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در ایـن زمینه اسـت که توسـط موسسـه بیان معنـوی جمع آوری 
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 
نمی تـوان گفـت کـه اگـر معلمـی هنـر داشـته باشـد و 
همیـن معارف را به  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 اسـامی بـودن آموزش و پـرورش به 
معنـی وضـع کنونی آن نیسـت. یعنـی نمی توان گفـت که نکات 
اخاقـی، معرفتـی و عقایـدی کـه بایـد در آموزش و پـروش به 
دانش آمـوزان منتقـل شـود، همین هایـی اسـت که االن هسـت 
و حداکثـرش این اسـت کـه تغییرات اندکـی بـر روی آن اِعمال 
شـود؛ مثـًا در حـد اضافه کـردن یـا جابه جایی برخـی مطالب و 
آیـات. و یـا اینکه از شـیوه های آموزش بهتـر و کارآمدتری برای 

انتقـال همیـن مطالب بـه دانش آموز اسـتفاده کرد.

اگـر مـا معـارف دینـی را درسـت درک و منتقـل می کردیـم، 
بایـد خیلـی موفق تـر از اینهـا می بودیـم. لـذا ایـن مقـدار عـدم 
موفقیـت، بایـد ما را وادار بـه بازنگری کند، بازنگـری در آنچه به 
ذهن هـای آحـاد جامعه منتقل می کنیـم؛ چه در فضـای تبلیغات 
عمومـی و چـه در فضـای تعلیمـات اختصاصـی، و به خصـوص 
در مقاطـع تحصیلـی آمـوزش و پـرورش کـه دوره هـای بسـیار 

حساسـی هستند.
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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 دردل هـا را نداریـم، بلکـه می خواهیـم بـه راه حل 
بپردازیـم و یـک طرح جایگزیـن برای وضع فعلـی معرفی کنیم. 
تصـور بـر این اسـت کـه ایـن طـرح جایگزیـن می توانـد خیلی 
مؤثـر باشـد؛ یعنی بـدون اینکـه بخواهیـم نخبه گرایـی کنیم، با 
همیـن دانش آمـوزان و همیـن معلمـان محترمـی کـه االن در 
جامعـه هسـتند و حتی بـا همین مدارس و شـیوه های آموزشـی 
کنونـی، می توانـد خیلـی مؤثـر باشـد. مـا می توانیم با یـک نگاه 
نظام منـد و عمیـق بـه تعلیم و تربیـت دینی، به بهره های 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 تربیتـی ای که 
مـا االن داریـم، اگـر برنامۀ خوبـی بـه آن داده شـود کارآیی  اش 
بیشـتر می شـود و هـم دانش آمـوزان ما بـا همـۀ تفاوت هایی که 

دارنـد، می تواننـد ارتقـاء فوق العـاده ای پیـدا کنند.

تقریبـاً مشـکلی در جامعـه نیسـت کـه بـه ایرادهای 
اساسـی ای کـه در نظـام تعلیـم و تربیـت فعلـی وجـود 
دارد، ربـط اساسـی نداشـته باشـد. یعنـی اگـر شـما 
در  رشـوه خواری  بی نمـازی،  یـا  کم نمـازی  مشـکل 
ادارات، روابط نامشـروع، طالق، پوشـش های نامناسـب، 
کم فرزنـدآوری و هر نوع مشـکالت دیگـری را در جامعه 
مشـاهده می کنیـد، مهمتریـن عامل مشـکالت اساسـی 
جامعـه به به اشـکاالت اساسـی ای که در نظـام آموزش 

و پـرورش وجـود دارد برمی گـردد. 

ما اگر یـک نظام و چارچوب صحیح و حساب شـده ای 
بـرای تعلیـم و تربیت داشـته باشـیم، با همیـن جامعه و 

همیـن امکانات بـه عالی ترین نتایج خواهیم رسـید.

غیرطبیعی�بودن�بسیاری�از�مشکالت�در�جامعۀ�ما
بسـیاری از مشـکات در جامعـۀ مـا کامًا غیرطبیعی اسـت. 
مثـًا ایـن طبیعـی نیسـت که آمـار طـاق در جامعۀ مـا این قدر 
بـاال باشـد؛ آن هـم در جامعـه ای کـه این قـدر بـه معـارف دینی 
دسترسـی دارد. بایـد ببینیـم اشـکال کار در کجاسـت؟ در همـۀ 
مـدارس مـا قـرآن درس داده می شـود، همـۀ مـردم اهل بیت)ع( 
را دوسـت دارنـد، کلمات اهل بیـت)ع( هم در اختیار مـا قرار دارد، 

امـا بـا این حال شـاهد چنین مشـکاتی هسـتیم.

نظـام تعلیـم و تربیـت مثل یـک دسـتگاه رایانه ای 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 نمی بریـم! بنـده تصـور می کنم کـه االن برای ما 

اتفـاق دوم افتاده اسـت.
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  الف: مروری بر مبانی انسان شناسانی و 
جایگاه »تمایالت«

انسان؛�موجودی�»دارای�گرایش�ها�مختلف«�و�
مجبور�به�انتخاب

بـرای طراحـی یـک نظـام تعلیمـی و تربیتـی طبیعتـاً باید از 
انسان شناسـی شـروع کنیم. البته از حیات شناسـی و خداشناسـی 
هـم می تـوان آغـاز کـرد، ولـی شـاید معقول تـر این باشـد که از 

انسان شناسـی آغـاز کنیم.

بـرای اینکـه از انسـان به گونـه ای 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 »اّولیـت« دارد)بـه معنـای تقـدم یا سـبقت( و هـم اولویت 
دارد)بـه معنـای برتری یـا افضلیت(. ایـن ویژگـی، »گرایش ها« 

یا »تمایات« انسـان اسـت.

انسـان موجـودی اسـت دارای گرایـش و عاقـه. بـه عبارت 
دیگـر، انسـان موجـودی »گرایش مند« اسـت. تـا اینجا-به قول 
منطقیـون- جنسـش را گفته ایـم ولی فصلـش را نگفته ایم. چون 
حیـوان و فرشـته هم گرایش دارند. و شـاید دربارۀ همۀ هسـتی، 
بتـوان بحـث گرایـش را به نوعی مطـرح کرد. اساسـاً ما گرایش 
و جاذبـه را عامـل حرکـت می دانیـم و نسـبت حیـات بـا حرکت 

هـم کامًا معلوم اسـت. 

در هـر یـک از دو موجود فرشـته و حیوان-که معمواًل قسـیم 
انسـان بـه  حسـاب می آینـد و انسـان بـا آنهـا مقایسـه و تعریف 
می شـود- بـه  نوعـی، گرایـش وجـود دارد. کمااینکـه در روایات 
تصریـح شـده اسـت کـه مائکـه بـه یـک چیزهایی و بـه یک 
امـوری عاقمنـد هسـتند؛ مثـًا به انسـان های خـوب عاقمند 
هسـتند. پـس فرشـته موجودی اسـت کـه دارای گرایش اسـت. 
دربـارۀ حیوانـات نیـز، می توانیـم گرایـش آنهـا را ببینیـم؛ مثـل 
همـان گرایش هـای غریـزی ابتدایـی کـه بـرای خـوردن دارند، 
کـه مـا هـم بخشـی از آن گرایش هـا را در وجـود خودمان حّس 

می کنیـم.

اینکـه انسـان موجودی گرایش مند اسـت، زیـاد او را از حیوان 
و فرشـته جـدا نمی کنـد، امـا قیـد بعدی »فصل« انسـان اسـت، 
اینکـه می گوییـم: انسـان موجـودی اسـت گرایشـمند و دارای 
گرایش هـای »مختلف«. ایـن »مختلف« را بـه »متنوع، متزاحم 
و متعـارض« ترجمـه کنیـد. یعنی انسـان گرایش هایـی دارد که 
بعضـی از آنهـا بـا هم تعـارض دارند. و اگـر هم تعارض نداشـته 
باشـند، در حیـات ایـن دنیـا تزاحـم پیـدا می کنند. ضمـن اینکه 

تنـوع و تعدد هـم دارند. 

وقتـی می گوییـم گرایـش، دیگر از »نیـاز« حرفـی نمی زنیم. 
یعنـی نیـاز را هـم در ذیل گرایـش می بینیم. به ایـن صورت که 
می گوییـم: »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، می توانیـم بگوییم که 
برخـی از گرایش هـای انسـان معطوف به نیازهای حیاتی انسـان 
اسـت، برخـی معطوف بـه نیازهـای عاطفی و برخی هـم مربوط 

به نیازهای کاذب انسـان اسـت.

به�دلیل�گرایش�های�مختلف،�انسان�مجبور�به�انتخاب�است
وقتـی گرایش هـای انسـان مختلـف شـد، انسـان مجبـور به 
انتخـاب می شـود. آیا خدا اسـتعداد انتخاب کـردن بین گرایش ها 
را در انسـان قـرار داده و لـوازم آن را در وجود انسـان تأمین کرده 
اسـت؟ بله، اینجاسـت که بحث قـدرت انتخاب، اختیـار و آزادی 
انسـان مطـرح می شـود. اینجاسـت کـه پـای آگاهی بـه عنوان 

لـوازم این صحنه، وسـط کشـیده می شـود.
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آگاهـی انسـان بـا آگاهـی غریـزی حیـوان فـرق می کنـد. 
آگاهـی انسـان مثـل آگاهـی غریـزی یـک حیـوان نیسـت کـه 
وقتـی مریـض می شـود، خود بـه خود به سـراغ آن گیاه یـا مادۀ 
خوردنـی مـورد نیازش مـی رود و پیـدا می کند و می خورد و شـفا 

پیـدا می کنـد. آگاهـی در وجـود انسـان متفاوت اسـت. 

انسـان موجـودی گرایش منـد و دارای گرایش هـای مختلـف 
اسـت. هیچ چیز دیگری در وجود انسـان به این اهمیت نیسـت، 
یعنـی هیچ چیـزی بـه انـدازۀ وجـود »گرایش های 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 گرایش هـای مختلفش، به درسـتی 

حرکـت کند. 

الزمـۀ گرایش، حرکت برای رسـیدن به مطلوب اسـت. آنچه 
کـه انسـان برای تحقـق و ارضـای گرایش هایش نیـاز دارد، خدا 
بـه او داده اسـت؛ لـذا انسـان بـرای تحقق گرایش هـای خودش 

حرکـت می کند.

تقسیم�گرایش�ها�به�»سطحی�و�عمیق«�یا�»پیدا�و�پنهان«
بعـد از تنـوع و تزاحـم و تعـارِض گرایش هـای انسـان، اولین 
ویژگـی ای کـه دربـارۀ گرایش های انسـان باید گفت، این اسـت 
که گرایش های انسـان در یک تقسـیم بندی کان، به دو قسـم 
اساسـی منقسـم می شـوند: یکـی گرایش هایـی کـه سـطحی تر 
آنهـا  بـه  نسـبت  انسـان  و  می شـوند  درک  زودتـر  و  هسـتند 
خودآگاهـی پیـدا می کنـد، و دیگـری گرایش هایـی کـه پنهان تر 
هسـتند. )البتـه ایـن پنهان تر بـودن یا سـطحی تر بـودن، مطلق 
نیسـتند. و در مباحـث رشـد هـم قابـل بحـث هسـتند، یعنـی 

به تدریـج آشـکار می شـوند.( 

از آنجـا کـه گرایش ها در وجود انسـان، پیدا و پنهان هسـتند، 
انسـان اول گرایش هـای پیـدای خـودش را درک می کنـد، حتی 
آنهـا را تجربـه می کنـد و لـذت و شـیرینی آنها را می چشـد. ولی 
در مـورد گرایش هـای پنهان تـر، طـول می کشـد کـه انسـان 
آنهـا را درک کنـد، و بـه سـادگی نمی توانـد آنهـا را تجربـه کند. 
گرایش هـای پنهان تـر در وجود انسـان عمیق تـر و لذت بخش تر 
هسـتند، منتهـا وجـود ایـن گرایش هـای پنهان، سـخت تر درک 

می شـود و لـذت آنهـا دیرتـر تجربه می شـود.

جایگاه�عقل�و�ارتباطش�با�هوی
انسـان در بیـن گرایش هـای خـودش قـدرت انتخـاب دارد 
و »عقـل« همـان چیـزی اسـت کـه در وجـود انسـان هسـت 
تـا انسـان بتوانـد بـه کمـک آن از بیـن گرایش هـای خـودش 
انتخـاب کنـد و بـر گرایش هـای خودش تسـلط یابد. بـه عبارت 
دیگـر، اقتضـای گرایش های ماسـت که مـا را به لـزوم »عقل« 
می رسـاند؛ اقتضـای اختـاف بیـن گرایش  ها و تنوعی اسـت که 

در گرایش هـای مـا وجـود دارد. 

در میـدان گرایش هـای 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 می دهد. آن سـاز و کار، این اسـت 
کـه »گرایش هـای قوی تـر، پنهان تـر هسـتند و گرایش هـای 
حکیمانـۀ  چینـش  ایـن  هسـتند.«  سـطحی تر  ضعیف تـر، 
گرایش هـای انسـان توسـط پـروردگار عالـم اسـت کـه بـرای 
انسـان، امکان انتخاب باقی می گذارد. و اال در شـرایط یکسـان، 
اگـر یکـی از گرایش هـا، قوی تر باشـد و یکی ضعیف تـر، طبیعتًا 
انسـان همیشـه گرایـش قوی تـر را انتخاب می کنـد و اگر قدرت 
گرایش هـا برابر باشـد، انسـان همیشـه دچـار حیرت می شـود و 

نمی توانـد انتخـاب کند.

نقطـه ای کـه انسـان بیـن گرایش هایـش انتخـاب می کنـد، 
همـان نقطـه ای اسـت کـه اهل بیـت)ع( توصیـه فرموده انـد که 
در مـرز جبـر و اختیـار زیاد فکـر نکنید و اال حیران می شـوید. در 
کتـاب »طلـب و اراده« حضرت امـام)ره( و همچنیـن در مباحث 
فلسـفۀ اخـاق آیـت اهلل مصباح، شـاید بیـش از جاهـای دیگر، 
دربـارۀ ایـن نقطـه توضیـح داده شـده اسـت کـه انسـان چگونه 
"اراده" می رسـد؟ و  بـه  تنـوع گرایش هـای خـودش،  بیـن  در 
اینکـه اراده کـردن مـا یک پدیدۀ جبری نیسـت کـه معطوف به 

گرایش هـای قوی تـر باشـد.

پس بـه طور خاصـه: گرایش های پنهان تر انسـان، عمیق تر 
و لذت بخش ترنـد و گرایش هـای آشـکارتر، سـطحی تر و دارای 
لـذت کمتری هسـتند. انتقال انسـان از گرایش های سـطحی به 
گرایش هـای عمیـق هم »کمـال« نام گذاری می شـود کـه البته 
فعـًا نمی خواهیـم وارد بحـث کمال بشـویم. عقل این اسـتعداد 
را در انسـان بـه وجـود آورده کـه بتوانـد خـوب انتخـاب کند. به 
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عبـارت دیگـر، یـک ماکی در فطـرت عقل مـا قرار داده شـده 
اسـت، که بتوانـد خوب انتخـاب کند. 

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

ینکه:  ا

علـم در وجـود انسـان قـدرت نـدارد. مـن وقتـی بـر اسـاس 
آگاهـی خـودم و خـاف میـل خـودم رفتـار می کنـم در واقـع 
دارم مطابـق یـک میـل دیگرم رفتـار می کنم. مثًا یـک داروی 
تلـخ هسـت کـه از آن بـدم می آیـد، اما عقلـم به مـن می گوید: 
»بخـور!«. در اینجـا عقـل مـن اسـت کـه دارد بـه مـن دسـتور 
می دهـد و اال علـم و آگاهـی مـن کـه نمی توانـد به من دسـتور 
دهـد! عقـل، میل بـه انتخاب برتر اسـت. از یک سـو اگـر داروی 
تلـخ را نخـورم، زنـده نمی مانـم و از سـوی دیگـر از داروی تلـخ 
خیلـی بـدم می آیـد. عقـل می گویـد: »مـن از داروی تلـخ بـدم 
می آیـد ولـی از مـرگ بیشـتر بـدم می آید.« لـذا بر اسـاس میل 
بـه زنـده مانـدن، داروی تلـخ را می خـورم. پس مـن داروی تلخ 
را خـاف میـل خـودم نمی خـورم، بلکـه در اصـل مطابـق میل 
خـودم می خـورم؛ منتهـا کـدام میل؟ »میـل قوی تـر و برتر« که 
در ایـن مثـال، میـل بـه زنـده مانـدن اسـت. و ایـن عقل اسـت 
کـه ایـن را بـه مـن می گویـد. مـا هیـچ گاه نمی توانیـم کاری 
انجـام دهیـم که مطلقـاً مخالف تمـام امیال مان باشـد. این یک 
گـزارۀ انسان شناسـانۀ بسـیار مهـم اسـت. لـذا اگـر جایـی گفته 
می شـود »مـا خاف میـل خودمـان رفتـار کرده ایـم...« در واقع 

بـا مسـامحه این سـخن را می پذیریـم و اال بر اسـاس یک نگاه 
انسان شناسـانه و فلسـفی ایـن سـخن صحیح نیسـت.

عقـل همیشـه خواهـان این اسـت کـه میـل برتـر را انتخاب 
کنیـم؛ و لـذا ایـن عقل، در وجود ما دشـمن خواهد داشـت. یعنی 
گرایش هایـی کـه عقل آنهـا را کنـار می زند و انتخـاب نمی کند، 
دشـمن عقـل خواهند شـد. پس درگیـری عقل در وجود انسـان 
بـا چیسـت؟ بـا گرایش هـای سـطحی اسـت کـه اسـم آن را 
»هـوی« می گذاریـم. »هوی« هر گرایشـی اسـت که انسـان را 
سـقوط می دهـد و پاییـن می کشـد. معنـای لغوی لفـظ »هوی« 
نیـز بـا همین معنا تطبیـق می کنـد. در وقتی که یـک عقاب، به 
سـمت شـکار خود شـیرجه مـی رود و پاییـن می آید، بـه این کار 

در زبـان عربـی، می گوینـد »هوی«.

همـه  کردیـم،  اسـتفاده  آنهـا  از  این جـا  تـا  کـه  تعابیـری 
تعابیـر کلیـدی قـرآن و روایـات مـا هسـتند. اینطـور نیسـت که 
ایـن اصطاحـات، خـاص نظـام تعلیـم و تربیـت باشـد، بلکـه 
اصطاحاتـی بـرای سـامان دهی حیـات بشـر یـا به طـور کلـی، 

بـرای هدایـت انسـان اسـت. 

عقل�از�کودکی�فعال�است
انسـان موجـودی دارای گرایش های مختلف اسـت، و حرکت 
او بـه سـوی تحقـق گرایش هـای 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 می گوینـد »کـودک در هفت سـال اول، بیشـتر حیات 
حیوانـی دارد و غریـزی حرکـت می کند!« آیا معنایش این اسـت 
کـه ایـن کـودک، هنوز انسـان نیسـت و هویـت حیوانـی دارد و 
بعـداً هویت انسـانی پیـدا می کنـد؟! نه، این طور نیسـت، انسـان 

از همان اول، انسـان اسـت.

برخـی می گوینـد: 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 بازی هـا و تمرین هایی داشـته 

باشیم. 
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مثـًا یکـی از امیالـی کـه به عنـوان 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 می کنـد، میـل بـه راحتـی اسـت و دومیـن میل 
هـم کنجـکاوی اسـت، کنجکاوی یعنی انسـان می خواهـد بداند 
و ببینـد. همین کـه بچه، شـیر خورد و سـیر شـد، شـروع می کند 
بـه این طـرف و آن طـرف نـگاه می کند؛ و ایـن به خاطـر میل به 

اسـت.  کنجکاوی 

عقل�و�آگاهی؛�لوازم�انتخاب
بـه  انسان شناسـی  ایـن  در  کـه  می کننـد  اعتـراض  برخـی 
"آگاهـی" ارزش نمی دهیـد. در حالـی کـه ما می گوییـم: دومین 
میـل یـا گرایـش انسـان میـل بـه آگاهی اسـت. البتـه بـاز ایراد 
می گیرنـد کـه چـرا می گوییـد: »میـِل« بـه آگاهـی؟! می گوییم: 
چـون آدم ابتـدا »عاقـه« پیـدا می کنـد کـه آگاه شـود، بعـداً به 
دنبـال کسـب آگاهـی مـی رود. یعنـی ایـن عاقه و میل انسـان 

اسـت کـه او را بـه سـوی آگاه شـدن سـوق می دهد.

انسـان دارای گرایش هـای مختلفـی اسـت که بایـد بین این 
گرایش هـا انتخـاب کنـد و لـوازم انتخـاب بین ایـن گرایش ها را 
هـم دارد. اصلی تریـن الزمـه برای انتخاب، »عقل« اسـت، و بعد 
از آن »آگاهـی« اسـت. )در اینجـا گزاره هـای دیگـری نیـز پدید 
می آیـد کـه از آنهـا عبـور می کنیم، مثـل »خودآگاهی نسـبت به 
گرایش هـا«. چـون بخشـی از ایـن آگاهـی معطـوف بـه بیرون 

اسـت و بخشـی از آن معطوف به درون اسـت(

از سـوی دیگـر، علـم و آگاهـی سـبب می شـود کـه عقـل 
شـروع به رشـد و نمـو کند. )امـام صـادق)ع(: َكْثـَرُة النََّظِر فِي 
الِْعْلـِم يَْفتَـُح الَْعْقـل ؛ دعـوات راوندی/221( چـون عقل، میل 
بـه انتخـاب برتـر دارد ولـی مصادیـق را نمی شناسـد، لـذا وقتی 
مصداق هـا را بـه او نشـان می دهیـد، عقـل کم کـم بـه خـودش 
می آیـد. همان طـور کـه برای یک بچـه باید فرصت هـای تجربه 
کـردن را فراهـم کنیـم تـا عاقل تر شـود. )امام حسـین)ع(: َذَرأَ 
ُ الِْعْلـَم لَِقـاَح الَْمْعِرفَـِة َو ُطـوَل التََّجـاِرِب ِزيَاَدًة فِـي الَْعْقل ؛  اللَّ

نزهه الناظـر/88(

مـا در مدرسـه، باید همـۀ لـوازِم انتخاب را فهرسـت 
کنیـم و برایـش کار انجام دهیـم. باید بدانیـم که چگونه 
دانش آمـوز را متوجـه گرایش هـای 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 گرایش هـا، 
تمریـن دهیـم. بایـد بدانیم کـه وقتـی می خواهیـم او را 
بـرای پـرورش قـدرت انتخابش)یعنـی همـان عقلش( 
تمریـن دهیـم، چـه کار کنیـم؟ بـرای ایـن کار می تـوان 

تمرین هـای خوبـی طراحـی کـرد.

»رنج«�یعنی�تأمین�نشدن�یک�گرایش
وقتـی انسـان بـرای ارضاء تمایـات خودش حرکـت می کند 
طبیعتـاً مجبور اسـت برای رسـیدن به برخـی از تمایات، برخی 
دیگـر از تمایـات خـود را تـرک کنـد، کنـار بزند، یـا صرف  نظر 
کند)تمایـات انسـان بـا هم تعارض یـا تزاحم دارنـد(. این ترک 
کـردن یـا نرسـیدن به برخـی از تمایـات، باعث رنج می شـود. 

رنـج یعنـی اینکـه مـن: یـا بـه دوست داشـتنی های خـودم 
دسـت  از  را  داشـته ام  کـه  دوست داشـتنی هایی  یـا  نرسـیده ام، 
داده ام و یـا اینکـه بـه دلیلـی مجبـور شـده ام خـودم از برخـی 
دوست داشـتنی هایم چشم پوشـی کنـم و آنهـا را کنـار بگـذارم. 

و همـۀ اینهـا رنـج اسـت.

گاهـی اوقـات رنـج بـدون اراده و اختیار انسـان بـه او تحمیل 
می شـود. یعنی انسـان دوست داشـتنی هایی دارد که در دسـترس 
او نیسـتند؛ چـه ایـن دوست داشـتنی ها از اول به صـورت بالفعـل 
بـوده )ماننـد غرایـز( و چـه اینکه بعـداً ایـن دوست داشـتنی ها 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 
می آیـد و خـودش را نشـان می دهـد. رنـج از دِل همـان ویژگی 
برتـر انسـان در می آیـد؛ اینکـه »انسـان موجـودی اسـت دارای 
گرایش هـای مختلـف«. ایـن ویژگـی مهمـی در وجـود انسـان 
اسـت کـه بـه عنـوان رکـن تعریـف حقیقت انسـان مـورد توجه 
قـرار دادیـم. »عقـل« هـم از دِل همیـن ویژگی برتـر در می آید 
کـه گفتیـم عقـل ابـزاری بـرای انتخـاب بیـن گرایش هاسـت. 
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یعنـی نسـبت موضوع »رنـج« و »عقـل«، با مباحث طرح شـده 
یـک نسـبت کامًا طبیعی اسـت و خود به خـود در جریان بحث 
مطـرح می شـود، نه اینکه چون اهمیت داشـته خواسـته ایم آن را 

در البـه الی بحـث بگنجانیم.

»لذت«�یعنی�تأمین�شدن�یک�گرایش
اسـت  موجـودی  »انسـان  اسـت.  لـذت  رنـج،  مقابـل  در 
گرایش منـد« و تأمیـن هـر گرایشـی لـذت دارد، حتـی تخیـِل 
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.

به طـور خاصه می تـوان گفت: انسـان موجـودی گرایش مند 
اسـت و ابـزار انتخـاب بیـن گرایش هـای خـودش را دارد)عقل( 
و در راه تأمیـن گرایش هایـش بـه »رنج« هـا و »لذت «هایـی 
ایـن رنج هـا و لذت هـا، تعیین کننده تریـن عامـل در  می رسـد. 
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 انسان شناسـی برمی گردد 
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 حیات شناسـی برمی گـردد. یعنـی دنیای ما 
به گونـه ای نیسـت که تمـام دوست داشـتنی های مـا را در اختیار 

ما قـرار دهد. 

اگـر مدرسـه ای ایـن واقعیـات را عمیقـاً در بـاور بچه هـا قرار 
ندهـد، در حـّق بچه ها خیانت کرده اسـت؛ حتی اگـر کاری کرده 
باشـد کـه آن بچه هـا همـۀ قـرآن را حفـظ کنند. اهمیـت تبیین 
ایـن واقعیـات بـرای یـک جـوان، در نامـۀ 31 نهج الباغـه کـه 
اولیـن نامـۀ اخاقـی در صـدر اسـام و خطـاب به جوان اسـت، 
آمده اسـت. در ایـن نامه، امیرالمؤمنین)ع( هفـت وصف از دوران 
پیـری و چهـارده وصـف از جوانـی را بیـان می فرمایـد کـه ایـن 
اوصـاف غالبـاً دربارۀ تلخـی دنیاسـت. در واقـع امیرالمؤمنین)ع( 

ایـن  دارد بـه جـوان تأکیـد می کنـد: »بـدان کـه دنیـای تـو 
محدودیت هـا را دارد؛ پـس ایـن محدودیت هـا را بـاور کـن!« 
َماِن  )هفـت وصف برای دوران پیـری: ِمَن الَْوالِِد الَْفـاِن الُْمِقرِّ لِلزَّ
ـاِكِن َمَسـاِكَن  نْیَا السَّ امِ  لِلدُّ ْهِر الذَّ الُْمْدبِـِر الُْعُمـِر الُْمْستَْسـلِِم لِلدَّ
اِعـِن َعْنَهـا َغـداً  - چهـارده وصف بـرای دوران  الَْمْوتَـى َو الظَّ
ـالِِك َسـبِیَل َمْن  جوانـی: إِلَـى الَْمْولُوِد الُْمَؤمِِّل َما َل يُْدِرُك السَّ
ِة الَْمَصائِِب  قَـْد َهَلـَك َغَرِض اْلَْسـَقاِم َو َرِهینَـِة اْلَيَّاِم َو َرِمیَـّ
نْیَـا َو تَاِجـِر الُْغـُروِر َو َغِريِم الَْمنَايَا َو أَِسـیِر الَْمْوِت  َو َعْبـِد الدُّ
َو َحلِیـِف الُْهُمـوِم َو قَِريـِن اْلَْحَزاِن َو نُُصِب اْلفَـاِت َو َصِريِع 

ـَهَواِت َو َخلِیَفـِة اْلَْمَوات ( الشَّ

مـا بـر اسـاس یـک نـگاه فلسـفی و عقلـی بـه »چگونگـی 
انسـان«، بـه ایـن نتیجـه می رسـیم کـه انسـان بایـد رنج هـا و 
محدودیت هایـی را بپذیـرد. بـرای تأییـد این موضـوع، می توانیم 
نامـۀ 31 نهج الباغـه را به عنوان یک سـند مهم بیاوریم. شـاید 
تنهـا سـند تعلیـم و تربیتـِی جوانان در صـدر اسـام، همین نامه 
باشـد و شـما می بینید که در ابتـدای این سـند، امیرالمؤمنین)ع( 

بـر ایـن واقعیت تأکیـد فرموده اسـت.

دین�گریزی،�نتیجۀ�عدم�پذیرش�رنج�و�محدودیت�ها
جامعـۀ مـا بـا ایـن نـگاه و ایـن روش فاصلـه دارد، و طبیعتـًا 
وقتی کسـی رنـج و محدودیت های دنیـا را باور نکـرد، دین گریز 
می شـود. اینکـه مـا بخواهیـم همه چیـز را بـا ایمـان بـه خـدا، 
بهشـت، جهنـم و قیامـت، حل کنیـم، تاشـی بی فایـده خواهد 
بـود و چـه  بسـا با ایـن کار، حرمت خـدا و قیامـت را در نزد مردم 
پاییـن می آوریـم. چـون بـه جوانان نهیـب می زنیم کـه: »تو چرا 
گنـاه کـردی؟! مگـر به خـدا ایمان نـداری؟! تـو با ایـن گناهانی 
کـه مرتکـب شـدی، در واقـع حرمـت خـدا را زیر پا گذاشـته  ای! 
چـرا بـه امر خـدا احتـرام نمی گـذاری؟!« مـا مربیان تربیتـی، در 
واقـع بـا ایـن برخوردمـان داریم خـدا را بی احتـرام می کنیم و اال 
آن جـوان گنهـکار یـا بی نمـاز، واقعـاً حاضـر نیسـت این قـدر به 
خـدا بی احترامـی کنـد. او مشـکلش ایـن اسـت کـه نمی توانـد 
بـه »امـر خـدا« احتـرام بگـذارد، چـون پایـۀ تعلیـم و تربیتی او 
درسـت نیسـت و فکـر می کنـد کـه انسـان می توانـد بـه هـر 
دوست داشـتنی ای کـه دلـش خواسـت، برسـد! کسـی کـه فکـر 
کنـد "می توانـد بـه هـر دوست داشـتنی ای کـه دلـش خواسـت 
برسـد" طبیعتاً فاسـد خواهد شـد و اگر محیط آموزش و پرورِش 
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او ایـن واقعیـت مهـم در زندگـی را بـه او تعلیـم ندهـد، همیـن 
مدرسـه در واقـع او را فاسـد کرده اسـت.

امکان�تغییر،�تقویت�و�تضعیف�گرایش�ها
می توانـد  انسـان  »آیـا  کـه  اسـت  ایـن  بعـدی  مطلـب 
گرایش هـای خـودش را تغییـر دهد؟« بلـه، می توانـد. ولی اینکه 
»انسـان چگونـه می توانـد گرایش هـای خودش را تغییـر دهد؟« 
بحـث مفصلی اسـت خصوصاً کسـانی کـه در کار تعلیم و تربیت 

هسـتند، بایـد خیلـی بـه ایـن موضـوع توجه داشـته باشـند.

چگونـه می شـود 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: »بـه کار گیری 
علـم و آگاهـی مرتبـط+ تقویـت گرایش های همسـو + تضعیف 
گرایش هـای مخالـف« بـا اینها یک مثلث تشـکیل دهیـم و آن 
را در جهـت تقویـت گرایـش مـورد نظـر، بـه کار گیریـم. یعنـی 
گرایش هـای همسـو را تقویـت کنیـم و گرایش هـای 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 گرایش هـا« دارد. 

بـرای تضعیـف یـک گرایش بـد نیز شـبیه همیـن کار را باید 
انجـام داد. مثـًا اگـر می خواهیـد خساسـت را در کسـی از بیـن 
ببریـد، نـگاه کنیـد ببینیـد چـه گرایش هـای خوبی دارد؟ سـعی 
کنیـد آن گرایش هـای خـوب را تقویـت کنیـد، چـون تقویـت 
گرایش هـای خوبـی کـه دارد برایـش آسـان تر از مقابلـه بـا این 
گرایـش بـد اسـت. وقتـی گرایش هـای خـوب را تقویـت کنیـد، 

کم کـم ایـن گرایـش بـدش هـم ضعیـف می شـود.

گفتیـم انسـان موجـودی اسـت دارای گرایش هـای مختلف، 
انتخـاب کنـد و  کـه می توانـد در بیـن گرایش هـای خـودش 
ابـزار الزم بـرای ایـن انتخاب را هـم دارد)عقـل( و در راه تحقق 
گرایش هایـش بـه رنج هـا و لذت هایـی می رسـد. ضمـن اینکـه 
انسـان می توانـد گرایش هـای خـودش را تغییر دهـد. یعنی فقط 
این طـور نیسـت کـه انسـان دنبال تحقـق گرایش هـای خودش 

باشـد، بلکـه امـکان تغییـر گرایش هایش را هـم دارد. 

وجـود گرایش هـای پیـدا و پنهـان در انسـان؛ تغییـر و تقویت 
گرایش هـا را ضـروری می کند. پنهـان بودن برخـی از گرایش ها 

موجـب می شـود کـه مـا یـک عملیاتـی را انجـام دهیـم بـه نام 
»به فعلیـت رسـاندن گرایش های پنهـان« و البتـه موضوع تغییر 
گرایش هـا فقـط بـه همین جـا ختـم نمی شـود بلکـه »عملیـات 
محسـوب  گرایش هـا  تغییـر  جـزء  نیـز  گرایش هـا«  تقویـت 

می شـود کـه بایـد انجام شـود. 

وقتـی بخواهیـم گرایش هـای پنهـان -کـه لذتـش دیرتـر 
لـذت  از  بایـد  یک مقـدار  کنیـم،  فعـال  و  بیـدار  را  می رسـد- 
چیـزی  همـان  ایـن  کنیـم.  بالفعـل، صرف نظـر  گرایش هـای 
اسـت کـه تحـت عنـوان »مخالفت بـا هـوای نفـس« از آن یاد 
می شـود و طبـق روایـات مـا ایـن نظـام دیـن یـا نـِخ تسـبیح 
يـنِ  ُمَخالََفـُة الَْهَوی؛  دیـن اسـت. )امیرالمؤمنیـن)ع(: نَِظـامُ  الدِّ

غررالحکـم/9981(
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  ب: تعریف زندگی و دین؛ »مدیریت تمایالت«

زندگی�یعنی�مدیریت�گرایش�ها
تـا اینجـای بحـث، هنـوز به دیـن و بندگی خـدا نرسـیده ایم. 
تـازه بـه تعریـف زندگـی رسـیده ایم. تعریـف مـا از زندگـی این 
مدیریـت  ایـن  گرایش هـا«  مدیریـت  یعنـی  »زندگـی  اسـت: 
گرایش هـا دو معنـا دارد: »1. تغییـر گرایش ها 2. تحقق و پاسـخ 
دادن بـه گرایش هـا« منظـور از مدیریـت کـردن گرایش هـا 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 می افتـد، زیاد رسـا نیسـت.« ما هـم تعصبی روی 
کلمـات نداریـم؛ اگـر شـما واژۀ بهتـری سـراغ داریـد، از همـان 

کنید. اسـتفاده 

تغییـر گرایش هـا در وجـود انسـان اجتناب ناپذیر اسـت. اینکه 
امیرالمؤمنیـن)ع( مى فرمايـد: »أَْكـِرْه نَْفَسـَك َعَلـى الَْفَضائِِل 
َذائَِل أَنْـتَ َمْطبُـوٌع َعَلْیَها«)غررالحکم/2477( منظور  فَـِإنَّ الرَّ
همیـن اجتناب ناپذیـر بـودن اسـت. یعنی اگـر ما خودمان سـعی 
نکنیـم گرایش هـای خودمـان را تغییر دهیم، به طـور طبیعی این 
تغییـر گرایش هـا در مـا اتفـاق می افتد)منتهـا این تغییـر طبیعی، 

برای مـان مفیـد نخواهـد بود(

کسـانی کـه می گوینـد: مـا نمی خواهیـم گرایش هـای خـود 
بیـن  تعارض هـای  و  تزاحم هـا  در  وقتـی  کنیـم،  مدیریـت  را 
گرایش هـای خودشـان گرفتـار می شـوند، واقعاً بیچاره می شـوند 
و به هـر حـال مجبـور خواهنـد بـود »بـا امیـال و هـوای نفـس 
خـود مبـارزه کننـد« و مجبورنـد رنجـی را کـه در حـذف برخی 
از گرایش هـا وجـود دارد تحمـل کننـد. یعنـی انسـان های هرزه 

هـم ایـن رنـج را می ِکشـند، چـون اساسـاً زندگی انسـان طوری 
طراحی شـده که او مجبور اسـت با برخی از دوست داشـتنی های 
خـودش مخالفـت کند، چه دیندار باشـد و چه بی دیـن. حتی اگر 
کسـی عقلـش را هم تعطیـل کند و هواپرسـِت مطلق شـود، باز 
هـم بیـن اهـواء نفسـانی خـودش باید انتخـاب کنـد و در نتیجه 
یـک طـرف ایـن انتخـاب رنـج مـی آورد و طـرف دیگـر، لـذت 

مـی آورد. امـا رنـج را نمی تـوان حـذف کرد.

دین،�برنامه�ای�برای�مدیریت�گرایش�هاست
پـس زندگـی یعنـی مدیریـت گرایش هـا؛ کـه بـه معنـای 
»تغییـر« گرایش هـا و »تحقـق« گرایش هاسـت. تـا اینجـای 
بحـث، بـا »دیـن« کاری نداشـتیم. اکنـون می پرسـیم: »آیا این 
مدیریـت گرایش هـا، 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 اساسـاً چـه گرایش هایـی دارد؟ 
مخصوصـاً اینکـه بداند گرایش هـای پنهان او چـه گرایش هایی 

هسـتند؟ اینجاسـت کـه وحـی بـه کمـک انسـان می آید. 

دیـن برنامـه ای بـرای مدیریـت گرایش هاسـت. دیـن هم به 
مـا برنامـه می دهـد، هـم بـه مـا آگاهـی می دهـد کـه شـما چه 
گرایش هـای پنهانـی داریـد. از آنجـا کـه انسـان گرایش هـای 
پنهـان هـم دارد، پیامبـران الهی می آینـد تا به انسـان ها بگویند: 
"شـما چـه گرایش هـای پنهانـی داریـد." منتهـا مشـکل ایـن 
اسـت کـه غالبـاً انسـان ها بـه پیامبـران الهـی اجـازه نمی دهنـد 
کـه همـۀ سـخنان خـود را بگویند. همین کـه پیامبران به سـراغ 
مـردم می آینـد، خیلی هـا از همـان دور می گوینـد: ایـن پیامبران 
می خواهنـد »دلـم می خواهد«هـای مـا را کنتـرل کننـد! لـذا از 
همـان راه دور، پیامبـران را می زننـد. در حالـی کـه اگـر اجـازه 
بدهنـد پیامبـران سـخن خـود را کامـل بگوینـد، می بیننـد کـه 
پیامبـران هـم از آنچـه »دلـت می خواهـد« سـخن می گوینـد؛ 
منتهـا پیامبـران آن قسـمت پنهان تـر و عمیق تـر دلـت را بـه تو 
نشـان می دهنـد، نـه آن قسـمت سـطحی تر و آشـکارتر دلت را 

کـه بـه آن »هـوای نفـس« گفته می شـود.

مشـکل ایـن اسـت کـه اجـازه نمی دهنـد کار پیامبـران بـه 
هـوای  مخالـف  پیامبـران  می بیننـد  همین کـه  برسـد!  اینجـا 
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نفـس آنهـا هسـتند، یـا پیامبـران را تکذیـب می کنند یـا آنها را 
می ُکشـند)ُكلَّما جاَءُهـْم َرُسـوٌل بِمـا ل تَْهـوی  أَنُْفُسـُهْم فَريقًا 
بُـوا َو فَريقـًا يَْقتُُلـون؛ مائـده/70( مهلـت نمی دهنـد کـه  َكذَّ
پیامبـران، اصـل مطلب را درسـت به مـردم بفهماننـد و بگویند: 
»درسـت اسـت کـه مـن با هـوای نفـس تـو مخالفـت می کنم، 

ولـی بـا همـۀ عاقه هـای تـو کـه مخالفـت نمی کنـم!«

کافیست�بچه�ها�»نیاز�به�برنامه«�را�درک�کنند
در مدرسـه اگـر بخواهیـم بچه هـا را تربیـت کنیـم، بایـد آنها 
را بـه نقطـه ای برسـانیم کـه این حقیقـت، یعنی "لـزوم مدیریت 
گرایش هـا" را دربـارۀ زندگـی خودشـان درک کننـد، و برای این 
حقیقـت دنبـال برنامه باشـند. وقتـی خودشـان دنبـال برنامه ای 
بـرای مدیریـت گرایش هـا باشـند، طبیعتـاً برنامـۀ دیـن را بـه 
راحتـی می پذیرنـد. 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 بچه هایـی کـه ایـن حقیقـت برای شـان جاافتـاده باشـد، 
اگـر بگوییـم: »آیـا قبـول داریـد خـدا بهتریـن کسـی اسـت که 
می توانـد بـه ما برنامـه بدهد؟« همـۀ آنها خواهند گفـت: »بله«؛ 
چـون قبـًا ضـرورت برنامـه و نیـاز خودشـان را بـه ایـن برنامه 
درک کرده انـد، یعنـی ضـرورت دیـن را درک کرده انـد و دیـن 
می شـود: »برنامـه ای بـرای مخالفـت با هـوای نفـس« ولی اگر 
ایـن ضـرورت را درک نکرده باشـند و دین را به آنهـا ارائه دهیم، 
احسـاس می کننـد کـه دین می خواهـد، یک چیزهایـی را به زور 

بـه آنها تحمیـل کند!

دو�ویژگی�برنامۀ�دین�برای�مدیریت�تمایالت
گفتیـم کـه دیـن برنامـۀ مدیریـت تمایـات اسـت، امـا دین 
فقـط همیـن نیسـت. وقتـی بـه سـراغ دیـن می رویـم می بینیم 
برنامـه ای کـه دیـن بـرای مدیریت تمایـات به مـا می دهد، دو 

ویژگـی دارد: 

ویژگی�اول:�برنامه�دستوری�است�نه�پیشنهادی
اولیـن ویژگـِی برنامـۀ دین بـرای مدیریـت امیال، این اسـت 
کـه ایـن برنامـه »دسـتوری« اسـت نه پیشـنهادی. یعنـی دین، 

بحـث عبودیـت را وسـط می کشـد و ربوبیـت خـدا را مطـرح 
می کنـد. دیـن مثـل یـک پزشـک، پیشـنهاد نمی دهـد بلکـه 
دسـتور می دهـد و از جهنـم و بهشـت و ثـواب و عقـاب صحبت 
می کنـد. مثـًا شـما می توانـی بـه دانش آمـوز بگویـی: »اگـر 
می خواهـی بهتـر آب بخـوری، بیـا در ایـن لیوان آب بخـور! این 
خیلـی بهتـر اسـت!« یـا می توانی بگویـی: »بایـد در ایـن لیوان 

آب بخـوری«، امـا چـرا برنامـۀ دین دسـتوری اسـت؟ 

بایـد ببینیـم کـه مـا اساسـاً دنبال چـه چیـزی بودیـم؟ ما در 
مدیریـت گرایش ها می خواسـتیم چـه کار کنیم؟ ما می خواسـتیم 
گرایش هـای پنهان تـر را بـر گرایش هـای سـطحی غلبـه دهیم. 
از طرفـی، محـور گرایش های سـطحی انسـان »انانیـت« و برتر 
دانسـتن خـود اسـت)علو، برتری طلبـی، منیـت، تکبـر( و محـور 
گرایش هـای عمیـق انسـان »میـل بـه خدا« اسـت. لـذا خداوند 
بـرای اینکـه مـا را به عمیق تریـن گرایـِش خودمان برسـاند-به 
تعبیـِر ما- »مجبور اسـت« دسـتور بدهد تـا »انانیت« مـا از بین 
بـرود؛ و اال اگـر مـا بـه میـل خودمـان یـک کار خوبـی انجـام 
دهیـم، هنـوز »مـِن« مـا در ایـن میـان حضـور خواهـد داشـت. 
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 
ْمنا بَني   رعایـت کـرده اسـت. کما اینکـه می فرمایـد: »َو لََقـْد َكرَّ
آَدَم«)اسـراء/70( خداوند تشـویق و تنبیه هـا را پنهان و پیچیده 
قـرار داده اسـت تـا مـا بتوانیـم آزادانه)نـه تحـت فشـار تشـویق 
و تنبیـه فـوری( انتخـاب کنیـم و بـه ایـن ترتیـب ارزش هـای 
بـه  ایـن لطـف خداونـد نسـبت  را نشـان دهیـم، و  خودمـان 
ماسـت. منتهـا اساسـاً 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 می پذیرد و بـا منیت و 
خودبرتربینـی خـودش مبـارزه می کنـد. انسـان بـا دسـتوری که 
علیـه گرایش هـای سـطحی خـودش اجـرا می کنـد، می توانـد 

کند.  رشـد 

پـس معلـوم می شـود کـه داسـتان گرایش هـای سـطحی و 
عمیـق انسـان، خیلـی عمیق تـر از ایـن حرف هاسـت! تفـاوت 
گرایش هـای عمیـق و سـطحی انسـان، مثـل تفـاوت بیـن دو 
نـوع شـربت نیسـت کـه یکـی از دیگـری خوشـمزه تر اسـت 
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ولـی مـا هنـوز آن شـربت خوشـمزه تر را نخورده ایـم و مـزه اش 
را تجربـه نکرده ایـم. بعـد از اینکـه خوردیم، مثًا بگوییـم: »بله، 
ایـن شـربت هم خوب اسـت!« شـما اگر بـه خودتان نـگاه کنید 
می بینیـد کـه موجـودات بی نهایـت، و بی نهایت طلبـی هسـتید. 
اگـر گرایش هـای عمیـق انسـان بررسـی شـود و توضیـح داده 
شـود، بـه اینجا می رسـیم کـه عمیق تریـن گرایش های انسـان 
چیزی نیسـت جز »دوسـت داشـتن خـوِد خوِد خداونـد متعال« و 
»متصـل شـدن به پـروردگار عالـم« و همین اقتضـا می کند که 
»بی مـن« بشـویم. ماهیـت وجـود انسـان اقتضـا می کنـد که به 
او دسـتور داده شـود تـا مرکـز هواپرسـتِی او)یعنی مـن، منّیت یا 

انانیـت انسـان( قلـع و قمـع شـود و از بیـن برود.

ویژگی�دوم:�اجرای�برنامه،�تحت�سرپرستی�و�
مدیریت�ولّی�خدا�

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 عمیق ترین خواسـتۀ ما 
اتصـال بـه ذات بـاری تعالی و لقاء اهلل اسـت. و امـکان ندارد که 
ماقـات پـروردگار عالـم در بهترین صـورت، بـا ذره ای از انانیِت 
انسـان همـراه باشـد. کسـی می توانـد از خـدای برتر لـذت ببرد 
کـه حاضر باشـد دسـت از برتری طلبـی و منیت خودش بـردارد. 

از آنجایـی کـه خـدا خیلـی بزرگتـر از ماسـت، وقتـی بـه مـا 
دسـتور بدهد، قهـراً ما می پذیریـم ولی این پذیرش دسـتور خدا، 
هنـوز دلیـل بـر آن نیسـت که مـا انانیـِت خودمـان را مطلقـاً از 
بیـن برده باشـیم. بـرای اینکه فرآینـِد از بین رفتـن »هوی« که 
مرکـزش انانیت انسـان اسـت، عمیقاً صـورت بگیـرد و منیت ما 
واقعـاً از بیـن بـرود، خداوند یـک ترفنـد دیگر هم بـه کار می برد 
و می فرمایـد: »نه تنهـا بـه تو دسـتور می دهـم، بلکه این دسـتور 
را بـه ولـّی خـودم می دهـم کـه بـه تـو بدهـد، و تـو بایـد تحت 
سرپرسـتِی ولـّی مـن و بـه دسـتور او، بـا هـوای خـودت مبارزه 
کنـی و او یـک آدمی اسـت مثل خودت)قالَـْت لَُهْم ُرُسـُلُهْم إِْن 
نَْحـُن إِلَّ بََشـٌر ِمْثُلُکـْم؛ ابراهیـم/11(« و ایـن ضربـۀ آخـر به 
انانیـت انسـان اسـت. و ایـن همـان جایی اسـت کـه ابلیس گیر 
کرد و متوقف شـد. )إِْذ قُْلنا لِْلَمالئَِکِة اْسـُجُدوا ِلَدَم فََسـَجُدوا 

إَِلّ إِبْلیـسَ أَبـى َو اْسـتَْکبََر؛ بقره/34(

اقتضـای رسـیدن بـه عمیق ترین خواسـته های ما، دسـتوری 
بـودِن برنامـۀ مدیریـت امیـال از جانـب خداسـت، و تقویت این 
دسـتوری بـودن و نشـان دهندۀ حقیقی بـودِن اطاعت مـا از خدا، 
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 می کنیم. 

بنابرایـن تعریـف دیـن، این طور خواهد شـد: »دیـن برنامه ای 
بـرای مدیریـت تمایـات اسـت، بـا مدیریـت ولـّی خـدا.« بـه 
عبـارت دیگـر، »دیـن برنامـه ای بـرای مخالفت با هـوای نفس 

اسـت، بـا مدیریـت ولـّی خدا.«

دیـن برنامـه ای برای مدیریـت تمایات اسـت و قبًا ماهیت 
تمایـات، بـرای ما مشـخص شـده اسـت و می دانیم کـه باید از 
تمایـات سـطحی عبور کنیم و بـه تمایات عمیق تر برسـیم. و 
از طرفـی چـون نفس امارۀ انسـان متمایل به تمایات سـطحی 
اسـت، لـذا بایـد مرکز تمایـل به گرایش هـای 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 موجوِد 
مـّکار اسـت)می تواند خـودش و دیگـران را فریـب دهـد، یعنـی 
بـه ظاهـر دسـتور خـدا را اجـرا کنـد ولی انانیـت خـودش را هم 
حفـظ کنـد( لـذا خداونـد ایـن دسـتورها را به واسـطۀ ولـّی خدا 
بـه مـا می دهـد. این واسـطه بـودن ولـّی خـدا نیز فقـط مربوط 
بـه زندگـی اجتماعـی نیسـت، بلکـه در زندگـی فـردی هـم اگر 
بخواهیـم بـه خـدا تقـّرب پیـدا کنیـم، بایـد با واسـطۀ ولـّی اهلل 

باشد.

نبایـد پیامبـران و اولیـاء خـدا را صرفـاً معلـم و راهنمـا تلقـی 
کنیـم، یـا اینکـه آنهـا را صرفـاً 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 عمیق تـر 
نَـا  از ایـن اسـت. در زیـارت جامعـه می خوانیـم: »َو َمـا َخصَّ
بِـِه ِمـْن َوَليَتُِکـْم ِطیبـًا لَِخْلِقنَـا َو َطَهـاَرًة ِلَنُْفِسـنَا َو تَْزِكیَـًة 
لَنَا«)من ليحضره الفقیـه/613/2( چـرا والیـت موجـب پاکـِی 
جـان انسـان می شـود؟ چون انسـان با پذیـرش والیـت، در واقع 
»صاحـب اختیـار« پیـدا می کنـد و زمانـی کـه کسـی صاحـب 
اختیـار انسـان شـود، باعث می شـود انانیت انسـان از بیـن برود؛ 
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اصـل این اسـت، البتـه مدیریت اجتماعـی و راهنما بـودن نیز از 
نتایـج آن اسـت.

اهمیت�نّیت�و�گرایش�عالقه�به�خدا
اگـر بخواهیـم برنامه هـای دیـن را اجـرا کنیـم، چـه اتفاقـی 
می افتـد؟ یعنـی بعـد از اینکـه برنامه هـای دسـتورِی خـدا را بـه 
واسـطۀ ولـّی خـدا گرفتیـم و خواسـتیم اجـرا کنیم، چـه کار باید 
انجـام دهیـم؟ آخریـن نقطـه قبـل از اینکـه وارد عمـل شـویم، 
بـه آن می گوییـم: »نّیـت«.  چیسـت؟ چیـزی اسـت کـه مـا 
و اهمیـت نّیـت نیـز دوبـاره نشـان دهندۀ اهمیـت گرایش هـا و 

تمایـات انسـان اسـت. 

وقتـی می خواهی-تحـت والیـت و مدیریـت ولـّی خـدا- بـه 
دسـتوِر خـدا عمـل کنی، خداونـد می فرمایـد: »به چه دلیـل و با 
چـه انگیـزه و نّیتـی می خواهی ایـن کار را انجام دهی؟« و شـما 
بایـد بگوییـد: »بـا نّیت قربـه الـی اهلل« می خواهم این دسـتور را 
اجـرا کنـم یا این کار را انجـام دهم. این »تقّرب بـه خدا« همان 
عاقـۀ پنهانی اسـت که اجمـااًل از آن آگاه شـده ای و عقل به تو 

گفتـه اسـت که »بـه دنبال ایـن عاقۀ عمیـق برو!«. 

گرایـش و تمایـل انسـان آن قـدر مهـم اسـت و آن قـدر در 
عالَـم اثـر وضعـی دارد کـه از همـان اول بـرای هـر حرکتـی، 
نّیـت »قربـه الـی اهلل« بایـد آمـوزش داده شـود. یعنـی قبـل از 
اجـرای هـر دسـتوری بایـد از خودش بپرسـد: »تو این دسـتور را 
بـرای چـه می خواهی اجـرا کنی؟« پاسـخش این اسـت: »برای 
نزدیـک شـدن بـه خدا« )چـون ایـن برنامـه ای کـه می خواهیم 
اجـرا کنیـم، برای تحقـق اصیل ترین گرایش های انسـان اسـت 
و مرکـز اصیل تریـن گرایش هـای مـا »تقـرب الی اهلل« اسـت.(

نماز؛�در�رأس�برنامه
بعـد از اینکـه نّیـت کردیم)بـا نّیـت تقرب بـه خدا( شـروع به 
فعالیـت می کنیـم و در رأس فعالیت هـای مـا هـم »نمـاز« قـرار 
می گیـرد. چـرا نمـاز عمـود خیمـۀ دیـن می شـود؟ چـون شـما 
می خواهیـد بـا هـوای نفـس خودتـان مخالفـت کنیـد و بهترین 
تکنیـک بـرای مخالفـت بـا هـوای نفـس ایـن اسـت کـه یک 
دسـتور یـا برنامـه ای 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، 
می بینیـم کـه ایـن یـک فعالیـت بسـیار مؤثر بـرای پیـدا کردن 
»قـدرِت مخالفـت بـا هـوای نفـس« اسـت. لـذا پیامبـر گرامی 
اسـام)ص( فرمـود: بچه از هفت سـالگی باید نمـاز بخواند)قال 
رسـول الل)ص( ُمَخاِطبـًا ِلَْولِیَـاِء اْلَْطَفـاِل ُمـُروا أَْوَلَدُكـمْ  
ِة َو ُهـْم أَبْنَـاُء َسـْبٍع َو اْضِربُوُهـْم َعَلْیَهـا َو ُهـْم أَبْنَـاُء  ـالَ بِالصَّ
َعْشـر؛ عوالـى الآللـى/328/1( و نمـاز هم یـک برنامۀ عملی 
اسـت. یعنـی نفرموده انـد کـه از هفـت سـالگی، اول عقایـد و 
آگاهی هـای دینـی بچـه را درسـت کنیـد، بلکـه فرموده اند 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 زندگی مان یـک »برنامه« 
بگذاریـم و آن را مـدام انجام دهیم؛ حتی اگر گاهی اوقات، انگیزه 
و عاقه)حـال و حوصلۀ انجام آن را( نداشـتیم. وقتی انسـان این 
برنامـه یـا دسـتور را انجـام دهـد، در واقـع روزی چنـد بـار حاِل 
نفس خودش را گرفته اسـت. اجرای درسـت این دسـتور، انسـان 
را در بقیـۀ مخالفت هـا بـا اهـواء نفسـانی اش، تقویـت می کنـد. 
ایـن در واقـع ترجمـۀ همان آیۀ قرآن اسـت که می فرمایـد: »إِنَّ 

ـالَة تَْنهى  َعـِن الَْفْحشـاِء َو الُْمْنَکِر«)عنکبوت/45( الصَّ

نقطۀ�شروع�تعلیم�دین�به�بچه�ها
اگـر ماهیـت مخالفـت با هوای نفـس را به بچه ها یـاد ندهیم 
و بعـد بـه آنهـا بگوییـم: »دینـدار شـوید« همـه اش احسـاس 
می کننـد کـه خـدا دارد بـه آنهـا زور می گویـد! مـا نمی توانیم به 
بچه هـا بگوییم: »چون خدا هسـت، پس ما باید او را بپرسـتیم!« 
ایـن چـه شـیوۀ تعلیـم خداپرسـتی و دینـداری اسـت؟! اینکه به 
بچه هـا بگوییـم: »خـدا خـارج از وجـود تـو و خواسـته های 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 هیچ وقت بـرای او درونی نمی شـود، بلکه 
یـک چیـزی اسـت کـه از بیـرون بـه او تحمیل شـده اسـت. در 
حالی که شـیوۀ حضـرت ابراهیم)ع( در تعلیم خداپرسـتی و دین، 
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این گونـه بود کـه فرمود: »مـن غروب کنندگان را دوسـت ندارم؛ 
َل أُِحـبُّ الفِلِین«)انعـام/76( یعنـی اول با این شـروع کرد که 
»مـن چه چیزی دوسـت دارم؟ من آفلین را دوسـت نـدارم، پس 

ایـن چیـزی که افـول می کنـد، نمی توانـد خدای من باشـد« 

مـا هـم وقتـی می خواهیـم 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 همین جـا 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 عائق 
عمیـق خودش، نیاز بـه برنامه و دسـتور دارد. در غیر این صورت 

او بعـد از مدتـی دینـداری کـردن، از دیـن دل زده خواهد شـد 

نظام�تربیتی�بر�مبنای�»یک�محور�واحد«
بـر اسـاس آنچـه گفتـه شـد، ما نسـبت بـه انسـان، زندگی و 
بندگـِی او، نگاهـی نظام منـد پیـدا خواهیـم کـرد. مـا از تعریـِف 
انسـان و تعریـف زندگـی و بندگـی اسـتفاده می کنیـم و به یک 
نظـام تعلیـم و تربیتـی می رسـیم کـه بـر »یـک محـور واحـد« 
اسـتوار اسـت. و این محور واحـد »مدیریت تمایـات« یا همان 

»مبـارزه بـا هـوای نفس« اسـت.

خیلـی از اوقـات، مجموعـه و منظومـه ای از مفاهیـم دینـی و 
انسـانی را در کنـار هـم قـرار می دهنـد و آن را نظـام تعلیـم و 
تربیـت دیـن معرفـی می کننـد. در حالیکـه بـه عقیـدۀ بنـده تـا 
وقتـی ایـن مجموعه هـا یـا منظومه هـا »محـور واحـد« پیـدا 
نکرده انـد، نمی تـوان آن را یـک »نظـام کامـل« تلقـی کـرد. 

مـا اگـر فکـر دینـی خودمـان را نظام منـد کنیـم و آن را بـر 
یـک محـور اسـتوار کنیـم- در تعلیم و تربیـت هم دقیقـاً »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، مثًا اینکه 
باعـث آرامـش می شـود، و از نظـر فکـری بـه مـا امـکان تفکـر 
خـّاق را می دهـد. در روایـات هـم »پراکندگـی« مزمـت شـده 
اسـت و از مـا خواسـته اند، هـّم خودمـان را هّم واحد قـرار دهیم. 
ُه  ُ َهمَّ ـُه َهّمًا َواِحداً َكَفـاُه اللَّ َُّه َمْن َكاَن َهمُّ )امـام صـادق)ع(: إِن

ُ بِـَأيِّ َواٍد َهَلـك ؛  ـُه فِـي ُكلِّ َواٍد لَـْم يُبَـاِل اللَّ َو َمـْن َكاَن َهمُّ
كافى/246/2(

مـا بـرای تربیـت خودمـان، تربیـت جامعـه و تربیـت افرادی 
کـه در آموزشـگاه های ما شـرکت می کننـد، »هّم واحـد« داریم 
و هـّم واحـد ایـن اسـت کـه می  خواهیـم او را در »مدیریـت 
تمایـاِت« 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 تمایات« یا »مبـارزه با 
هـوای نفـس« چیسـت؟ مثًا نمـاز، صبـر، رضایت، شـکر و... با 
مدیریـت تمایـات یـا مبـارزه بـا هـوای نفـس، چه ربطـی پیدا 

می کنـد؟

تحلیل�رابطۀ�شکر،�با�مدیریت�تمایالت
بـه عنـوان مثـال، صبـر و شـکر را می تـوان از تکنیک هـای 
مبـارزه بـا هـوای نفـس، اسـتخراج کـرد. مثـًا »شـکر« چـه 
جایگاهـی در مبـارزه بـا هـوای نفـس دارد؟ چگونـه می تـوان 
»شـکر« را از دِل مبـارزه بـا هـوای نفـس، یا مدیریـت تمایات 
بیـرون آورد؟ مـا بناسـت کـه »یـک کار« انجام دهیـم و آن هم 
ایـن اسـت کـه از تمایـات سـطحی بگذریـم و بـه تمایـات 
عمیـق برسـیم. حـاال بایـد دیـد کـه از دِل ایـن یـک دانـه کار، 
شـکر چگونـه در می آیـد؟ البتـه ایـن تحلیل مـا باید بـا آنچه در 

روایـات دربـارۀ »شـکر« بیـان شـده، مطابقت داشـته باشـد.

هنگامـی کـه می خواهیـم با هـوای نفس مان)بـا گرایش های 
کاهنـدۀ خودمـان( مبـارزه کنیم، به کمک و با نیـروی چه چیزی 
بایـد ایـن مبـارزه را انجـام دهیم؟ بـا گرایش های خوب مـان. ما 
بـا گرایش هـای خوب مـان بایـد گرایش هـای بدمـان را بزنیـم 
و اال اگـر گرایـش خـوب نداشـته باشـیم، نمی توانیـم گرایـش 
بدمـان را بزنیـم. بـا گرایش های »یک مقـدار عمیق تـر« باید در 
مقابـل گرایش هـای »یک مقـدار سـطحی تر« مبـارزه کنیم و اال 
وسـیلۀ دیگـری بـرای ایـن کار نداریـم. پس یک فصلـی به نام: 
»تقویـت گرایش هـای خـوب« بـرای ما بـاز می شـود و در رأس 

ایـن فصل هم »شـکر« قـرار دارد.

شـکر یعنـی یـادآورِی لذت هایـی که به آن رسـیده ای. شـکر 
یعنـی از صمیـم دل بگویـی: »آخ جـان!« و البته ایـن در ارتباط 
بـا خداونـد گفتـه می شـود. شـکر تقویت کننـدۀ تمایـات خوبی 
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اسـت کـه بایـد علیـه تمایـات بـد، بـه کار گرفتـه شـود. و در 
جریـان مبـارزه بـا هوای نفس، شـکر مهمتـر از صبر اسـت)امام 
ْبِر َعَلـى الْباََلِء؛  ـْکَر َعَلى الَْعافِیَِة َخْیـٌر ِمَن الصَّ سـجاد)ع(: الشُّ
مشـکاه النوار/258( حتـی در روایات آمده اسـت که اگر شـما 
بـرای نعمت هایـت شـکر کنی، بیشـتر به خـدا مقّرب می شـوی 

نسـبت بـه اینکـه رنج ها صبـر کنی.

پـس می توانیـم از دِل تکنیـک مبارزه با هوای نفس، شـکر را 
در بیاوریـم. ضمـن اینکـه صبـر و نمـاز را هم می تـوان از همین 
تکنیـک به دسـت آورد. حتـی اگر دسـتور به نماز هم داده نشـده 
باشـد و ما یک روانشـناس باشـیم و انسـان را درسـت بشناسیم، 
بـه ایـن نتیجـه می رسـیم که بایـد یک چیـزی مثل »نمـاز« در 

این برنامه باشـد.

تحلیل�دستور�»احترام�به�والدین«�در�رابطۀ�با�مدیریت�
تمایالت

بهتریـن شـیوۀ فهم بـرای هر مفهـوم خوب در وجود انسـان، 
ایـن اسـت کـه آن مفهـوم را در رابطـۀ بـا مدیریـت تمایات یا 
مبـارزه بـا هـوای نفـس، تحلیـل کنیـم؛ همان طـور کـه مفهوم 
»شـکر« را تحلیـل کردیـم، شـما می توانیـد سـایر دسـتورهای 
دیـن را در فضـای مبـارزه بـا هوای نفـس یا مدیریـت تمایات 
وارد کـرده و بررسـی کنیـد؛ مثـًا چرا احتـرام به والدیـن این قدر 

دارد؟  اهمیت 

انسـان در آغـاز سـن تکلیـف، ایـن ویژگـی یا خصلـت را پیدا 
می کنـد کـه خانواده گریـز و رفیق گـرا می شـود. ایـن وضعیت در 
انسـان بـرای ایـن ایجاد شـده اسـت کـه انسـان بتواند مسـتقل 
شـود و از خانـواده خـارج شـود. دقیقـاً در همیـن زمانـی کـه 
تمایـات انسـان رو بـه بیـرون خانـواده می شـود و می خواهد از 
پـدر و مـادرش اسـتقال پیدا کند، مسـألۀ اطاعت از پـدر و مادر، 
به صورت برجسـته ای لمس می شـود. در هفت سـال اول تعلیم 
و تربیـت، اطاعـت از پـدر و مـادر آنچنـان برای بچه برجسـته و 
ملمـوس نیسـت؛ چـون بچه ها خودشـان به خاطر عاقـۀ به پدر 
و مـادر، از آنهـا تبعیـت می کننـد و مشـکل چندانـی ندارنـد. اما 
وقتـی کـه بچه شـروع کـرد به مسـتقل شـدن)از 14سـالگی به 
بعـد( کم کـم تفـاوت تقاضاهایـش با پـدر و مادرش رو می شـود.

نقش�پدیدۀ�»احترام�به�پدر�و�مادر«�و�»غریزۀ�شهوت«�
در�بسترسازی�برا�مبارزه�با�نفس

اولیـن برنامه هـای 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 می شـوند کـه ما 
بایـد آنهـا را کنتـرل کنیم؛ و دقیقاً در سـن تکلیـف موقع کنترل 

»هـوای مخالفـت بـا پـدر و مادر« اسـت. 

خداونـد بـرای اینکـه مـا رشـد کنیـم، تصادفـاً برخـی اهـواء 
نفسـانی را سـر راه مـا قـرار نـداده اسـت، بلکـه تعمداً سـِر راه ما 
قـرار داده اسـت. ماننـد غریـزۀ شـهوت در پسـرها، کـه در سـن 
14 سـالگی خـودش را نشـان می دهـد. در حالی که 14 سـالگی 
وقـت مناسـبی بـرای ازدواج پسـرها نیسـت. لـذا باید چند سـال 
بـا ایـن میـل، مبـارزه کننـد و اصـًا همیـن »مبارزه« اسـت که 

موضوعیـت دارد. 

در جریـان مبـارزه بـا هـوای نفس بایـد ببینیم »کـدام هوای 
نفـس، چـه موقع در انسـان متولد می شـود؟« چـون عاقه های 
سـطحی)هواهای نفسـانی( همگـی یک دفعه ای پیـش نمی آیند؛ 
بلکـه هـر کـدام در یـک دوره ای از زندگـی انسـان، بـروز پیـدا 
می کنـد. پس شـما )بـه عنوان مسـئول آمـوزش و تربیـت( باید 
بدانیـد که از سـال اول بچگی تا 21 سـالگی و حتـی تا 40 -50 
سـالگی، هواهـای نفسـانی ای کـه بـروز پیـدا می کنـد و بایـد با 
آنهـا مقابلـه کنیم، چه چیزهایی هسـتند؟ انسـان وقتـی که پا به 
سـّن می گـذارد، هـوای نفـِس »معتبر شـدن« به شـدت او را به 
چالـش می کشـاند. در حالـی کـه در سـن 20 یا 30 سـالگی این 

هـوای نفـس، بـرای او زیاد اهمیت نداشـت.

در آغـاز سـن تکلیـف، میـل به مخالفت بـا پدر و مادر شـروع 
می شـود. و مـا بایـد در هفـت سـال قبـل)از 7 تـا 14سـالگی( 
مبـارزه بـا هـوای نفـس را بـه بچـه یـاد داده باشـیم تـا در 14 
سـالگی، احتـرام و اطاعـت از پـدر و مـادر برایـش راحت باشـد. 
حساسـیِت »َو بِالْوالَِديْـِن إِْحسانًا«)اسـراء/23( بـه این اسـت 
کـه خداونـد در وجـود جـوان، احتـرام به پـدر و مادر را قـرار داده 
اسـت، و در جریـان کنتـرل ایـن میـِل مخالفـت بـا پـدر و مادر، 
مبـارزه بـا هـوای نفـس اتفـاق می افتـد. یعنـی انسـان-در آغاز 
بلـوغ یا سـّن تکلیـف- به اقتضـاء طبیعـِت اسـتقال طلب خود، 
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بایـد بـا پـدر و مـادرش مخالفـت کنـد ولـی این دسـتور خـدا)َو 
بِالْوالَِديْـِن إِْحسـانًا( می آیـد و عامل کنترل کننـدۀ این مخالفت 

می شـود. 

دسـتور اطاعـت از پـدر و مـادر هـم، چیـزی جـز مخالفـت با 
هـوای نفـس نیسـت، امـا چـرا این قـدر 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، طبیعتـاً در 14 سـالگی بـرای بچه هـا پیـش می آیـد 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 می توان به بحـث مدیریـت تمایات یا 
مبـارزه با هـوای نفس، نـگاه کرد. یکـی از زوایایی کـه می توان 
از آن بـه موضـوع مدیریت تمایـات پرداخـت، »ارزش افزوده« 
اسـت. انسـان چگونـه می توانـد ارزش افـزوده تولید کند؟ پاسـخ 
ایـن اسـت: اگر مطابـق میل خـودت رفتـار کنـی، ارزش افزوده 

تولیـد نکرده ای.

 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 تمایـات رفتـن، 
بـدون مخالفـت بـا هیـچ میلـی، موجـب ایجـاد ارزش افـزوده 

نمی شـود.

نقطـۀ اوج و حماسـی اغلـب داسـتان ها و فیلم های مشـهور و 
معـروف در سراسـر جهـان از گذشـته تا کنـون، که مـردم از آن 
نقطـۀ اوج لـذت می برنـد، لحظـه ای اسـت که شـخصیت اصلی 
فیلـم با یک میـل قوی در درون خـودش مخالفت می کند. یعنی 
به خاطـر یـک خواسـتۀ برتـر، از یک تمایـل مهم خـود می گذرد 
و بـه تعبیری از خودگذشـتگی می کنـد و »ارزش افـزوده« تولید 
می کنـد. ایـن ازخودگذشـتگی و ارزش افـزودۀ تولیـد شـده در 
اثـر آن، وقتـی زیـاد و قابـل توجـه باشـد، ماهیت اصلی حماسـه 
را شـکل می دهـد. همیـن حماسـه و ارزش افـزودۀ تولیـد شـده 
کـه تفـاوت انسـان و حیـوان اسـت، بزرگ ترین لذتی اسـت که 

انسـان می توانـد ببـرد و همـۀ مـردم جهـان بـا همیـن »میـل 
فطـری خـود به خلـِق "ارزش افـزوده" یعنی از خودگذشـتگی و 
فـدا کـردن یک خواسـتۀ مهم بخاطر یک خواسـتۀ برتر« اسـت 
کـه از تماشـای داسـتان های حماسـی و لحظۀ تولیـد این ارزش 

افـزوده، لـذت می برنـد و بـه آن احتـرام می گذارند.

»عاقـه بـه ایجـاد ارزش افـزوده« یـک میـل فطری اسـت 
کـه در همـۀ انسـان ها وجـود دارد. اگـر ایـن میـل فطـری را 
در کسـی بیـدار کنیـد، از ایـن زاویـه هـم می توانیـد کل بحـث 
مدیریـت تمایـات را مطرح کنید و بگویید: »مگر شـما دوسـت 
نـداری ارزش افـزوده تولیـد کنـی؟ مگـر شـما دوسـت نـداری 
حماسـه تولیـد کنـی و یـک حماسـه گر باشـی؟ اگـر هـر کاری 
کـه دلـت می خواهد انجـام دهـی، ارزش افزوده تولیـد نکرده ای، 
حماسـه ای خلق نکـرده ای. برای تولید ارزش افـزوده باید خاف 
میـل خودت رفتـار کنی. کاری کـه صرفاً با اسـتعداد های بالفعل 
خـودت انجـام دهـی ارزش افـزوده نیسـت. ارزش افـزوده یعنی 
یـک اسـتعداد بالقـوه را به فعلیت برسـانی و این بـدون مخالفت 

بـا برخـی میل هـای بالفعـل ممکن نیسـت!

انسـان فطرتـاً بـه تولیـد ارزش افـزوده عاقـه دارد، و بـرای 
تولیـد ارزش افـزوده، ضرورتـاً بایـد بـا تمایـات خـودش مبارزه 
کنـد؛ البتـه بایـد طبـق برنامۀ دیـن با تمایـات خـودش مبارزه 

. کند

ب(�از�زاویۀ�»لقاء�اهلل«
عـاوه بـر بحـث »ارزش افـزوده« از زوایـای دیگـری هـم 
می توانیـم بـه موضـوع مدیریـت تمایـات یـا مبـارزه بـا هوای 

نفـس برسـیم؛ مثـًا از زاویـۀ »لقـاء اهلل«. 

خـدا چـرا انسـان را آفریـد؟ یکـی از جواب های بسـیار عمیق 
بـرای این سـؤال این اسـت که »خدا انسـان را آفریـد تا خودش 
پاسـخ او باشـد« حـاال چگونـه خـدا پاسـخ انسـان اسـت؟ خـدا 
و  شـیرین تر  عالـم  لذت هـای  و  شـیرینی ها  همـۀ  از  خـودش 
لذت بخش تـر 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 ماقات خـدا در خودمان ظرفیت ایجـاد کنیم. چون 
خـدا بزرگ اسـت و ما کوچک هسـتیم، و مهمتریـن تفاوت بین 
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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 
همـۀ صفـات دیگـر خداونـد نیز سـوار می شـود. مثـًا خداوندی 
کـه »بـزرگ عالـم« یا »بـزرگ قادر« یـا »بزرگ خالق« اسـت.

پاسـخ نیازهـای حقیقـی ما و پاسـخ فطرت مـا، خـوِد 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 أَيَُّها 
كَ َكْدحًا فَُمالقیه«)انشـقاق/6(  كَ كاِدٌح إِلى  َربِـّ َـّ اْلِنْسـاُن إِن
در اینجـا ماقـات خـدا پشـت سـِر »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�»حیات�شناسی«
بـه بحـث مدیریـت  از زاویـۀ حیات شناسـی هـم می تـوان 
تمایـات رسـید. حیـات دنیـا پر اسـت از محدودیت هـا و تزاحم ، 
کـه بـرای رسـیدن بـه هـر خواسـته ای، حتمـا بایـد از برخـی 

خواسـته های دیگـر خودمـان بگذریـم. 

امـام صـادق)ع( نیـز نکتۀ مهـم دیگـری را در حیات شناسـی 
بیـان می فرمایـد: چـرا انسـان هر چیـزی در ایـن دنیا نیـاز دارد، 
بـا زحمـت بـه دسـت می آید؟ و بعـد مثـال می زنـد و می فرماید: 
مثـًا دانـه ای کـه بعـد از زحمـات زیاد، تبدیـل به نان می شـود. 
بایـد ایـن دانـه را بکاریـد، بچینید، آرد کنیـد، خمیر کنیـد، بپزید 
و بخوریـد. و بعـد هـم از میـوۀ درخـت و داروهـای گیاهی مثال 
می زنـد 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 می فرماید: اگر 
اینهـا برای انسـان آمـاده بود، انسـان حوصله اش سـر می رفت و 
مثـال می زنـد: وقتی انسـان یک جایـی مهمان باشـد و همه چیز 
برایـش فراهـم کننـد، بعد از چند روز خسـته می شـود و دوسـت 
َُّه ُخلَِق لَـُه الَْحبُّ  دارد بلنـد شـود و یـک کاری انجـام دهـد )فَِإن
لَِطَعاِمـِه َو ُكلِّـَف َطْحنَـُه َو َعْجنَـُه َو َخْبـَزُه َو ُخلِـَق لَـُه الَْوبَـُر 
ـَجُر  لِِکْسـَوتِِه فَُکلِّـَف نَْدفَـُه َو َغْزلَـُه َو نَْسـَجُه َو ُخلِـَق لَُه الشَّ
فَُکلِّـفَ َغْرَسـَها َو َسـْقیََها َو الِْقیَـاَم َعَلْیَها َو ُخلَِقْت لَـُه الَْعَقاقِیُر 

ِلَْدِويَتِـِه فَُکلِّـفَ لَْقَطَها َو َخْلَطَهـا َو ُصْنَعَها... لَـْو أَنَّ اْمَرءاً نََزَل 
بَِقـْوٍم فََأقَـاَم ِحینـًا بََلـَغ َجِمیـَع َما يَْحتَـاُج إِلَْیـِه ِمـْن َمْطَعٍم َو 
َم بِالَْفَراِغ َو نَاَزَعْتُه نَْفُسـُه إِلَى التََّشـاُغِل  َمْشـَرٍب َو ِخْدَمٍة لَتَبَرَّ

مفضل/86( توحید  بَِشـىْ ٍء؛ 

شـما از هـر زاویـه ای، 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 تمایـات یـا مبـارزه بـا هـوای نفـس( خواهید رسـید. 
شـما از هـر مبنـای درسـتی کـه شـروع کنیـد، بـه همین جـا 

خواهیـد رسـید و راه دیگـری وجـود نـدارد.

ایـن اصلی تریـن حقیقتـی اسـت کـه در هفت سـال 
دبسـتان باید بـه بچه ها یـاد بدهید. ریاضیـات و دروس 
دیگـر، بهانـه هسـتند؛ مهـم ایـن اسـت که شـخصیت 
دانش آموز درسـت بـار بیایـد. یعنی »تربیت شـخصیت 
اگـر  بایـد بـرای مـا محـور قـرار گیـرد.  دانش آمـوز« 
شـخصیت دانش آمـوز، درسـت تربیـت شـود او خودش 
دنبـال تحصیـل علـم خواهـد رفـت، حتی خـودش علم 

تولیـد می کنـد بـه  جـای اینکـه تحصیـل کند.  
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تربیت، با محوریت »مدیریت تمایالت«

»مدیریـت  مفهـوم  گرفتـن  نظـر  در  بـا  می خواهیـم  حـاال 
تمایـات« 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 گرایش های خودش آشـنا می شـود. و 
همان طـور که گفتیـم، در نهایت بناسـت تمایاتـش را مدیریت 
کنـد. امـا اتفاقاتـی کـه بایـد در زندگـی او رقـم بخورد تـا بتواند 

تمایـات خـودش را مدیریت کند، چیسـت؟ 

کسـی که می خواهـد تمایاتش را مدیریت کنـد، علی القاعده 
اول بایـد تمایـات خـودش را بشناسـد. لـذا پیامبـر اکـرم)ص( 
می فرمایـد: فرزنـد در هفـت سـال اول زندگـی اش، بایـد ماننـد 
مـوال باشـد)الَْولَُد َسـیٌِّد َسـْبعَ  ِسـنِینَ  َو َعْبـٌد َسـْبَع ِسـنِیَن َو 
َوِزيـٌر َسـْبَع ِسـنِیَن؛ وسائل الشـیعة/476/21( اینکـه بچه در 
ایـن مـدت بایـد مثـل مـوال باشـد، یعنـی هـر کاری کـه دلش 
می خواهـد انجـام دهـد. چـرا هـر کاری دلـش می خواهـد، بایـد 

انجـام دهـد؟ بـرای اینکـه گرایش هـای خـودش را بشناسـد. 

لزوم�شناساندن�گرایش�ها�به�بچه
در هفـت سـال اول)در مهـد کودک( ما چـه دخالتی می توانیم 
انجـام دهیـم؟ این طور نیسـت که فقـط بچـه را آزاد بگذاریم-در 
ایـن صـورت کـه نیـازی بـه مهـد کـودک نـدارد- بلکه مـا )در 
مهـد کـودک( کمک می کنیـم تا بچـه بتواند همـۀ گرایش های 

خـودش را بشناسـد. یعنـی بـه او یـادآوری کنیم یا نشـان دهیم 
کـه »تـو این را هـم دوسـت داری، آن را هم دوسـت داری...« 

گاهـی اوقـات بچه هـا به یک چیـزی زیـادی گیـر می دهند. 
دیگـر  متنـوِع  گرایش هـای  بـه  کـه  اینجاسـت  کار  اشـکال 
خودشـان پی نبرده انـد کـه بـه یـک چیـزی گیـر می دهنـد. لـذا 
بایـد سـایر گرایش هایش را به او یـادآوری کنیم و نشـان دهیم. 
نـه اینکـه فقـط سـایر گرایش هـای سـطحی او را بـه او نشـان 
دهیـم، بلکـه می توانیم-تـا حـد امـکان- گرایش هـای عمیق را 
هـم بـه او نشـان دهیـم. مثـًا اینکـه مـادرش را دوسـت دارد. 
بچه هـا خیلـی مادرشـان را دوسـت دارنـد ولـی نمی داننـد. بایـد 
او را متوجـه کنیـم کـه مـادرش را دوسـت دارد. مثـًا یک قصه 
بگوییـم و بـه او یـادآوری کنیـم کـه »همـۀ بچه ها مادرشـان را 
دوسـت دارنـد و اگر یـک مدتی مادرت نباشـد چقـدر دلت برای 

او تنـگ می شـود و...«

یـک عامـل دیگـر هم »تجربـه کردن« اسـت. خیلـی چیزها 
هسـت کـه مـا قبـًا دوسـت نداشـتیم ولـی االن می بینیـم که 
دوسـت داریـم و حتـی متوجـه می شـویم که دوسـت داشـته ایم 
ولـی خودمـان خبـر نداشـته ایم. انسـان به مـرور تجربـه می کند 
و عاقه هایـی را در وجـود خـودش پیـدا می کنـد. مثـًا پـدر و 
مادرهایـی کـه بچۀ کوچـک دارند، شـاید درک نکننـد که وقتی 
بچه شـان بـه آنهـا سـر می زند چقـدر لـذت دارد، امـا وقتی بچۀ 
آنهـا بـزرگ شـد و ازدواج کـرد و از آنهـا جـدا شـد، هـر از چنـد 
گاهـی کـه بچه شـان بـه آنهـا سـر می زنـد، یـک حـس و حال 
خوبـی پیـدا می کند. انسـان این تغییـرات را در خـودش می بیند. 

برخـی از ایـن مسـائل، نـه تنها از طریـق تجربی قابـل اثبات 
اسـت، بلکـه از طریق فلسـفی نیـز قابل اثبات اسـت. آیا انسـان 
می توانـد گرایش هـای عمیقی نداشـته باشـد و به برآورده شـدن 
باشـد؟  دِم دسـتی( محـدود  )و  همیـن گرایش هـای سـحطی 
هیـچ انسـانی نمی توانـد ایـن را قبـول کنـد. انسـان نمی توانـد 
بـه گرایش هایـی کـه می شناسـد، محدود شـود، و این سـؤال را 

می پرسـد: »ُخـب، بعـدش چه؟!«
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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 تمایات 
2.تجربـۀ تمایـات 3. انتخـاب بیـن تمایات)بـه کمـک تعقل( 

مهمتریـن هـدف راهبـردی مـا »توسـعۀ تمایات« اسـت نه 
تجربـۀ تمایـات. اینکـه هنـر نیسـت بگوییـم: »بچۀ مـن! چه 
چیزی دوسـت داری؟« و مثًا او بگوید: »بسـتنی دوسـت دارم« 
و بعـد شـما بگوییـد: »ُخب برویم بسـتنی بخوریـم!« اینکه یک 
کار تربیتـی نیسـت! بایـد ببینیم که مـا چه کمکی برای توسـعۀ 
او  بـه  می توانیـم  مثـًا  دهیـم؟  انجـام  می توانیـم  تمایاتـش 
بگوییـم: »تـو می دانی که بسـتنی دوسـت داری، ولـی نمی دانی 
کـه فالـوده هم دوسـت داری، پـس بیا برویـم فالـوده بخوریم« 
بـه ایـن کار می تـوان گفت: »توسـعه دادن تمایـات« یا کمک 

به کـودک در جهـت »تکثـر تمایات« 

اقـدام اول ایـن اسـت کـه تمایـات بچـه توسـعه پیـدا کند، 
بایـد درک بچـه را از تمایاتـش و تنـوع و تکثـر تمایاتـش 
افزایـش دهیـم. مثـًا به او نشـان دهیم کـه »تو این را دوسـت 
داری، آن را هـم دوسـت داری و...« بایـد سـعی کنیـم کـه بچه، 
متوجـِه »تکثـِر تمایاتـش« بشـود. یعنـی تمایات بیشـتری را 
تجربـه کنـد و بفهمـد کـه تمایـات متنـوع و متکثـری دارد و 
در ایـن زمینـه خودآگاهـی پیـدا کنـد. تمایـات بچـه در جهات 
مختلـف اسـت؛ مثـًا در ارتباط بـا طبیعت، پـدر و مـادر، جامعه، 
اسـباب بازی، کار کـردن بـا ابزارها و... بچـه عاقه های مختلفی 
دارد: مثـًا عاقـه بـه پـدر و مـادر، اسـباب بازی، خوردنی هـا و 
حتـی عاقه هـای انسـانی، مانند عاقه بـه پیروز شـدن و تفّوق 
پیـدا کـردن به رفقـای خـودش و... در وجوه مختلفی کـه روابط 
مختلفـی او را احاطـه کرده انـد، بایـد سـعی کنیـم ایـن عاقه ها 

را تجربـه کند.  

اقـدام دوم این اسـت که بچـه، تمایات خـودش را »تجربه« 
کنـد. مـا بعـداً می خواهیم برخـی از تمایات او را محـدود کنیم. 
لـذا االن باید آن تمایات را »سـیر« چشـیده باشـد. بچـه باید از 
احسـاس امنیـت و محبت پدر و مادرش سـیر باشـد،  چون بعدها 
خـوِد 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، قبًا برایـش اثبات 
شـده باشد. 

می توانیـم بازی هـای مختلفـی طراحـی کنیـم تا بچـه بتواند 
هیجانـات خـودش را ابـراز کنـد و بتوانـد بـه هـر چـه دلـش 
می خواهـد برسـد، فقـط شـما طراحـی می کنیـد کـه در چـه 
بـازی ای ایـن تاش هـا را انجـام دهـد و بایـد سـعی کنیـد کـه 
بچه هـا زیـاد-در جریـان بازی هایشـان- شکسـت نخورند. چون 
اگـر بچـه ای از اول دچـار محرومیت باشـد، بعداً کـه می خواهید 
دربـارۀ محرومیت هـای پیشـنهادی و مدیریـت تمایـات بـا او 
سـخن بگوییـد، او نمی پذیـرد. چـون در عمـر هفـت  سـاله اش، 
بـه هیچ خواسـته ای نرسـیده اسـت، لـذا ذهنش فقـط روی این 

متمرکـز شـده که بـه خواسـته هایش برسـد.

بچـه در هفت سـال اول باید تمایات را به قـدر کافی تجربه 
کـرده باشـد کـه وقتی در هفـت سـال دوم خواسـت، مخالفت با 
تمایـات را تمریـن کنـد، این کار زیاد برایش سـخت نباشـد؛ به 
تعبیـری بچـه نبایـد در هفت سـال اول »عقده ای« شـده باشـد. 
تمایـات سـرکوفت خورده، می توانـد انسـان را ُصـّم و بُکم)کر و 

کـور( کند. 

امـا چـرا توسـعه یا تکثـر تمایـات را قبل از تجربـۀ تمایات 
مطـرح کردیـم و آن را بـه عنوان اقـدام اول، بیـان کردیم؟ چون 
بچـه، برخـی از تمایـات را خـودش خود به خـود تجربه می کند 
و بـه سـمت آن مـی رود و زیـاد معطـل مـا نمی شـود کـه »آیـا 
مـن بـه سـمت ایـن تمایل خـودم حرکت کنـم؟« لذا ما توسـعۀ 

تمایات 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 
تمایـات، هـم بایـد تمایـات خـودش را تجربه کنـد، هم تکثر 
تمایـات خـودش را متوجـه شـود و هـم بتوانـد بیـن تمایـات 
خـودش درسـت انتخـاب کنـد. لـذا در خیلـی از بازی ها-بـدون 
اینکـه فشـار روحـی بـه بچـه وارد کنیم- بـه او امـکان انتخاب 
می دهیـم تـا نتیجۀ انتخاب خـودش را ببیند. از بچگـی باید او را 

وادار بـه انتخـاب کـردن کنیم.

وقتـی بچه بخواهد چیزی را انتخاب کنـد، طبیعتاً برنامه ریزی 
می کنـد. بچه هـا در مهد کودک و پیش دبسـتان بایـد به مراحلی 
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در برنامه ریـزی برسـند. لـذا شـما)مربیان تربیتی( بایـد بازی ها و 
تمرین هایـی در این جهـت، طراحی کنید. 

سـه اقـدام فـوق مربـوط بـه هفـت سـال اول بـود. در هفت 
سـال دوم)از 7 تـا 14سـالگی( برخـی از ایـن اقدامـات ادامه پیدا 
می کنـد. یعنـی »تکثر تمایـات« و »تعقل« ادامه پیـدا می کند. 
ولـی در هفـت سـال دوم)یعنـی در دوران دبسـتان( »تجربـۀ 

تمایـات« را بایـد محـدود کنیم.

مثالی�برای�رشد�دادن�عقل�بچه
مـا بایـد عقـل بچه هـا 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، راحت تر هسـتیم. 

بـه عنـوان مثـال، شـما دو تـا چـوب پیـش بچـه می گذارید، 
یـک چوبـی که زود خراب می شـود ولـی کار کردن بـا آن کمی 
راحت تـر اسـت، و یـک چوبـی کـه زود خـراب نمی شـود. و بـه 
او می گوییـد: »بـا هـر کـدام از ایـن دو تـا چـوب که خواسـتی، 
کاردسـتی بسـاز« اگر با چوب ضعیف تر کاردسـتی سـاخت، طی 
دو سـه روز بعد، وقتی کار دسـتی او خراب شـد، به او می گویید: 
»پـس بهتـر بود بـا آن چوِب بهتر، کاردسـتی می سـاختی« دفعۀ 
بعـد، دوبـاره دو تـا چـوب بـه او می دهیـد. ولـی این دفعـه او بـا 
چـوِب بهتـر، کاردسـتی می سـازد. و ایـن یعنی شـما عقـل او را 

رشـد داده اید. 

شـما حـدود 11 سـال وقـت داریـد تـا عقـل دانش آمـوزان 
را رشـد و پـرورش دهیـد. )حـدود 4 سـال 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 
هـم می فهمـد. ایـن مسـأله بـا صحبت کـردِن سـر کاس حل 
نمی شـود. بـه همیـن دلیل اسـت کـه هفت سـال بـه معلمین و 
والدیـن در مدرسـه و خانـه فرصـت داده انـد کـه مـا بچـه را بـه 
همیـن نقطـه برسـانند کـه او متوجـِه امیـال عمیقش بشـود. در 
ایـن فرصـت، الزم نیسـت به بچـه، جزئیـات زیـادی از دین یاد 
بدهیـم، بلکـه بایـد اصـِل دیـن را بـه او بگوییـم که »مـا امیال 
عمیقـی داریـم که باید از امیال سـطحی خودمان دسـت برداریم 

بـه بـه سـراغ امیـال عمیق مـان برویـم« و هفـت سـال طـول 
می کشـد کـه مـا ایـن را بـه بچـه  یـاد بدهیم.

تفاوت�هفت�سال�اول�و�دوم،�از�منظر�مدیریت�تمایالت
خاصـه اینکه در دوران هفت سـال اول، سـه محـور کلیدی 
در اقدامـات تربیتـی خودمـان بایـد در نظـر بگیریـم. 1. تأمیـن 
بعضـی از عایـق: مثـًا آن غذاهایـی کـه بچـه دوسـت دارد، 
سـیر بخـورد. 2. تکثـر عاقه هـا: بـه بچـه بگوییم کـه چیزهای 
مختلـف و متنوعی هسـت کـه او دوسـت دارد. 3. افزایش قدرت 
تعقـل: بچـه در مقـام انتخـاب بیـن عاقه ها قـرار بگیـرد. اینها 

سـه اقـدام کلیدی مـا در هفت سـال اول اسـت. 

در هفـت سـال اول اصـل بر ارضای تمایات اسـت. اما وقتی 
بچه به هفت سـال دوم می رسـد، شـما در آغاز هفت سـال دوم، 
زمینـۀ یـک عاقـه ای را در او می بینیـد و متوجـه می شـوید که 
او دارد بـه یـک مرحلـه ای از مدیریـت تمایـات می رسـد کـه 

می توانـد نفـس خـودش را »بـازداری« یا کنتـرل کند.

اگـر دقـت کنیـد می بینید کـه در هفـت سـال اول بچه ها)چه 
دختر و چه پسـر( شـغل هایی را می پسـندند که دیسـیپلین دارد. 
مثـًا پسـرها می گوینـد: می خواهـم پلیـس بشـوم یـا خلبـان 
بشـوم. چـون ایـن شـغل ها، یک لبـاس مخصوص و یـک آداب 
خاصـی دارد؛ مثـل رژه رفتـن. بچه هـا غالبـاً وقتـی رژه نظامیان 
را می بیننـد، برای شـان خیلـی مهـم و جـذاب اسـت. یـا وقتـی 
می گویـد: »دوسـت دارم دکتر شـوم« بیشـتر به خاطر این اسـت 
کـه دکترهـا یـک لبـاس مخصوصـی دارنـد، گوشـی می گذارند 
و یـک آدابـی را رعایـت می کننـد کـه همیشـه بـا یـک رفتـار 

مخصوصـی همراه اسـت.

چـرا در هفـت سـال اول، بچه هـا از ایـن چیزهـا خوش شـان 
می آیـد؟ چـون خداونـد دارد یـک غریـزه ای را در آنهـا بیـدار 
می کنـد کـه در هفـت سـال دوم بـه کار می آیـد. و هفـت سـال 

دوم، دوران تمریـِن مبـارزه بـا هـوای نفـس اسـت. 

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 
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را کنتـرل می کنـم و نمی خـوَرم. ایـن یعنـی مبـارزه بـا هـوای 
نفـِس مسـتقیم و مـوردی. ولـی ادب یعنی چه؟ مثـًا اینکه قرار 
می گـذارم هـر وقـت خواسـتم آب بخـورم، در سـه جرعـه آب 
بخـورم؛ حتـی اگـر خیلی تشـنه بودم، بـاز هـم آداب آب خوردن 
را رعایـت کنـم. این می شـود ادب. ادب یعنی »داشـتِن برنامه ای 
منظـم بـرای رفتـار« و این ذاتـاً یعنـی مخالفت با هـوای نفس. 
چـون مخالفـت بـا هـوای نفـس بـه صـورت مـوردی، کم فایده 
اسـت، امـا وقتـی دائمـی باشـد، اثـر می گـذارد. ادب، مخالفت با 
هـوای نفـس را دائمـی می کند. ادب بـه ما می گویـد: »هر موقع 

هـر کاری دلـت خواسـت، نمی توانـی انجـام دهی.«

امـا تعریـف کامل تـر ادب ایـن اسـت: »داشـتِن برنامـه ای 
دسـتوری بـرای رفتـار« وقتی می گوینـد »فانی با ادب اسـت« 
یعنـی آن چیـزی کـه در جامعـه، ُعـرف اسـت و ُعـرف جامعه به 
آن دسـتور داده، اجـرا می کنـد. نمی شـود کـه هـر کسـی بـرای 
خـودش رفتارهـای مـن درآوردی تعییـن کنـد و اسـم آن را ادب 
بگـذارد. مثـًا یـک کسـی بگویـد: »ادب مـن این اسـت که هر 

وقـت یـک کسـی را دیـدم، خمیازه بکشـم!« 

برداشـت ُعرفـی از ادب، اقتضـا می کند که »دسـتوری بودن« 
را در ادب تعبیه شـده ببینیـم. هرچنـد ایـن دسـتورها، یک سـری 

دسـتورات اجتماعی باشـد و دسـتورات الهی نباشد. 

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

هفـت سـال دوم)7 تا 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 
تمرین هایـی بـرای ایـن منظـور، داشـته باشـیم. البتـه در رأس 
همـۀ ایـن تمرین هـا »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 7 سـالگی ابتـدا 
ظـرف مـدت کوتاهـی باید بچه را بـا یک سـری آداب فهمیدنی 
و ملموس تـر بـرای بچـه، تـا حـدی از راحت طلبی جدا کـرده را 
وارد فضـای ادب کنیـم، وقتـی ادب نسـبت بـه والدیـن، معلـم، 
هم کاسـی، مهمـان، سـفره، کاس و امثـال اینهـا را پذیرفـت، 
پذیـرش نمـاز به عنوان ادب نسـبت بـه خداوند را هـم به راحتی 

می پذیـرد. امـا بچـه ای کـه غـرق راحت طلبی اسـت، اگـر اولین 
آدابـی کـه قـرار اسـت او را از فضـای راحت طلبـی جـدا و وارد 
فضـای ادب کنـد، نماز باشـد، طبیعتا ممکن اسـت پذیرش الزم 

را نداشـته باشد.

ادب یعنـی برنامـۀ منظِم مخالفت با هـوای نفس، و این کاری 
اسـت کـه خداونـد بـرای مـا انجـام داده اسـت و سـن آن را هم 
دقیقـاً بیـان فرموده انـد که از هفت سـالگی اسـت. یعنی مـا باید 
از هفت سـالگی، روابـط خودمان بـا خدا را در یـک چارچوب قرار 
دهیـم که نامـش »نماز« اسـت. )قال رسـول الل)ص( ُمَخاِطبًا 
ـاَلِة َو ُهـْم أَبْنَاُء َسـْبٍع  ِلَْولِیَـاِء اْلَْطَفـاِل ُمـُروا أَْوَلَدُكـمْ  بِالصَّ
َو اْضِربُوُهـْم َعَلْیَهـا َو ُهـْم أَبْنَـاُء َعْشـر؛ عوالـى الآللى/ج1/

ص328( بـه ایـن ترتیـب، دیـن مـا را در یـک دیسـیپلین قرار 
داده اسـت و مـا -در جریـان تربیـت بچه ها-در هفت سـال دوم، 
می خواهیـم ایـن دیسـیپلین را در سـایر رفتارهـا و بخش هـای 

زندگـی او توسـعه دهیم.

در هفت سال سوم هم باید بچه ها را در معرض آزمون و خطا 
قـرار دهیـم و به آنها مشـورت دهیـم و آنها را خواهان مشـورت 
بـار بیاوریـم. )امـام صادق)ع(: الَْولَُد َسـیٌِّد َسـْبعَ  ِسـنِینَ  َو َعْبٌد 
َسـْبَع ِسـنِیَن َو َوِزيٌر َسـْبَع ِسـنِیَن؛ وسائل الشـیعة/476/21؛ 
امـام صـادق)ع(: َدِع ابْنََك يَْلَعْب َسـْبَع ِسـنِیَن َو يَُؤدَّْب َسـْبَع 
ِسـنِیَن َو أَلِْزْمـُه نَْفَسـَك َسـْبَع ِسـنِیَن؛ من ليحضره الفقیـه/3 
بِيُّ َسـْبعًا َو يَُؤدَُّب َسـْبعًا  /492؛ امیرالمؤمنیـن)ع(: يُْرَخى الصَّ
َو يُْسـتَْخَدُم َسـْبعا؛ مکارم الخـالق/223؛ امیرالمؤمنین)ع(: 
َسـْبعًا؛  يُْسـتَْخَدُم  َو  َسـْبعًا  يُـَؤدَُّب  َو  َسـْبعًا  بِـىُّ  الصَّ ى  َـّ يَُرب

من ليحضره الفقیـه/493/3(

انسـان باید طوری بار بیاید که در 21 سـالگی، مثل پیرمردها 
بااحتیـاط باشـد. اگـر جـوان 21 سـاله، بـه معنـای درسـت کلمه 
»محتـاط« شـده باشـد، معنایـش ایـن اسـت کـه خـوب تربیت 
شـده اسـت. جـوان 14 سـاله 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( 7 سـاله 
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. 
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دبستان؛�دوران�تجربۀ�عبودیت
در دوران بعـد از هفت سـالگی وقتـی عقـل می خواهـد رشـد 
کنـد، بایـد بـا »ادب« و »دسـتور« رشـد کنـد. بچه هـا بایـد بـا 
دسـتور درس بخواننـد نـه بـا میـِل خودشـان! برخـی از مدارس 
غیرانتفاعـی می گوینـد: »مـا آزمایشـگاه را بـاز می گذاریـم کـه 
بچه هـا هر موقع دلشـان خواسـت برونـد و آزمایـش کنند. چون 
وقتـی بچـه بـه میـل خـودش بـرود، خـوب یـاد می گیـرد.« در 
حالـی کـه این سـن)7 تـا14( دورانی 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 بچه ها، 
در خانـه و مدرسـه تعمیـم دهیـم و البته این کار سـختی اسـت. 

آمـوزش و پـرورش مـا با ایـن شـرایط، خیلی فاصلـه دارد.

عبودیـت  تمریـن  دوران  سـالگی(،  تـا14  سـنین)7  ایـن 
است)رسـول خـدا)ص(: الَْولَـُد َسـیٌِّد َسـْبعَ  ِسـنِینَ  َو َعْبـٌد 
َسْبَع...؛وسائل الشـیعة/476/21( بچه هـا در ایـن دوران، بایـد 
عبودیـت و بندگـی را تجربـه کننـد. دانش آمـوز در ایـن دوران، 
بایـد مخالفـت با هـوای نفس را تحـت تأثیـر آداب، تمرین کند. 

از ایـن جهـت، مـا دبسـتان را شـبیه پـادگان می بینیـم. 

اهمیت�افزایش�قدرت�مدیریت�تمایالت�در�دوران�
دبستان�و�لزوم�کاهش�تشویق�و�تنبیه

در نظـام تعلیـم و تربیت، »افزایش قـدرت مدیریت تمایات« 
بچه هـا بـرای مـا مهم اسـت؛ نه صرفـاً رفتـار و علم بچه هـا. اما 
بـرای بعضی هـا بیشـتر »رفتـار« بچه ها یـا »علـم« بچه ها مهم 

است. 

در ایـن دوران بـه رفتارهـای خوبـی که بچه ها از سـِر محبت 
بـه پدر و مـادر و مربی انجـام می دهند، نگاه نکنیـد؛ چون خیلی 
از بچه هـا از سـِر عاقـه بـه پـدر و مادر یـا مربی، از آنهـا تبعیت 
می کننـد. ایـن مسـأله گاهـی بـه بزرگتریـن سـیاهچال تعلیم و 
تربیـت تبدیـل می شـود؛ چون بچـه از سـِر عاقه به حـرف پدر 
و مـادرش یـا مربـی، گـوش می کنـد و آنهـا هـم فکـر می کنند 
ایـن بچـۀ خوبـی اسـت و هیچ مشـکلی ندارد، لـذا او را درسـت 
تربیـت نمی کننـد یعنـی درسـت »ادب« نمی کننـد و مـؤدب بار 

نمی آورنـد. 

بعضـی از بچه هـا نیـز در هفـت سـال اول کمبـود محبـت 
پیـدا کرده انـد و لـذا در هفـت سـال دوم)دوران دبسـتان( بـرای 
رفـع کمبـود محبـت، از پـدر و مـادر و معلـم، تبعیـت می کننـد. 
فریـب ایـن نـوع تبعیـت را نخوریـد؛ نـگاه کنیـد کـه ایـن بچه 
بـرای چـه تبعیـت می کنـد؟ بایـد فلسـفۀ تبعیـت او ادب باشـد؛ 
نـه مکـر! بعضـی از بچه هـا مـکار هسـتند. بـرای اینکـه تبعیت 
آنهـا از سـِر مکـر نباشـد، بایـد ضریـب مکـر را پاییـن بیاوریـم. 
بـرای ایـن کار باید مقـدار تشـویق ها و تنبیه ها را پاییـن بیاوریم. 
تشـویق و تنبیـه، بچه هـا را مـکار و طّمـاع بار می آورد. )تشـویق 
و تنبیـِه فوری، عینی و مشـخص-مانند آنچـه در نظریه پائولوف 
هسـت- بـه تعبیری، خدمت به اهواء نفسـانی اسـت. تشـویق و 
تنبیـه بایـد بـر اسـاس ماک هـای صحیـح وحساب شـده و غیر 
فـوری و سـیال باشـد. تشـویق و تنبیـه، نبایـد به گونه ای باشـد 
کـه انسـان را تطمیـع کند تـا او به ارضاء امیال سـطحی و هوای 

نفسـش اقـدام کند(

تلخی�دستور�را�با�تکنیک�های�صحیح�شیرین�کنید/�
دستور�فقط�امر�و�نهی�مستقیم�نیست

در هفت سـال دوم، محور کار ما این اسـت که با یک  سلسـله 
دسـتورهایی در فضـای ادب و آداب، قـدرت مدیریـت تمایـات 
بچه هـا 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 بچه ها 
بگوییـد: »ایـن کار را بکـن و آن کار را نکن« مثـًا می توانید به 
بچه هـا بگوییـد: »اینجـا آدابـش این چنیـن اسـت...« بـا این کار 
در واقـع بـه صورت غیر مسـتقیم بـه او دسـتور داده ایـد )به این 

ترتیـب یک مقـدار از تلخِی دسـتور مسـتقیم، کاسـته می شـود(

درسـت اسـت که دسـتور، تلخ اسـت ولی در این هفت سـال 
دبسـتان)7 تـا14 سـال( از تلخـی فـرار نکنیـد. بلکه ایـن تلخی 
را یک طـوری بـرای بچه هـا شـیرینش کنیـد. به جـای اینکـه 
از دسـتوری بـودن فـرار کنیـم، تکنیک هایـی بـه کار ببریـم که 
دسـتور را بـرای بچه شـیرین کنـد و اجـرای آن را راحت تر کند. 

بـرای اینکـه دسـتور را نـرم و شـیرین کنیـم، تکنیک هایـی 
وجـود دارد. بایـد از ابزارهـای مختلفـی بـرای انتقـال دسـتورها 
اسـتفاده کنیـم. مثـًا از ظرفیـت الگوهایی که در اطـراف بچه ها 
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هسـتند)مثل »پـدر و مـادر« و »معلـم و مربی«( اسـتفاده کنیم. 
یـا از ظرفیـت روابـط بین بچه ها با همکاسی هایشـان اسـتفاده 
کنیـم. یـا از طبیعـت، اسـتفاده کنیـم. همچنیـن می توانیـم از 
امکاناتـی مثـل »زیباسـازی« اسـتفاده کنیم)بـا توجـه بـه اینکه 
خـوِد ادب زیبایـی دارد(. ریتمیـک بـودن هـم در بچه هـا نافـذ 
اسـت. و بچه هـا می تواننـد در دبسـتان کارهای ریتمیـک انجام 

دهنـد؛ البتـه بـا آداب خاص.

در ادامـه برخـی از این ابزارهـا و امکانات برای انتقال دسـتور 
بـه بچه ها را مختصـراً بررسـی می کنیم: 

�برخی�امکانات�برای�انتقال�آداب�و�دستورها:
1��روابط�بین�معلم�ها�و�مدیر�مدرسه

یکـی از ابزارهـای مهـم »روابـط معلم هـا و مدیـر و مدیـر 
مدرسـه بـا یکدیگـر اسـت« کـه ایـن از ابزارهای بسـیار کلیدی 
و مهـم اسـت. ایـن از امکانـات خـوب و مؤثـری اسـت کـه در 
اختیـار معلمیـن، مربیـان و مسـئولین آموزشـی قـرار دارد. مثـًا 
شـما می توانیـد بـا تجربـه، ببینیـد که بچه ها سـِر صف مدرسـه 
چگونـه بـه رفتـار معلم هـا و ناظم و مدیر مدرسـه نـگاه می کنند 

و چقـدر ایـن رفتارهـا برای شـان اهمیـت دارد.

مثـًا اگـر معلم هـا در مقابل مدیر مدرسـه، با احترام بایسـتند، 
ایـن رفتـار مؤدبانـۀ معلم هـا تأثیـر تربیتی بسـیار خوبـی بر روی 
دانش آمـوزان خواهـد داشـت. چـه اشـکالی دارد کـه وقتـی-
در یـک مراسـم- معلم هـا روی سـِن مدرسـه هسـتند و مدیـر 
مدرسـه می آیـد، برپـا بدهنـد و خودشـان هـم بایسـتند. باالخره 
ایـن معلم هایـی که می خواهنـد چیزی را بـه بچه ها 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 بچه هـا از آنهـا الگـو می گیرند.

2��زیباسازی
یکـی دیگـر از امکاناتی که شـما در اختیـار دارید، زیباسـازی 
اسـت. ژاپنی هـا، کره ای هـا و چینی هـا از ایـن عامـل، خیلـی 
اسـتفاده می کننـد. بـه نظـر شـما چـرا آنهـا زیـاد کار می کنند و 
مـا کمتـر کار می کنیـم؟ چـرا مـا از آنهـا تنبل تـر هسـتیم؟ بـه 
عبـارت دیگـر، ما نسـبت بـه آنهـا »هوای نفسـی تر« هسـتیم؟ 

آنهـا یـک آداب خاصی را رعایـت می کنند. مثـًا در ورزش های 
خودشـان هـم آداب دارنـد و ایـن آداب را به دیگـران هم منتقل 
کرده انـد. مثـًا در کنگ فـو، یـک کلمـات ویژه ای-قبـل و بعـد 
از حـرکات ورزشـی- بـا صـدای خاصـی، می گوینـد کـه جـزء 
آداب آن ورزش محسـوب می شـود.)همچنین احتـرام خاصـی 
کـه قبـل و بعـد از شـروع آن انجـام می دهنـد( شـما بـه نقـش 
تربیتی این رفتارها و آداب، توجه کنید و شـبیه آن را در مدرسـه 
پیـاده کنیـد. مثـًا وقتـی دانش آمـوز از معلـم سـؤالی پرسـید و 
معلـم جـواب داد و دانش آمـوز جواب را شـنید، یـک کلمۀ از قبل 
تعیین شده)مقررشـده( را بـه زبـان بیـاورد کـه حاکی از تشـکر یا 
احتـرام باشـد)و انجـام ایـن کار، به صـورت مقـررات در بیاید که 
همـه آن  را انجـام دهنـد( این طور نباشـد که بچه هـا را رها کنیم 

تـا در هـر موقعیتـی هر کسـی بـه میل خـودش رفتـار کند.

در دبسـتان بایـد همه چیز را مؤدبانه قرار دهیـم. حداقلش این 
اسـت کـه لبـاس بچه هـا به صـورت یک شـکل)یونیفرم( باشـد. 
البتـه ایـن یونیفـرم، فقط تا آخر 14 سـالگی، ادامه داشـته باشـد 
و وقتـی کـه ایـن دوران تمـام شـد)یعنی ابتـدای سـال نهم که 
بچه هـا بـه سـن 15 سـالگی می رسـند( دیگـر یونیفرم برداشـته 
شـود و لبـاس آزاد باشـد، تـا بچه هـا لمس کنند که یـک تفاوتی 

ایجاد شـده است.

3��طبیعت
مـا ابزارهـای مختلفـی بـرای انتقـال آداب و دسـتورها، بـه 
بچه هـا داریـم و یکی از ایـن ابزارها »طبیعت« اسـت. می توانیم 
از ابـزار طبیعـت هـم بـه  خوبـی اسـتفاده کنیـم. در بحـث رنج، 
اشـاره کردیـم کـه رنج ها دو نوع هسـتند: یکـی رنج های طبیعی 
و یکـی رنج هایی که انسـان خـودش می پذیرد)با رعایـت آداب(. 
مـا عـاوه بـر دسـتورهایی کـه بـرای رعایـت آداب بـه بچه هـا 
می دهیـم، بایـد بچه هـا را وارد رنج هـای طبیعـی کنیـم. مثـًا 
اینکـه بچه هـا رنـج »نـان پختـن« را تجربـه کنند. مثـًا گندم 
را آرد کننـد، و بپزنـد و سـختی اش را بکشـند، و بعـد هـم نـان 
را بخورنـد. و بـه آنهـا بگوییـد: »تغذیـۀ امـروز مـا، همیـن نانی 
اسـت کـه خودمـان درسـت کرده ایم« تصـور نکنید کـه این کار 
اهمیـت نـدارد. این بحث آن قدر در دین ما اهمیت داشـته اسـت 
کـه حتـی مکـروه اسـت از بیـرون آرد بخریم؛ چه رسـد به خرید 

نان آمـاده و پخته شـده!
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بچـه بایـد بـا رنج هـای طبیعـی زندگی آشـنا شـود. و اال این 
بچـه بعدهـا در رنج هـای طبیعـی قـرار می گیـرد در حالـی کـه 
اصـًا بـا طبیعت آشـنا نیسـت و هیـچ کاری انجام نداده اسـت! 
بسـیاری از عوامـل در زندگـی شـهری امـروزۀ ما، دارد مـردم را 
بداخاق تـر بـار مـی آورد. البتـه بنـده نمی گویم کـه »تکنولوژی 
فی نفسـه دارد آدم هـا را فاسـد می کنـد« ولـی دوری از طبیعـت، 

فسـاد مـی آورد، چـون طبیعـت یک اسـتاد بزرگ اسـت. 

4��روابط�اجتماعی
ابـزار دیگـری کـه می توانیـم از آن اسـتفاده کنیـم »روابـط 
اجتماعـی« اسـت. ایـن بحـث هم-ماننـد سـایر مطالبـی کـه 
بیـان شـد-در داخل همـان نظـام تربیتی با محوریـت »مدیریت 
تمایـات« یـا »مبـارزه بـا هـوای نفـس« قـرار می گیـرد. 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 می رسـد. بیشترین 
شـیرینی ها نیـز در روابـط اجتماعی اسـت. شـدیدترین تمایات 
نفسـانی انسـان دربارۀ دیگران اسـت؛ اینکه انسـان دوسـت دارد 

دیگـران را تسـخیر کند. 

در هـر زمینـه ای کـه انسـان تمایاتـی دارد، بایـد در همـۀ 
آن زمینه هـا تمرین هایـی در مدرسـه داشـته باشـیم. یکـی از 
امکانـات و ظرفیت هایـی کـه در مدرسـه هسـت ولـی مـا غالبـًا 
از آن اسـتفاده نمی کنیـم، روابـط اجتماعـی اسـت. غالبـاً روابـط 
در مدرسـه بـه ایـن محـدود می شـود: »روابـط معلـم بـا بچه ها 
و روابـط بچه هـا بـا معلـم« و ایـن خوب نیسـت. باید عـاوه بر 

ایـن، »روابـط بچه هـا بـا بچه هـا« نیـز داشـته باشـیم. 

معلـم بایـد بـه مدیریـت روابـط بیـن دانش آمـوزان بپـردازد. 
اگـر بناسـت آدابـی رعایـت شـود، معلم یـا مربـی تربیتـی، باید 
در »روابـط بچه هـا بـا بچه هـا« نیـز ایـن آداب را بـرای بچه هـا 
بیـان کنـد و انجـام آن را پیگیـری کند. در مدرسـه، همـۀ آداب 
منحصـر بـه احتـرام بـه معلـم و بزرگتر نیسـت، بلکه احتـرام به 

همکاسـی ها نیـز مهـم اسـت.

بـه  بیاوریـم کـه نسـبت  بـار  را طـوری  نبایـد بچه هـا  مـا 
بـا  و  باشـند  بی تفـاوت  خودشـان،  اطرافیـان  و  همکاسـی ها 
آنهـا ارتبـاط برقـرار نکننـد. ولـی خیلـی از اوقـات، مـا بچه ها را 

این طـوری بـار می آوریـم، آن وقـت بچه هـا در مدرسـه، دچـار 
افـراط و تفریط هـا یـا حـب و بغض هـای شـدید می شـوند. در 
دبسـتان )مثـًا از 7 تـا 9 سـالگی( بچـه  هنـوز عاطفـۀ خاصـی 
نسـبت بـه اطرافیـان و همکاسـی های خـودش نـدارد، و هنوز 
سـّن یـا دوران »همسـاالن« بـرای او شـروع نشـده اسـت، امـا 
در حـدود 14سـالگی ، همسـاالنش بـرای او موضوعیـت پیـدا 
می کننـد. مـا بایـد از این ابزار، به درسـتی اسـتفاده کنیـم. یعنی 
بایـد از ظرفیـت روابـط بیـن دانش آمـوز بـا همکاسـی هایش، 

بـرای انتقـال برخـی از دسـتورها، به درسـتی بهـره بگیریـم.
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