این رفتارها و آداب ،توجه کنید و شـبیه آن را در مدرسـه
پیـاده کنیـدً .
مثلا وقتـی دانشآمـوز از معلـم سـؤالی پرسـید و
معلـم جـواب داد و دانشآمـوز جواب را شـنید ،یـک کلمۀ از قبل
تعیینشده(مقررشـده) را بـه زبـان بیـاورد کـه حاکی از تشـکر یا
احتـرام باشـد(و انجـام ایـن کار ،به صـورت مقـررات در بیاید که
همـه آنرا انجـام دهنـد) اینطور نباشـد که بچههـا را رها کنیم
تـا در هـر موقعیتـی هر کسـی بـه میل خـودش رفتـار کند.
در دبسـتان بایـد همهچیز را مؤدبانه قرار دهیـم .حداقلش این
اسـت کـه لبـاس بچههـا به صـورت یکشـکل(یونیفرم) باشـد.
البتـه ایـن یونیفـرم ،فقط تا آخر  14سـالگی ،ادامه داشـته باشـد
و وقتـی کـه ایـن دوران تمـام شـد(یعنی ابتـدای سـال نهم که
بچههـا بـه سـن  15سـالگی میرسـند) دیگـر یونیفرم برداشـته
شـود و لبـاس آزاد باشـد ،تـا بچههـا لمس کنند که یـک تفاوتی
ایجاد شـده است.
 .3طبیعت

مـا ابزارهـای مختلفـی بـرای انتقـال آداب و دسـتورها ،بـه
بچههـا داریـم و یکی از ایـن ابزارها «طبیعت» اسـت .میتوانیم
از ابـزار طبیعـت هـم بـ ه خوبـی اسـتفاده کنیـم .در بحـث رنج،
اشـاره کردیـم کـه رنجها دو نوع هسـتند :یکـی رنجهای طبیعی
و یکـی رنجهایی که انسـان خـودش میپذیرد(با رعایـت آداب).
مـا علاوه بـر دسـتورهایی کـه بـرای رعایـت آداب بـه بچههـا
میدهیـم ،بایـد بچههـا را وارد رنجهـای طبیعـی کنیـمً .
مثلا
اینکـه بچههـا رنـج «نـان پختـن» را تجربـه کنندً .
مثلا گندم
را آرد کننـد ،و بپزنـد و سـختیاش را بکشـند ،و بعـد هـم نـان
را بخورنـد .و بـه آنهـا بگوییـد« :تغذیـۀ امـروز مـا ،همیـن نانی
اسـت کـه خودمـان درسـت کردهایم» تصـور نکنید کـه این کار
اهمیـت نـدارد .این بحث آنقدر در دین ما اهمیت داشـته اسـت
کـه حتـی مکـروه اسـت از بیـرون آرد بخریم؛ چه رسـد به خرید
نان آمـاده و پختهشـده!
بچـه بایـد بـا رنجهـای طبیعـی زندگی آشـنا شـود .و اال این
بچـه بعدهـا در رنجهـای طبیعـی قـرار میگیـرد در حالـی کـه
ً
اصلا بـا طبیعت آشـنا نیسـت و هیـچ کاری انجام نداده اسـت!
بسـیاری از عوامـل در زندگـی شـهری امـروزۀ ما ،دارد مـردم را
بیـانمعنـوی
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بداخالقتـر بـار مـیآورد .البتـه بنـده نمیگویم کـه «تکنولوژی
فینفسـه دارد آدمهـا را فاسـد میکنـد» ولـی دوری از طبیعـت،
فسـاد مـیآورد ،چـون طبیعـت یک اسـتاد بزرگ اسـت.
 .4روابط اجتماعی

ابـزار دیگـری کـه میتوانیـم از آن اسـتفاده کنیـم «روابـط
اجتماعـی» اسـت .این بحـث هم-مانند سـایر مطالبـی که بیان
شـد -در داخـل همـان نظـام تربیتـی بـا محوریـت «مدیریـت
تمایلات» یـا «مبـارزه بـا هـوای نفـس» قـرار میگیـرد .چون
بیشـترین هـوای نفـس انسـان ،دربارۀ دیگران اسـت .بیشـترین
سـختی در مبـارزه بـا هوای نفـس ،در ارتبـاط با دیگران اسـت.
بیشـترین زجرها در روابط اجتماعی به انسـان میرسـد .بیشترین
شـیرینیها نیـز در روابـط اجتماعی اسـت .شـدیدترین تمایالت
نفسـانی انسـان دربارۀ دیگران اسـت؛ اینکه انسـان دوسـت دارد
دیگـران را تسـخیر کند.
در هـر زمینـهای کـه انسـان تمایالتـی دارد ،بایـد در همـۀ
آن زمینههـا تمرینهایـی در مدرسـه داشـته باشـیم .یکـی از
امکانـات و ظرفیتهایـی کـه در مدرسـه هسـت ولـی مـا غالبـ ًا
از آن اسـتفاده نمیکنیـم ،روابـط اجتماعـی اسـت .غالبـ ًا روابـط
در مدرسـه بـه ایـن محـدود میشـود« :روابـط معلـم بـا بچهها
و روابـط بچههـا بـا معلـم» و ایـن خوب نیسـت .باید علاوه بر
ایـن« ،روابـط بچههـا بـا بچههـا» نیـز داشـته باشـیم.
معلـم بایـد بـه مدیریـت روابـط بیـن دانشآمـوزان بپـردازد.
اگـر بناسـت آدابـی رعایـت شـود ،معلم یـا مربـی تربیتـی ،باید
در «روابـط بچههـا بـا بچههـا» نیـز ایـن آداب را بـرای بچههـا
بیـان کنـد و انجـام آن را پیگیـری کند .در مدرسـه ،همـۀ آداب
منحصـر بـه احتـرام بـه معلـم و بزرگتر نیسـت ،بلکه احتـرام به
همکالسـیها نیـز مهـم اسـت.
مـا نبایـد بچههـا را طـوری بـار بیاوریـم کـه نسـبت بـه
همکالسـیها و اطرافیـان خودشـان ،بیتفـاوت باشـند و بـا
آنهـا ارتبـاط برقـرار نکننـد .ولـی خیلـی از اوقـات ،مـا بچهها را
اینطـوری بـار میآوریـم ،آنوقـت بچههـا در مدرسـه ،دچـار
افـراط و تفریطهـا یـا حـب و بغضهـای شـدید میشـوند .در
ً
(مثلا از  7تـا  9سـالگی) بچـ ه هنـوز عاطفـۀ خاصـی
دبسـتان
نسـبت بـه اطرافیـان و همکالسـیهای خـودش نـدارد ،و هنوز
بیـانمعنـوی

سـن یـا دوران «همسـاالن» بـرای او شـروع نشـده اسـت ،امـا
ّ
در حـدود 14سـالگی  ،همسـاالنش بـرای او موضوعیـت پیـدا
میکننـد .مـا بایـد از این ابزار ،به درسـتی اسـتفاده کنیـم .یعنی
بایـد از ظرفیـت روابـط بیـن دانشآمـوز بـا همکالسـیهایش،
بـرای انتقـال برخـی از دسـتورها ،بهدرسـتی بهـره بگیریـم.

