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  تربیت کودک در جھان امروز

  

 شتيدکتر احمد بھ

  

  

  مقدمھ

  

  مقدمھ چاپ چھارم

  بحثى در خصوص تزكیھ و تربیت در قرآن

اكـنون كھ براى چھارمین بار، این كتاب بھ زیور طبع آراستھ مى شود، جا دارد كھ ھم درباره خود 

كـتاب توضیح مختصرى داده شود و ھم درباره تزكیھ و تعلیم در قرآن قدرى بحث كنیم ، ھرچند كـھ 

درباره این مسالھ بحث شده است ، ولى در این جا بحث جامع تر ] 1[از دیدگاه اسالم  در كتاب تربیت

  .وگسترده ترى مورد نظر است 

  درباره خود كتاب - 1

خـواننده گرامى باید توجھ داشتھ باشد كھ نگارش این كتاب بھ سال ھاى دھھ پنجم از قرن حاضر 

    



زمان ،با شرایط و اوضاع و احوال این زمان ـ كھ تـعـلـق دارد و طبعا شرایط و اوضاع و احوال آن 

در دھـھ ھشتم این قرن ـ بھ سر مى بریم ، تفاوت بسیار دارد و نباید خواننده عزیز تصور كند كھ 

  .شواھد وقراین و حوادثى كھ مطرح شده ، تعلق بھ این زمان دارد

نظریات علمى مطرح شده كھ  در حـقـیـقـت در ایـن كتاب ، مطالبى با استناد بھ آیات و روایات و

ھـمیشھ تر و تازه و شاداب است و كھنگى و فرسودگى ندارد و مطالبى بھ عنوان شاھد و نمونھ از 

زنـدگـى كـسـانـى آورده ایـم كـھ از تـربـیت و تعلیم و تزكیھ قرآنى بھ دورند و بھ ھمین سبب ، 

  .رى خورده اندگرفتارى ھایى پیداكرده و ضربھ ھا و لطمھ ھاى جبران ناپذی

طـبـعا این گونھ مطالب با استناد بھ جراید و مطبوعات آن زمان ، وارد كتاب شده و بیانگر شرایط 

اجتماعى و سیاسى آن زمان است وخود مى تواندبراى نسل حاضر، شاھد زنده اى باشد كھ بدانند بھ 

ھ شرایطى بوده و اینك در چھ بـركـت ایـثـار مـلـت و فـداكارى ھا و مبارزات مستمر، جامعھ ما در چ

  .شرایطى بھ سر مى برد

بـیـان سرگذشت ھا و عواقبى كھ دامنگیر گذشتگان شده ، مى تواند براى آیندگان درس عبرت باشد 

  .تا بدانند كھ بازگشت بھ شرایط گذشتھ ، نتیجھ وثمره اى جز ھمان بدبختى ھا ندارد

، آن ھم گذشتھ فاسد و تباه ، خسارت و ضرر و زیان بـراى انـسـان ، درجا زدن و بھ گذشتھ بازگشتن 

  .بزرگى است 

مـا نـبـایـد مصداق این آیھ قرآنى باشیم كھ پس از معرفى پیامبر اكرم ر بھ عنوان فرستاده خدا این 

، آیا اگر پیامبر خدا بمیرد یا ] 2[افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم : سـوال را مـطـرح مى كند 

انقالبى بھ پیش و : د، شما عقب گرد مى كنید؟ معلوم مى شود دو گونھ انقالب داریم كـشـتھ شو

  .انقالبى بھ پس 

  .ھمیشھ باید در پى تحول و دیگرگونى باشیم 

كـژى ھـا را راست و سستى ھا را استوار و ناھموارى ھا را ھموار و عیوب را اصالح و نقص ھا 

  .مطلوب است و نھ بازگشت بھ جاھلیت را كامل كنیم ، نھ دست روى دست گذاشتن 

عـصـر ستمشاھى این مملكت ، عصر جاھلیت بوده و عصر انقالب ، عصر مبارزه با كژى ھا و 

ستیز با ھـمـھ آثـار انـحـراف و انـحطاط است و ھمان بھ كھ ازالبھ الى كتبى نظیر كتاب حاضر كھ 

ا و نا استوارى ھا را بھ نمایش گذاشتھ ، در آن دوران ، از سـر سـوز و درد بـھ قلم آمده و كژى ھ

  .چھره آن عصر رابشناسیم و قلب پاك جوانان را از آن ، متنفر كنیم 

  .این كتاب كھ در آن دوران نگاشتھ شده ، ھم دردھا را گفتھ و ھم راه ھاى درمان را

ه ، نتیجھ نظام مـفـاسـدى كـھ در آن زمان ، دامنگیر بسیارى از خانواده ھا و نسل جوان آن روز بود



  .تربیتى طاغوتى و فاصلھ از نظام تربیتى اسالم است 

تكیھ زدن نیروھاى طاغوتى و ایادى استعمار بر مسندھاى قدرت ، نتیجھ اى جز تباھى ارزش ھا و 

بر باد رفتن مقدسات نداشتھ است و اینك كھ عوامل مزاحم بر افتاده اند، باید قدردان و شاكر نعمت و 

تكامل ، پویا و پرتالش بود و فرصت را از عوامل شكست و انحطاط و انقالب بھ  در راه رشـد و

اعقاب سـلـب نـمـود، ھـر چـند خطر، ھمیشھ در كمین است و اگر رگھ ھاى سكوالریزم و پلورالیزم 

و لیبرالیزم و فمینیزم و ھرمنیوتیك كھ در البھ الى بسیارى از سخنان ، مسموع و مشھود است ، 

د، بـعـد از انـقـالب بـھ پـیـش ، نـوبت انقالب بھ پس و بعد از پیش روى و غلبھ بر نھادھاى قطع نـشـو

  .جاھلیت طاغوتى ، نوبت عقب نشینى و تسلیم مى رسد

حاشا و كال كھ ملت مسلمان ، چنین رویكرد شومى را متحمل شود و راھى بپیماید كھ خواب نا آرام 

  .آالمش را نقاھت و شفا بخشد دشمن را آرام و تب و لرز و اضطراب و

  درباره تزكیھ و تربیت در قرآن - 2

  :براى بررسى این مسالھ ، زیر ھشت عنوان بحث مى كنیم 

  تعریف تزكیھ و مقایسھ آن با تربیت) الف

  اھمیت تزكیھ در قرآن ) ب

  تزكیھ ، ھدف است یا وسیلھ ؟) پ

  ارتباط تزكیھ با ایمان ، تقوا، جھاد) ت

  اسباب تزكیھ) ث

  ارتباط تزكیھ و تعلیم) ج

  آثار تزكیھ) چ

  اھداف تزكیھ) ح

این بحث ھا صرفا قرآنى است و بھ ھمین جھت است كھ آیات متعددى در البھ الى بحث ھا مطرح و 

  .احیانا از كتب تفسیر نیز استفاده مى شود

  

  تعریف تزكیھ و مقایسھ آن با تربیت) الف

  .ا است واژه تزكیھ ، مصدر باب تفعیل از ریشھ زك

اصل الزكا النموعن بركة ّهللا تعالى و : راغب اصفھانى از واژه شناسان برجستھ قرآن مى گوید 

، اصل زكات ،رشد و نموى است كھ از بركت خداوندى ] 3[یعتبر ذلك باالمور الدنیویة واالخرویة 

  .باشد و این ، ھم بھ امور دنیوى اعتبار مى شود و ھم بھ امور اخروى 



نما، ھنگامى كھ فعل زكا و : زكا یزكو زكا وزكوا وزكى یزكى زكى الزرع : ى گویند اھل لغت م

  .سایر ھم ریشھ ھاى آن را بھ كشت وزرع نسبت دھیم ، بھ معناى رشد و نمو آن است 

ھـمـین ریشھ ھنگامى كھ بھ باب تفعیل رود و بھ خداوند نسبت داده شود، بھ معناى تطھیر و نمو دادن 

و ھـنگامى كھ بھ صورت جملھ زكى مالھ آورده شود، بھ معناى این است كھ  و اصـالح اسـت

شـخـص ، زكـات مـال خـود را داده است و ھنگامى كھ بھ صورت زكى نفسھ ذكر شود، بھ معناى 

  .این است كھ شخص ، خود را ستوده و تبرئھ كرده است 

  .تفعیل آن  در قرآن مجید، ھم ثالثى مجرد این ریشھ بھ كار رفتھ و ھم باب

  .نكتھ شایان توجھ این كھ ملزوم رشد و نمو، پاكى است 

تـا مـوجـودى پـاكیزه و صافى نباشد و عوامل مضاد و مزاحم از او دور نگردند، در خور رشد و 

نمو نـیـست و بھ ھمین جھت است كسانى كھ مى خواھندآراستھ بھ فضایل و مكارم اخالقى شوند، باید 

  .كن كنند و عوامل باز دارنده را از خود دور گردانند نخست رذایل را ریشھ

مـگـر مـمـكـن است كھ دل ، خانھ و آشیانھ شیاطین باشد و در عین حال ، خانھ و آشیانھ فرشتگان 

گردد؟ ھرگز فرشتھ ، ھمنشین دیو و رذیلت ،ھمنشین فضیلت و خوى نیك ، ھمسایھ خوى زشت نمى 

ــــــ دیو چو بیرون رود فرشتھ در آید بھ ھمین جھت است خلوت دل نیست جاى صحبت اغیار ! شود

كھ گاھى در كاربرد مشتقات واژه ، تنھا پاكى مورد نظر است و گاھى تنھا رشد و نمو و گاھى ھر 

  .دو

در مورد دادن زكات مال ، ممكن است تنھا پاكى مال از حقوق دیگران ، منظور باشد و ممكن است 

  .مورد توجھ باشدھم پاكى و ھم افزونى مال ، 

در مـورد تـزكیھ نفس و خودستایى ، فقط پاك كردن نفس از اتھامات ، منظور است و قطعا رشد و 

  .نموى در كار نیست 

امـا آن جـا كـھ فعل تزكیھ بھ خداوند یا رسول گرامى او نسبت داده مى شود، تطھیر و نمودادن و 

  .والزم بدون ملزوم تحقق ندارداصالح مورد نظر است ، چرا كھ ملزوم ، بدون الزم 

ایـن كـھ راغب ، رشد و نمو را مخصوص دنیا یا آخرت نمى كند، بھ خاطر این است كھ اگر موجود، 

استعداد رشد دو جھانى داشتھ باشد، محال است كھ بھ بركت خداوند، رشد و نمو كند و رشد و نمو او 

  .فقط دنیوى باشد و از رشد و نمو اخروى محروم گردد

اما تربیت از ماده ربایربو ربا وربوا گرفتھ شده كھ بھ معناى زیادت و افزونى مال است و بھ ھمین و 

  .جھت است كھ واژه ربا بھ معناى سودى است كھ ربا خوار بھ دست مى آورد

  :مشتقات تربیت در قرآن كریم ، در دو مورد استعمال شده است 



ان و استكبار فرعون قیام مى كند تا مستضعفان را مـى بـیـنیم ھنگامى كھ موسى در برابر طغی) 1

  :نجات دھد، فرعون بھ او مى گوید 

، آیا در دوران كودكى ، تو را در میان جـمـع ] 4[قـال الـم نربك فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرك سنین 

ن خـودش در این جا فرعو! خـود تـربیت نكردیم و سال ھایى از عمر خود را درمیان ما نگذرانیدى ؟

را مربى موسى معرفى مى كند و از این كھ متربى در برابر مربى قیام كرده و تاج و تخت او را بھ 

  .خطرانداختھ ، مورد عتاب و مالمت قرار مى دھد

، و كارى را كھ نباید انجام دھى ، ] 5[وفعلت فعلتك التى فعلت وانت من الكافرین : سـپـس مـى گوید 

  .و حال آن كھ تواز كسانى ھستى كھ كفر نعمت مى كنند) ا را كشتىو یكى از م(انجام دادى 

دومنتش یكى نجات موسى از رودنیل و : آرى فـرعـون دو مـنت مى گذارد و دو اعتراض مى كند 

  .پرورش او و دیگرى نگھدارى او در میان خانواده براى سال ھاى متمادى است 

  .نعمت است دو اعتراضش یكى سابقھ آدم كشى و دیگرى كفران 

او بـا دو مـنـت خـود مـى خـواھد بگوید كھ از موسى انتظار كمك دارد، نھ انتظار مخالفت و با دو 

كسى كھ سابقھ آدم كشى دارد و كفران نعمت مى كند، شایستھ رھبرى : اعتراضش مى خواھد بگوید 

  .و رسالت نیست 

  :پاسخ موسى بھ فرعون ، بسیار جالب است ، او مى گوید 

  .، من اقدام بھ آدم كشى كردم ، در حالى كھ از بى خبران بودم ] 6[تھا اذا وانا من الضالین فعل

در حـقیقت مى خواھد با پاسخ بھ اشكال دوم فرعون ، بھ ظاھر وانمود كند كھ آن موقع ، راه حق را 

این است كھ نـمى دانستھ و خداوند بعدا راه حق را بھ او نشان داده است ، ولى در باطن ، منظورش 

كـشـتـن آن قـبـطى حـق بـوده ، و او از عواقب ناگوار آن ، بى خبر بوده است ، بنابراین ، پاسخ وى 

بھ فرعون ، توریھ است ، یعنى گفتن سخنى كھ باطنش حق است و ظاھر آن براى مخاطب ، معناى 

، ھم در باطن دروغ نمى دیـگـرى افـاده مـى كند، یعنى گوینده ، زمانى كھ در بن بست قرار مى گیرد

  .گوید و ھم بھ حسب ظاھر، مخاطبش را راضى مى كند و از بن بست خالص مى شود

، بھ دنـبـال ] 7[ففررت منكم لما خفتكم فوھب لى ربى حكما وجعلنى من المرسلین : سـپس مى گوید 

مرا از  حـادثھ قتل ، چون از شما ترسیدم ، فرار كردم وخداوند بھ من علم و دانش بخشید و

  .فرستادگان قرار داد

پـس قیام و اعتراض موسى بھ خاطر فرمان حق و علم و آگاھى ناشى از رسالت است و لذا این جا 

پاسخ دومین اعتراض فرعون ھم روشن مى شود،چرا كھ كفران نعمت خداوند بھ مراتب ، زشت تر 

اختیار فرعون است ، ھمھ از آن  از كـفـران نـعـمـت فـرعـون اسـت ، وانـگـھـى نـعـمت ھایى كھ در



  .خداست ،كارى كھ موسى كرده ، در حقیقت ، شكر نعمت است ، نھ كفر نعمت 

  :و اما پاسخ وى بھ منت ھاى فرعون چنین است 

، آیا تو كھ بنى اسرائیل را بنده و برده خود ] 8[وتـلـك نـعمة تمنھھا على ان عبدت بنى اسرائیل 

  ؟كردى ، بر من منت مى گذارى 

یـعـنى منشا نعمت و منت تو ظلمى است كھ بر بنى اسرائیل روا داشتھ اى و اگر بنى اسرائیل اسیر 

  .ظلم تو نمى شدند، من ھم گرفتار تنور آتش و امواج نیل و ورود بھ كاخ شوم تو نمى شدم 

ور در ضمن توصیھ ھایى كھ قرآن كریم در مورد وظایف فرزند نسبت بھ والدین ذكر كرده ، دست) 2

پروردگارا، ھمان گونھ كھ آنھا : ، و بگو ] 9[وقل رب ارحمھما كما ربیانى صغیرا : مـى دھد كھ 

  .مرا در كودكى تربیت كردند، بھ آنھا رحمت كن 

مـعلوم مى شود كھ تربیت بھ معناى بزرگ كردن است و بھ ھمین جھت است كھ در آیھ ، اختصاص 

  .بھ دوران صغر و كودكى پیدا كرده است 

كھ بزرگ ترین ) ع(ر دعاى ابوحمزه ثمالى از ادعیھ سحر ماه مبارك رمضان و از زبان امام سجادد

وارحمھما كما ربیانى صغیرا، اجزھما : و بـرجـستھ ترین نیایش كننده عصر خویش است ،چنین آمده 

دكى تربیت ، پروردگارا، ھمان گونھ كھ آنھا مرا در كو] 10[بـاالحـسـان احـسانا وبالسیئات غفرانا 

  .كردند،آنھا را رحمت كن 

  .بھ آنھا در برابر نیكى ، پاداش نیكو و در برابر بدى ھا، آمرزش عطا كن 

جمع مى شود و بھ ) نیكى و بدى(از این بیان معصوم ، استفاده مى شود كھ تربیت با احسان و سیئھ 

خردسالى بھ بزرگسالى اش  ھـمـیـن جھت ، انسان مكلف است كھ پدر و مادر راكھ تربیتش كرده و از

رسانیده اند، دعاى خیر كند و از خدا بخواھد كھ نیكى ھا و زحمات پسندیده آنھا را پاداش دھد وبـدى 

  .ھـا و سـیـئاتى كھ از لحاظ وظیفھ مادرى و پدرى مرتكب شده اند، مشمول مغفرت خویش سازد

را كھ تربیت ، مخصوص دوران كودكى تزكیھ و تربیت ، مغایر یكدیگرند، چ: بنابراین باید بگوییم 

  .است و تزكیھ بھ دوران خاصى اختصاص ندارد

  .از سوى دیگر، تربیت با سیئھ جمع مى شود، حال آن كھ تزكیھ بھ ھیچ وجھ باسیئھ سازگار نیست 

  

  اھمیت تزكیھ در قرآن) ب

  .یكى از برنامھ ھاى مھم در نظام آفرینش ، بعثت انبیاست 

  .تامین كننده اھداف آفرینش است بعثت ، مكمل خلقت و 

اگـر در نـظـام آفـرینش ، بعثت نباشد، قطعا اھداف آفرینش تحقق نمى یابد، یعنى نظام آفرینش ، 



  .نظامى عبث و بیھوده خواھد بود

  .قرآن كریم براى بعثت انبیاى عظام الھى ، اھدافى ذكر كرده است 

كما ارسلنا فیكم رسوال منكم یتلوا علیكم آیاتنا ) 1: ایـن اھـداف در چـھـار آیـھ تـكـرار شده است 

كھ (، ھمان گونھ ] 11[ویعلمكم مالم تكونوا تع لمون & رذچ;127;ویـزكـیكم ویعلمكم الكتاب والحكم 

رسولى در میان شما از خودتان فرستادیم كھ آیات ) با تغییر قـبـلھ ، نعمت خود را بر شما كامل كردیم

ند و شما را تزكیھ نماید و شما را كتاب و حكمت بیاموزد و آنچھ نمى دانستید ما را بـرشـمـا تالوت ك

  .بھ شما یاد دھد

  : برنامھ ھا و اھداف رسالت در این آیھ عبارتند از 

  تالوت آیات و پى در پى آوردن آن بھ صورت نظامى صحیح). الف

  تزكیھ ). ب

اى سنت نبوى باشد یا تعلیم كتاب و اسرار و تـعـلـیـم كـتـاب و سنت ، بنابراین كھ حكمت بھ معن). پ

فـلـسـفـھ ھـا و عـلل و نتایج آن ، بنابر معناى دیگرى براى حكمت ، و البتھ اینھا نیز داخل در سنت 

  .مى باشند، مگر این كھ سنت را بھ معناى احكام صادره از مقام رسالت بدانیم 

  .تعلیم چیزھایى كھ مردم آنھا را نمى دانستند). ت

ـبتھ اینھا ھم داخل در تعلیم كتاب و حكمت است و گویا از راه ذكر خاص بعد از عام مى خواھد ال

  .بفھماند كھ اگر پیامبران نبودند، بسیارى از علوم وحقایق بر بشر مخفى و مكتوم مى ماند

ت ربـنـا وابعث فیھم رسوال منھم یتلوا علیھم آیاتك ویعلمھم الكتاب والحكمة ویزكیھم انك ان) 2

، پروردگارا، در میان ایشان پیامبرى از خودشان مبعوث كن كھ آیاتت را ] 12[الـعـزیـز الـحـكیم 

  .برایشان تالوت كند و آنھا را كتاب و حكمت تعلیم دھد و تزكیھ شان كند كھ تو عزیز و حكیمى 

بل ، بجز در این آیھ كھ از دعاھاى حضرت ابراھیم خلیل است ، تمام اھداف و برنامھ ھاى آیھ ق

  .چھارم ، آمده است 

لقد من ّهللا على المومنین اذ بعث فیھم رسوال من انفسھم یتلوا علیھم آیاتھ ویزكیھم ویعلمھم الـكتاب ) 3

، خداوند بر مومنان منت گذاشت كھ در مـیـان آنھا ] 13[والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضالل مبین 

بر آنھا تالوت كند و آنھا را تزكیھ كند و كتاب و حكمت  پیامبرى از خودشان برانگیخت كھ آیاتش را

  .تعلیمشان دھد و حال آن كھ آنھا از پیش در گمراھى آشكار بوده اند

  .در این آیھ نیز بھ سھ ھدف و برنامھ اشاره شده و ھدف چھارم ذكر نشده است 

الكتاب والحكمة وان كـانـوا  ھـوالذى بعث فى االمین رسوال منھم یتلوا علیھم آیاتھ ویزكیھم ویعلمھم) 4

، خداوند ھمان است كھ در میان مردم امى ، پیامبرى از خودشان ] 14[مـن قـبـل لفى ضالل مبین 



برانگیخت تا آیاتش را بر آنھا تالوت كند و آنھا را تزكیھ نماید و كتاب و حكمت تعلیمشان دھد، وحال 

  .آن كھ آنھا از پیش در گمراھى آشكار بودند

ن آیـھ ھـم فقط بھ سھ ھدف اشاره شده و معلوم داشتھ كھ محیط بعثت و نشر آیات و احكام در ایـ

شـریعت در میان مردم امى بوده و منظور از امى ،مردم درس نخوانده یا مردم منسوب بھ ام القرى 

  .یعنى مكھ است 

نسان ھا شمرده شده و در در ایـن چـھار آیھ ، یكى از اھداف و برنامھ ھاى مھم پیامبر اسالم ، تزكیھ ا

تمام برنامھ ھاى او در تعلیم وتزكیھ یا ـ برابر اصطالح روزـ در تعلیم و : حـقـیـقـت مى توان گفت 

  .تربیت خالصھ مى شود

  

   تـزكـیـھ ھدف است یا وسیلھ ؟) پ

از آیات قرآنى گاھى استفاده مى شود كھ تزكیھ ھدف است نھ وسیلھ و از برخى دیگر، عكس آن 

  .اده مى شوداستف

الف ـ آیات چھارگانھ مربوط بھ اھداف و برنامھ ھاى بعثت : آیـاتى كھ تزكیھ را ھدف مى شناسد ) 1

  .كھ شرح آنھا گذشت 

  ب ـ آیات مربوط بھ انفاق مال و صدقھ و زكات

در این گونھ آیات ، فایده و ھدف انفاق و صدقھ وزكات ، تزكیھ و تزكى ـ اولى از ناحیھ فاعل و 

  .از ناحیھ قابل ـ ذكر شده است دومى 

زكات بھ چیزى گفتھ مى شود كھ حق خداست و انسان ، : راغـب اصفھانى درباره زكات مى گوید 

  .آن را از مال خود جدا مى كند و بھ فقرا مى دھد

علت این كھ آن را زكات نامیده اند، این است كھ در آن ، امید بركت یا تزكیھ و تنمیھ نفس بھ خیرات 

كات است یا ھر دو، چرا كھ ھر دو خیر درزكات موجود است و خداوند در قرآن ، زكات را با و بر

  ] .15[نماز ھمراه ساختھ است 

خذ من : قـرآن مـجـیـد درباره گرفتن صدقھ ـ كھ ھمان زكات است ـ بھ پیامبر اكرمر مى فرماید 

ھا زكات بگیر كھ وسیلھ تطھیر و ، ازاموال آن] 16[اموالھم صدقة تطھرھم وتزكیھم بھا وصل علیھم 

  .تزكیھ آنھاست و بر آنھا درود بفرست 

، بھ زودى پرھیزكارترین افراد ] 17[الذى یوتى مالھ یتزكى * وسیجنبھا االتقى : و نـیـز مى فرماید 

  .كھ مالش را براى تزكیھ شدن بھ فقرا مى دھد، از آن ،دور داشتھ مى شود

قل للمومنین یغضوا من : كدامنى مربوط است ، چنان كھ مى فرماید پ ـ آیـھ اى كـھ بـھ عـفـت و پا



، بھ مومنان بگو كھ چشمشان رااز نگاه ناروا ] 18[ابـصـارھـم ویـحـفظوا فروجھم ذلك ازكى لھم 

  .نزدیك تر است ) جانشان(بپوشند و فروج و اندامشان را حفظ كنند كھ این بھ پاكى 

  .راه و رسم زندگى ت ـ آیات مربوط بھ آداب معاشرت و 

وان قیل لكم ارجعوا فارجعوا ھو : دربـاره عـدم ورود بـھ خانھ مردم بدون اذن و اجازه مى فرماید * 

  .و اگر بھ شما گفتھ شود كھ بازگردید، باز گردید كھ براى پاكى شما بھتر است ] 19[ازكـى لـكـم ، 

: دد با مردان دلخـواه منع كنند، مى فرماید دربـاره ایـن كـھ نـبـاید زنان مطلقھ را از ازدواج مج* 

،این دستور براى تزكیھ و طھارت شما بھتر ] 20[ذلـكـم ازكـى لكم واطھر وّهللا یعلم وانتم التعلمون 

  .است ، خداوند مى داند و شما نمى دانید

  .ث ـ آیات مربوط بھ فضل و رحمت خداوند و تاثیر آن در تزكیھ و پاكى نفوس 

، اگر فضل و رحمت خداوند بر شما ] 21[ علیكم ورحمتھ مازكى منكم من احد ابدا ولوالفضل ّهللا 

  .نبود، ھیچ یك از شما ھرگز تزكیھ نمى شدید

، اگر فضل و رحمت خداوند بر ] 22[ولـوالفضل ّهللا علیك ورحمتھ لھمت طائفة منھم ان یضلوك 

  .را گمراه كنندشما نبود، گروھى از دشمنان ، ھمت بر آن مى گماشتند كھ تو 

  .آیاتى كھ تزكیھ را وسیلھ مى شناسد، آن ھم وسیلھ براى فالح و رستگارى ) 2

در : قرآن كریم در دو مورد، مسالھ غایت بودن فالح براى تزكیھ و تزكى را مطرح كرده است 

، رستگار شد كسى ] 23[قد افلح من زكیھھا :سوره مـباركھ شمس پس از ذكر چند سوگند مى فرماید 

  .كھ نفس را تزكیھ كرد

، رستگار شد كسى كھ قبول تزكیھ ] 24[قدافلح من تزكى : و در سـوره مـبـاركھ اعلى مى فرماید 

  .كرد

از این دو آیھ بر مى آید كھ تزكیھ وسیلھ فالح است و فالح بھ معناى ظفر و رسیدن بھ مطلوب است ، 

ادت دنیوى و دومى در بقاى بدون فنا اعم از مطلوب دنیوى و مطلوب اخروى كھ اولى رسیدن بھ سع

  ] .25[و بى نیازى بدون فقر و عزت بدون خوارى و علم بدون جھل خالصھ مى شود 

بـاید توجھ داشتھ باشیم كھ میان آیاتى كھ تزكیھ را ھدف قرار مى دھند و آیاتى كھ تزكیھ را وسیلھ 

امل ، براى مرتبھ پیشین ، ھدف و قرار مى دھند، منافاتى نیست ، چرا كھ ھر مرتبھ اى ازمراتب تك

  .براى مرتبھ بعدى وسیلھ است 

چـھ مـانعى دارد كھ فالح ، غایت و ھدف تزكیھ و تزكیھ ، غایت و ھدف اسباب و عواملى باشد كھ بھ 

  .اذن خداوند منجر بھ پاكى انسان مى شوند

  



   ارتباط تزكیھ با ایمان ، تقوا، جھاد) ت

  .تزكیھ است  ھمان طورى كھ گذشت ، فالح ھدف

ایمان ، اقامھ نماز، انفاق در : در قرآن ، امور متعددى بھ عنوان اسباب فالح ، مطرح شده اند، مانند 

راه خدا، یقین بھ آخرت ، ثقل موازین ، پیروى نورقرآن ، جھاد بھ جان و مال ، اجابت دعوت خدا و 

عمل صالح ، صبر و مصابره و  رسول ، زكـات ، اراده وجـھ ّهللا ، خـوددارى از بخل ، توبھ ،

  ] .26[مرابطھ ، ترك اعمال پلید، ذكر خدا، عبادت ، فعل خیر وب 

جـاى سـوال است كھ آیا ھمھ امور فوق در عرض تزكیھ و ھمگى در مفھوم وسیع آن جمعند یا این 

  .كھ اینھا اسباب تزكیھ و تزكیھ سبب فالح است 

مھ آن امور را در بر دارد و خود، مقدمھ فالح است در صورت اول ، تزكیھ مفھوم جامعى است كھ ھ

، یـعـنـى ھر یك از امور فوق ، سھمى در تزكیھ دارند و خود عاملى از عوامل فالحند، حال آن كھ 

در صورت دوم ، رابطھ آنھا با تزكیھ و فالح ، رابطھ طولى است ، یعنى ھر كدام از آنھا عاملى 

  .و تزكیھ خود سبب مستقل و بسیط براى فالح است  ازعوامل و سببى از اسباب تزكیھ اند

بھ نظر مى رسد كھ معناى دوم ، بھ صواب نزدیك تر باشد و علت این كھ در آیات مربوط ـ كھ بیش 

ـ بھ عنوان سبب بالواسطھ فالح ذكر شده اند، این است كھ اگر اسباب ] 27[از بـیـست مورد است 

مى شود و حذف سبب واسطھ در صورت معلوم بودن آن ، تـزكـیـھ فـراھـم شـود، فالح ھم حاصل 

  .ضررى ندارد

  

  فاعل تزكیھ) ث

صـرف نـظـر از ایـن كھ چھ امورى زمینھ ساز تزكیھ و فالحند، در قرآن كریم گاھى فاعل تزكیھ ، 

، ] 28[قد افلح من زكیھا : بنده و گاھى پیامبر و گاھى خداست ، شاھد این مطلب ،آیات زیر است 

  .شدكسى كھ خود را تزكیھ كرد رستگار

  .در این آیھ شریفھ ، فاعل تزكیھ ، خود بنده است 

، از اموال آنھا زكات بگیر كھ آنھا را بھ وسیلھ آن ] 29[خـذ مـن اموالھم صدقة تطھرھم وتزكیھم بھا 

  .، تطھیر و تزكیھ كنى 

انان است ، فاعل تطھیر و تزكیھ در ایـن آیـھ ، پـیـامـبر اكرمر كھ مامور بھ اخذ زكات از اموال مسلم

  .معرفى شده است 

، بلكھ خداوند ھر كھ را بخواھد تزكیھ مى كند و بھ ] 30[بـل ّهللا یـزكـى من یشا والیظلمون فتیال 

  .اندازه رشتھ ھستھ خرما بھ آنھا ستم نمى شود



اب تزكیھ ، اسباب طولى بـایـد تـوجـھ داشـتـھ باشیم كھ میان آیات سھ گانھ منافاتى نیست ، چرا كھ اسب

  .اند، نھ اسباب عرضى 

خـداوند، فاعل بعید تزكیھ و پیامبر، فاعل متوسط و خود انسان ـ بھ عنوان بنده اى وظیفھ شناس ـ 

  .فاعل قریب تزكیھ است 

، ] 31[ولكن ّهللا یزكى من یشا وّهللا سمیع علیم : دربـاره فـاعل بعید، آیات زیر در خور توجھ است 

  .وند ھر كھ را خواھد تزكیھ كند وخداوند، شنوا و داناست ولى خدا

، خداوند در روز قیامت با آنھا تكلم نمى ] 32[والیـكـلـمھم ّهللا والینظر الیھم یوم القیامة والیزكیھم 

  .كند و بھ آنھا نمى نگرد و آنھا را تزكیھ نمى كند

، خداوند در روز قیامت باآنھا تكلم نمى ] 33[ والیـكلمھم ّهللا یوم ا القیامة والیزكیھم ولھم عذاب الیم

  .كند و آنھا را تزكیھ نمى كند و براى آنھا عذابى دردناك است 

و دربـاره فـاعـل مـتـوسـط، بھ جز آیھ اى كھ در مورد زكات ذكر شد، آیات مربوط بھ بعثت پیامبر 

سوره  232سوره نور و  30و 28گـرامى اسالم ، در خور توجھ است ،و درباره فاعل قریب ، آیات 

  ] .34[بقره قابل توجھ است 

اصوال باید توجھ داشتھ باشیم نظامى كھ قرآن كریم براى عالم آفرینش مطرح مى كند، نظام طولى 

اسـت ، یـعـنـى قبول این كھ اسبابى در عرض خداوندمتعال داریم و قبول این كھ اسبابى در طول 

  .م ، انحراف از طریقھ قرآن كریم است خداوند ـ و البتھ بھ اذن او ـ نداری

  .قـرآن تـوفـى نـفـوس را گـاھى بھ خداوند و گاھى بھ ملك الموت و گاھى بھ فرشتگان نسبت مى دھد

ّهللا یتوفى االنفس حین موتھا : ایـن كھ فاعل توفى نفوس ، خداوند است ، از آیھ زیر استفاده مى شود 

داوند، جان ھا رادر ھنگام مرگ و خواب بھ طور تام و كامل ، خ] 35[والـتـى لـم تـمت فى منامھا 

  .مى گیرد

قل یتوفھكم ملك الموت الذى : و اینكھ فاعل توفى نفوس ، ملك الموت است ، مقتضاى آیھ زیر است 

  .ملك الموت كھ موكل برشماست ، جان شما را مى گیرد: ، بگو ] 36[وكل بكم 

الذین تتوفھھم المالئكة ظالمى انفسھم : وس فرشتگانند، مى فرماید و دربـاره ایـنـكـھ فـاعـل تـوفـى نـف

  .، آنھایى كھ فرشتگان جانشان را مى گیرند، درحالى كھ بھ خود ستم كرده اند] 37[

، آنھایى كھ پاكیزه اند و ] 38[الذین تتوفھھم المالئكة طیبین یقولون سالم علیكم : و نیز مى فرماید 

  .سالم بر شما:رند و بھ آنھا مى گویند فرشتگان جانشان را مى گی

مـقـصـود از نـظـام طولى این نیست كھ در سلسلھ طولیھ ، سرانجام بھ خدا برسیم و خداوند ھیچ 

تاثیرى در واسطھ ھا و ذى الواسطھ ھا نداشتھ باشد، بلكھ وجود واسطھ ھا و ذى الواسطھ ھا ھمھ از 



  .آن اوسـت 

ى است و وجود بقیـھ ، وجـود ربطى و تعلـقى است ، بنابراین ، وجـود او وجــود مـسـتـقل و نفسـ

قل ّهللا : ھـرگـونـھ تـاثیرى از ھر مخلوقى بھ اذن اوست و بھ ھمین جھت است كھ قرآن مى گوید 

خداوند آفریننده ھر چیزى است و او یگانھ و قھار : ، بگو ] 39[خـالـق كـل شـئ وھو الواحد القھار 

  .است 

  

  زكیھ و تعلیمارتباط ت) ج

آیـا تـزكـیـھ مقدم است یا تعلیم ؟ آیات بعثت را بررسى كردیم ، از مجموع چھارآیھ اى كھ اھداف و 

برنامھ ھاى بعثت را بیان مى كنند، در سھ آیھ تزكیھ بر تعلیم و در یك آیھ ، تعلیم بر تزكیھ مقدم شده 

  ] .40[است 

مطلق جمع است ، یعنى مانعى نیست كھ قبل و  در زبان عربى ، واو براى: مـمكن است گفتھ شود 

  .بعد واو با ھم باشند و یا یكى از آنھا مقدم و دیگرى موخر باشد

مطابق این بیان ، تزكیھ و تعلیم ھر دو اھمیت دارند، نھ تزكیھ بدون تعلیم ، كارآمد است و نھ تعلیم 

  .بدون تزكیھ ، بلكھ اینھا باید با ھم باشند

بنگریم ، بھ لحاظ این كھ تزكیھ غایت تعلیم است ، از نظر شرافت مقدم بر تعلیم ولى اگر واقعیت را 

  .است ، ھر چند تزكیھ مترتب بر تعلیم و موخر ازآن است 

  .بنابراین تزكیھ بھ اعتبارى ، مقدم بر تعلیم و بھ اعتبارى موخر است 

ھ بر تعلیم است و این كھ در سھ این كھ در یك مورد، تعلیم قبل از تزكیھ آمده ، بھ اعتبار ترتب تزكی

مورد، تزكیھ قبل از تعلیم آمده ، بھ اعتبار این است كھ تزكیھ غایت تعلیم و از نظر شرافت ، مقدم بر 

  .آن است 

در این آیھ شریفھ ، مسالھ تزكیھ را جلوتر : مى نویسد ) 2آیھ (عالمھ طباطبائى در ذیل سوره جمعھ 

ده و در دعاى ابراھیم كھ چند سطر قبل نقل شد، تعلیم كتاب و از تـعـلـیـم كتاب و حكمت ذكر كر

حكمت را جلوتر از تزكیھ ذكر كرد و این ، بدان جھت بوده كھ آیھ مورد بحث در مقام توصیف 

تربیت رسـول خـدا بـر مـومـنـین امت است و در مقام تربیت ، تزكیھ مقدم بر تعلیم علوم حقھ و 

  .اى ابراھیم ، مقام ، مقام تربیت نبود و تنھا دعا و درخواست بودمعارف حقیقیھ است و اما در دع

از خـدا مى خواست كھ این زكات و علم بھ كتاب و حكمت را بھ ذریھ اش بدھد و معلوم است كھ در 

عـالـم تـحـقـق و خارج ، اول علم پیدا مى شود، بعدتزكیھ ، چون تزكیھ از ناحیھ عمل و علم تحقق مى 

  .یابد



بـایـد بھ اعمال صالح و اخالق فاضلھ عالم شد و بعد بھ آنھا عمل كرد تا بھ تدریج ، زكات پـس اول 

  ] .41[ھم بھ دست آید ) پاكى دل(

در عـبـارت فوق ، مولف بزرگوار تفسیر المیزان ، تزكیھ را بھ معناى پاكى از رذایل گرفتھ تا بدان 

  .یقیھ گرددوسیلھ ، قلب انسان آماده پذیرش علوم حقھ و معارف حق

معلوم است كھ طبق این معنا تزكیھ بر تعلیم مقدم است ، اما بھ لحاظ این كھ بدون علم و معرفت ، 

  .پاكى از رذایل ممكن نیست ، تعلیم بر تزكیھ مقدم است 

پـس عـلمى كھ بر تزكیھ مقدم است ، علم بھ فضایل و رذایل است و علمى كھ از تزكیھ موخر است ، 

  .قى است علم و معرفت حقی

ایـن مـعنا ـ فى حد نفسھ ـ خوب است ، ولى اگر تزكیھ را بھ معناى جامع رشد و نمو بگیریم كھ از 

بـركـت خـداونـد اسـت و شامل امور دنیوى و اخروى ھر دو بشود، تزكیھ و تعلیم جداى از یكدیگر 

ر تعلیم و بھ لحاظ ترتب ، نیستند و تزكیھ غایت تعلیم است و بنابراین ، بھ لحاظ غایت بودن ، مقدم ب

  .موخراز تعلیم است 

جـالب این است كھ خود مولف بزرگوار تفسیر مزبور در آغاز بھ چنین معنایى نظر دارد، چنان كھ 

تزكیھ آنھا بھ معناى نمو صالح بھ آنھادادن از راه عادت دادن ایشان بھ اخالق فاضل و : مـى فـرماید 

انـیتشان بھ سبب آن ، كامل شوند و حال آنھا در دنیا و آخرتشان اعـمـال نـیـكـوسـت تـا در انـسـ

  ] .42[استوارگردد و سعادتمندانھ زندگى كنند و سعادتمندانھ بمیرندب 

  

  آثار تزكیھ) چ

قـرآن كریم ، ھر جا كھ مى خواھد آثار و بركات تزكیھ و تزكى را ذكر كند، تكیھ بر فالح مى كند و 

ھ ھدف است یا وسیلھ درباره معناى جامع فالح بحث كردیم و دیدیم كھ ما در بـحـث مربوط بھ تزكی

  .فالح ، دستیابى بھ آرمان ھاى دنیوى و اخروى است 

  .كسى كھ اھل فالح است ، ھم بھ سعادت دنیوى رسیده و ھم بھ سعادت اخروى 

  .او صاحب بقا و عزت و بى نیازى و علم است 

  .ست او از فنا و ذلت و فقر و جھل بھ دور ا

قد : ایـنـھـا ھمھ آثار تزكیھ است ، ھر چند قرآن كریم ، ھمھ را در فالح خالصھ كرده و فرموده است 

  .، رستگار است كسى كھ نفس خود را تزكیھ كند] 43[افلح من زكئھھا 

  .، رستگار است كسى كھ قبول تزكیھ كرد] 44[قد افلح من تزكى 

  



  اھداف تزكیھ) ح

نوان در عنوان قبل ادغام شود، ولى بھ لحاظ فرق میان فایده و غایت ، مى ھـر چـند ممكن است این ع

  .توان آنھا را از ھم تفكیك كرد، چرا كھ غایت ،مطلوب بالذات و فایده ، مطلوب بالعرض است 

در صـورتى كھ فالح ، غایت تزكیھ باشد، باید معلوم شود كھ چھ فوایدى بھ جز فالح بر تزكیھ 

  .صورتى كھ فالح از فواید تزكیھ باشد، باید در جستجوى غایت آن بودمترتب مى شود و در 

  .مى توان غایت تزكیھ ـ كھ ھمان مطلوب بالذات است ـ را قرب بھ خدا و سرانجام ، خود خدا دانست 

اصـوال چـیزى مطلوب بالذات است كھ ھمھ چیز بھ خاطر او مطلوب باشد و خود او بھ خاطر چیز 

  .دیگرى مطلوب نباشد

چـنین موجودى خیر مطلق و منتھى الیھ ھمھ سلسلھ موجودات و مطلوب حقیقى و ذاتى تمامى 

مـخـلـوقات و جملگى كائنات است ، در این صورت ،فالح از فواید تزكیھ است ، نھ غایت آن ، چرا 

  .كھ فالح نمى تواند مطلوب بالذات باشد

  .انسان كامل در پى قرب و وصال است 

  .نشین بزم وصل و دیدار باشداو مى خواھد خلوت 

را بر گردن دارد و ھرگز دل خود را بھ حور و قصور و ] 45[او حلقھ افتخار ورضوان من ّهللا اكبر 

  .انھار و اشجار و غلمان بھشت ، مشغول نمى دارد

او دل بـھ جـمـال مـطلق و كمال مطلق و ھستى مطلق بستھ و طالب كوى محبوب و آستان در معشوق 

  .است 

در خـویش خدا را بھ بھشتم مفرست كھ سر كوى تو از كون و مكان ما را بس قبلھ روى عاشقان  از

وارسـتھ و دل ھاى سوختھ و آنھایى كھ از بیم فراق ،اشكشان جارى و آه جانسوزشان شعلھ ور است 

  .، اوست 

  .اینان اگر بھ غیر او توجھ مى كنند، بھ خاطر او و در راه اوست 

  .ن این است كھ از او بھ غیر توجھ كنند، نھ از غیر بھ اوسیره پسندیده شا

در ایـن جا منظور ما از اھداف تزكیھ ، آن امورى است كھ منتھى بھ فالح مى شوند، یعنى فالح را 

از آثـار تـزكـیـھ و آن امور را از اھداف تزكیھ شمرده ایم و البتھ غایت و مطلوب بالذات را حضرت 

  .حق دانستھ ایم 

  .كریم ، تمام امورى را كھ در فالح و عدم فالح موثرند، در آیات متعدد بیان داشتھ است قرآن 

ھـمان طورى كھ قبال بیان داشتیم ، ممكن است امور مزبور از اسباب قریب تزكیھ و از اسباب بعید 

ھ اجزا و فالح باشند و ممكن است ھمھ آنھا در معناى جامع تزكیھ جمع باشند و بنابراین ، ھمھ بھ منزل



  .اركان تزكیھ و از اسباب قریب فالح شمرده مى شوند، ھر چند ترجیح احتمال اول ، موجھ تراست 

اكـنـون بھ منظور آگاھى بیشتر خوانندگانى كھ بیشتر بھ امر تزكیھ و فالح مى اندیشند، آیاتى را كھ 

  .عوامل ثبوتى و سلبى فالح را بر شمرده اند در این جامى آوریم 

ز، خـواننده گرامى را توجھ مى دھیم بھ عوامل سلبى فالح و در درجھ بعد بھ عوامل ثبوتى در آغـا

فـالح ، ھـر چـنـد سـلـب عـوامل سلبى فالح از عوامل ثبوتى و سلب عوامل ثبوتى از عوامل سلبى 

ى مـحـسـوب مـى شـونـد، بـھ عنوان مثال ، حفظ نفس از بخل و اجتناب از پلیدى ، از عوامل ثبوت

  .شمرده شده ، پس بخل و پلیدى از عوامل سلبى است 

  عوامل سلبى

1.  

  .ستمكاران رستگار نمى شوند] 46[انھ الیفلح الظالمون ، 

  .ظلم بھ نفس و ظلم بھ غیر و شرك است : ظلم در قرآن بھ معناى جامع 

كھ از مصادیق  یكى در مورد تعدى بھ ناموس دیگران: تـعبیر فوق در دو مورد در قرآن بھ كار رفتھ 

ظـلـم بـھ نـفـس یا ظلم بھ غیر است و دیگرى در مورددروغ بستن بھ خدا و تكذیب آیات او كھ از 

  .مصادیق شرك یا ظلم بھ نفس است ، ھمھ اینھا از عوامل سلبى فالحند

2.  

  .، كسانى كھ مرتكب جرم شده اند، رستگار نمى شوند] 47[انھ الیفلح المجرمون 

  .ى داردجرم ھم معناى عام

  .جملھ فوق در ذیل آیھ اى آمده كھ درباره دروغ بستن بھ خدایاتكذیب آیات اوست 

  .قرآن این گونھ كارھا را جرم و از موانع فالح محسوب داشتھ است 

3.  

* ، ساحران رستگار نمى شوند ] 49[والیـفلح الساحر حیث اتى ] * 48[والیـفـلـح الـسـاحـرون 

  .ر نمى شودافسونگر ھر جا باشد رستگا

  .از دو آیھ فوق ـ كھ اولى در مورد كسانى است كھ آیات وحى را سحر مى شمارند

و دومى در مورد كسانى است كھ مى خواستند با سحر خود معجزه موسى را باطل كنند ـ استفاده مى 

  .شود كھ سحر نیز از موانع فالح و رستگارى است 

4.  

  .، جز این نیست كھ حسابش نزد پروردگارش است ] 50[ فانما حسابھ عندربھ انھ الیفلح الكافرون

  .كافران رستگار نمى شوند



  .این آیھ در مورد كسانى است كھ شرك در عبادت پیشھ كرده اند

مـعـلـوم اسـت كـھ كفر اعم از شرك است ، چرا كھ ھر مشركى كافر است ، ولى ھر كافرى ـلزوما ـ 

  .مشرك نیست 

  .كفر نیز از عوامل سلبى فالح است مفاد این آیھ ، این است كھ 

  .از این آیات ، عوامل سلبى فالح ـ یعنى ظلم و جرم و سحر و كفر ـ معلوم شد

  عوامل ثبوتى

  : عوامل ثبوتى فالح ، در قرآن كریم ، نوزده چیز است 

1.  

  .، مومنان رستگار شده اند] 51[قد افلح المومنون : ایمان ، چنان كھ مى فرماید 

خشوع در نماز، : ست كھ ایمان مومن ، مطابق آیات قرآنى مظاھرى دارد كھ عبارتند از جـالب این ا

  .اعراض از لغو، دادن زكات ، حفظ فروج ازمحرمات ، رعایت عھد و امامت و محافظت بر نماز

  .اینھا بھ دنبال آیھ فوق ، ذكر شده است 

2.  

نان بر ھدایت پروردگارند و آنان ، آ] 52[اولـئك عـلـى ھـدى مـن ربھم واولئك ھم المفلحون 

  .رستگارند

در این آیھ اشاره بھ پرھیزكاران شده كھ ایمان بھ غیب ، اقامھ نماز، انفاق ، ایمان بھ قرآن و سایر 

  .كتب آسمانى و ایقان بھ آخرت ، از ویژگى ھاى آنھاست 

3.  

ى آنھا سنگین است ، ، كسانى كھ میزان ھا] 53[فـمـن ثـقـلـت مـوازیـنھ فاولئك ھم المفلحون 

  .رستگارند

  .مطلب فوق در دو مورد در قرآن آمده و ھر دو راجع بھ قیامت است كھ روز سنجش اعمال است 

  .عملى كھ از خلوصى بیشتر برخوردار است ، وزین تر و ارزشمندتر است 

4.  

، آنان كھ بـھ ] 54[فـالذین آمنوا بھ وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى انزل معھ اولئك ھم المفلحون 

پـیامبر ایمان آورده و پاسدار عزت و حرمت او شده و پیرو نورى ھستند كھ با او نازل گردیده ، 

  .رستگارند

5.  

لـكـن الـرسـول والـذیـن آمـنوا معھ جاھدوا باموالھم وانفسھم واولئك لھم الخیرات واولئك ھم المفلحون 



ن آورده اند، با مال و جان خویش جھاد مى كنند و براى ، ولى پیامبر و كسانى كھ با او ایما] 55[

  .آنان خیرات است و آنان رستگارند

  .در این آیھ ، جھاد با مال و جان از ویژگى ھاى پیامبر و یارانش ذكر شده 

  .اھل جھاد، ھم مشمول خیرات و ھم اھل فالحند

6.  

ھم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئك ھم انـما كان قول المومنین اذا دعوا الى ّهللا ورسولھ لیحكم بین

، تنھا سخن مومنان بھ ھنگامى كھ بھ سوى خدا و رسولش فرا خوانده مى شوندكھ ] 56[المفلحون 

  .شنیدیم و اطاعت كردیم و آنان رستگارند: میان آنھا حكم كند، این است كھ مى گویند 

  .ده است در این جا تسلیم در برابر حكم خداوند را از عوامل فالح شمر

  .آرى ، اھل ایمان این چنینند، ھر چند حكم خدا ـ بھ حسب ظاھر ـ بھ زیانشان باشد

7 .  

فـات ذالـقـربـى حـقـھ والـمـسكین وابن السبیل ذلك خیر للذین یریدون وجھاrّ واولھئك ھم المفلحون 

مشتاق لقاى خدایند، ، حق خویشاوندان و مستمند و وامانده سفر را بده كھ این براى كسانى كھ ] 57[

  .بھتر است و آنان رستگارند

  .در این آیھ ، اراده وجھ خداوند و اشتیاق لقاى او از عوامل ثبوتى فالح شمرده شده است 

8.  

، آنان حزب خدایند، آگاه باشید كھ حزب خدا ] 58[اولـھئك حزب ّهللا اال ان حزب ّهللا ھم المفلحون 

  .رستگارند

دوستان خدا و دشمنى با دشمنان خدا ـ ھر چند از خویشان نزدیك باشند ـ از  در ایـن آیھ ، دوستى با

نـشـانـھ ھاى حزب ّهللا شمرده شده و سپس یكى از اسباب و عوامل ثبوتى فالح را بودن در صف 

  .حزب ّهللا معرفى كرده است 

9.  

  .ند، رستگارند، آنان كھ از بخل نفس حفظ شده ا] 59[ومن یوق شح نفسھ فاولھئك ھم المفلحون 

  .در این آیھ ، خوددارى از بخل از اسباب فالح شمرده شده است 

10.  

، اما كسانى كھ توبھ كرده و ] 60[فـاما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى ان یكون من المفلحین 

  .ایمان آورده و عمل صالح كرده اند، از رستگارانند

  .ثبوتى فالح شمرده شده است در این آیھ ، توبھ و ایمان و عمل صالح از عوامل 



11.  

  .، در برابر خدا تقوا پیشھ كنید، شاید رستگار شوید] 61[واتقوا ّهللا لعلكم تفلحون 

  .در این آیھ ، تقوا از عوامل ثبوتى فالح محسوب شده است 

12.  

كھ ایمان  ، اى كسانى] 62[یـا ایـھـا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا ّهللا لعلكم تفلحون 

  .آورده اید، شكیبا باشید و یكدیگر را بھ صبر و مقاومت سفارش كنید كھ رستگار مى شوید

در این آیھ ، عالوه بر تقوا ـ كھ قبال ھم مطرح شد ـ صبر و مصابره و مرابطھ از اسباب و عوامل 

  .ثبوتى فالح شمرده شده است 

ل و شرع است و عقل و شرع مقتضى صـبر بھ معناى حبس نفس بر چیزھایى است كھ مقتضاى عق

  ] .63[حبس نفس از آنھایند 

  .مصابره بھ معناى تصبر و تحمل سختى ھا بھ طور دستھ جمعى است 

یـعـنـى صـبر یكى بر صبر بقیھ افراد افزوده مى شود و قوت و قدرت فزونى مى گیرد و خود صبر 

  ] .64[شدت مى یابد 

ابطھ بھ معناى ایجاد ارتباط میان نیروھا و كارھاى افراد مرابطھ اعم از مصابره است ، چرا كھ مر

  ] .65[در تمام شوون زندگى دینى است 

در جـامـعھ تعاون و ھمكارى در تمام شوون زندگى ضرورت دارد و این ، موجب قدرت و شوكت 

  .جامعھ مى شود، بھ خصوص اگر در فضایل اخالقى باشد

13.  

، اى كسانى كـھ ] 66[بتغوا الیھ الوسیلة وجاھدوا فى سبیلھ لعلكم تفلحون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ّهللا وا

ایـمـان آورده اید، در پیشگاه خدا تقوا پیشھ كنید وبھ سوى او وسیلھ بجویید و در راھش جھاد كنید، 

  .باشد كھ رستگار شوید

توسل و جستن  در ایـن آیھ ، عالوه بر تقوا و جھاد كھ در برخى دیگر از آیات نیز مطرح است ،

  .وسیلھ بھ سوى خداوند ھم از عوامل ثبوتى فالح شمرده شده است 

14.  

، جز ] 67[انـما الخمروالمیسر واالنصاب واالزالم رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 

  .این نیست كھ شراب و قمار و بت ھا و تیرھاى گروبندى ، پلیدیى از عمل شیطان است 

  .كنید، باشد كھ رستگار شویداز آنھا اجتناب 

در این آیھ شریفھ ، برخى از مصادیق پلیدى كھ از عمل شیطان است ، آورده شده ، سپس بیان كرده 



  .كھ اجتناب از پلیدى از اسباب فالح است 

15.  

  .، نعمت ھاى خدا را یاد كنید، باشد كھ رستگار شوید] 68[فاذكروا آال ّهللا لعلكم تفلحون 

پس از ذكر چند مورد از نعمت ھاى الھى مانند نزول قرآن و خالفت روى زمین بعد از  در ایـن آیھ ،

نوح و افزودن نعمت ھا، توصیھ كرده است كھ بندگان مومن ، بھ یاد نعمت ھاى خدا باشند كھ خود 

  .یكى دیگر از اسباب رستگارى است 

16.  

، ھنگامى كھ گروھى ازدشمنان را دیدار ] 69[ن اذا لـقـیـتم فئة فاثبتوا واذكروا ّهللا كثیرا لعلكم تفلحو

  .مى كنید، ثابت قدم باشید و خدا را بسیار یاد كنید،باشد كھ رستگار شوید

در ایـن آیـھ شـریـفـھ ، ثبات قدم و استوارى و پایمردى در راه جھاد با دشمنان دین و ذكر كثیر از 

  .عوامل ثبوتى فالح شمرده شده است 

17.  

، پروردگارتان را پرستش كنید و كار نیكو بھ ] 70[ـم وافـعـلوا الخیر لعلكم تفلحون واعـبـدوا ربـك

  .جاى آورید، باشد كھ رستگار شوید

  .در این آیھ ، عبادت و نیكوكارى از عوامل ثبوتى فالح شمرده شده است 

18.  

بازگشت بھ سوى خدا  ھمگى! ، اى مومنان ] 71[وتـوبـوا الـى ّهللا جمیعا ایھ المومنون لعلكم تفلحون 

  .كنید، باشد كھ رستگار شوید

در این آیھ كھ مربوط بھ تخلق مومنان در مسائل جنسى بھ اخالق اسالمى است ، بازگشت بھ سوى 

خـدا از عـوامل ثبوتى فالح شمرده شده ، ھر چندكھ قبال ھم بھ مسالھ توبھ اشاره شده ، ولى معلوم 

ن در مسائل جنسى بھ اخالق اسالمى را از مصادیق بارز و پر مـى شـودكـھ قـرآن ، تـخـلق مسلمانا

  .اھمیت توبھ و بازگشت بھ سوى خدا مى داند

19.  

پس از برگزارى نماز جمعھ ، در [، ] 72[وابـتـغـوا من فضل ّهللا واذكروا ّهللا كثیرا لعلكم تفلحون 

بسیار یاد كنید، باشد كھ  و از فضل خدا طلب روزى كنید و خدا را] روى زمـیـن پـراكـنـده شوید

  .رستگار شوید

  .قبال ھم ذكر كثیر بھ ھمراه ثبات قدم در راه جھاد مطرح شد

در این جا ھم ذكر كثیر بھ ھمراه طلب روزى از فضل خدا مطرح شده است و این خود اھمیت ذكر 



  .كثیر را بھ ھمراه تمام كارھاى مھم دینى افاده مى كند

  : در خصوص فالح ذكر شد، مى توان امور موثر در فالح را برشمرد اكنون با توجھ بھ آیاتى كھ 

تسلیم . 6توسل ، . 5جھاد، . 4پیروى نور قرآن ، . 3سنگینى و ارزشمند بودن عمل ، . 2ایمان ، . 1

. 9از حزب خدا بودن ، . 8اراده وجھ ّهللا و طالب لقا ّهللا بودن ، . 7بودن در برابر خدا و رسول ، 

ثبات . 13اجتناب از رجس ، . 12صبر و مصابره و مرابطھ ، . 11توبھ ، . 10خل ، خوددارى از ب

. 19ذكر كثیر، . 18طلب روزى از فضل خداوند، . 17تقوا، . 16فعل خیر، . 15عبادت ، . 14قدم ، 

  عمل صالح

  

ید كھ در ایـن جـا مـقـدمـھ كتاب را ـ كھ قدرى ھم طوالنى شد ـ بھ پایان مى بریم ، بدان ام* * * 

تـوانستھ باشیم از رھگذر این اثر و دیگر آثار تربیتى بھ ھمین قلم ، خدمتى ھر چند ناچیز بھ اسالم و 

  .مسلمانان عاشق تعلیم و تربیت اسالمى كرده باشیم 

  1376شھریور ماه 

 احمد بھشتى

 

 

 

 

 

 

  

  بار گران مسئولیت - 1

  

  پیش گفتار

ستقیم ، با كودكان و جوانان اصلى ارتباط دارند و براى اصالح آنـھـایـى كھ بھ طور مستقیم یا غیرم

رفتار و تعیین خط سیر اصلى زندگى آنان كوشش مى كنند، یعنى پدر، مادر، معلم و گردانندگان 

    



جـرایـد، دسـتگاه ھاى فرستنده ، سینماھا وب ھمواره باید دونكتھ اصلى را در نظر داشتھ باشند و با 

  .را بھ شایستگى انجام دھند رعایت آن ، وظیفھ خود

  مسئولیت اجتماعى

ھا و ابزارھاى ماشین اجتماع ھستند كھ جامعھ را بھ سمت  نـخـست این كھ ھمھ افراد بھ منزلھ چرخ 

جـلـو و بـھ سوى تكامل و تمدن سوق مى دھند،ھمین طورى كھ در یك واحد صنعتى ، اگر یكى از 

ار بیفتد یا كار خود را بھ صورت ناقص انجام دھد، كار ھـا و ابـزارھـا و مـھـره ھـا از ك چـرخ 

دستگاه نیزناقص یا متوقف خواھدشد، در واحد خانواده نیز از كار افتادن و یا قصور افراد، بزرگ 

ترین لطمھ را بھ پیشرفت و تكامل اجتماع وارد مى سازد و این مسالھ اى است كھ بسیار اھمیت 

  .دارد

در سطح محدودترى بررسى كنیم ، باید ملت ھایى را كھ در یك مملكت اگر بخواھیم این مسالھ را 

  .زندگى مى كنند مقیاس قراردھیم 

در ایـن صورت ھرفردى موظف است كھ بھ ملت و مملكت خود، صمیمانھ و بى دریغ خدمت كند و 

اسـباب پیشرفت و سربلندى ملت و مملكت خودرا فراھم سازد،لكن بھتراست مسالھ را در سطحى 

  .سیع تر و درمقیاس خانواده بشرى مورد مطالعھ قراردھیم و

در ایـن صـورت ، ھـرفـرد و ھرملتى خود را عضو یك خانواده بزرگ سھ میلیارد نفرى مى داند 

كھ ھدفى جز ترقى و تعالى ، نباید داشتھ باشد و درچنین شرایطى ، كلیھ ملل جھان ، نھ تنھا باید 

ن واحـد بـزرگ نـبـاشـد بـلـكـھ باید از راه تعاون و ھمزیستى مسالمت مزاحم پـیـشـرفـت و تـرقـى ایـ

  .آمیز،كوشش ترقى خواھانھ خود را بھ ثبوت رسانند

مـتاسفانھ در عصر ما بھ نام تمدن و پیشرفت ، بزرگترین لطمھ ھا، بھ حیثیت انسانى وارد مى شود، 

،جھانى را غرق در اعجاب و حیرت واز آنـھـایـى كـھ بـا فـرستادن سھ انسان بھ حوزه جاذبھ ماه 

این پـیـروزى بـزرگ احـسـاس غـرور و افـتـخـار مـى كـنـنـد، در صـحـنـھ ھاى جنگ ، پدیدآورنده 

اگر باور ندارید حوادث خاورمیانھ و خاور دور را ! وحـشـتـنـاك ترین خونخوارى وسبعیت ھستند

  .مطالعھ كنید

نیم ، خاطرنشان مى كنیم كھ بھ گردش درآمدن سھ انسان در بدون این كھ اھمیت موضوع را انكارك

  .اطراف ماه ، در برابر عظمت این جھان بزرگ ،چندان كارمھمى نیست 

در منظومھ شمسى ما ـبھ قول یك منجم ھلندى ـچھل بیلیون ستاره وجوددارد كھ تنھا نامگذارى آنـھاـ 

چھ كوتاه فكر ! سال طول مى كشد1700در صورتى كھ ھركدام یك ثانیھ وقت الزم داشتھ باشد ـ

اسـت فـضـانـوردى كـھ مـى خـواھـد در ایـن مـسـافـرت كـوتـاه و مـحـدود فـضـایـى ، خـدارا 



  .بنگرد،درحالى كھ دیدار خدا با چشم سرامكان ندارد، بلكھ با چشم عقل ممكن است 

و زیان ھایى بھ ملت ما وارد  و باز مالحظھ مى كنیم كھ بھ نام خدمت بھ تمدن و مملكت چھ لطمھ ھا

دسـتـھ اى بـودنـد كـھ عـالـمـا و عـامدا، یا اشتباھا بھ تخدیر اعصاب مردم بھ یژه جوانان : كـردنـد

  .مى پرداختند

كنسرت ھاى عمومى ،فیلم ھاى سینمایى و تلویزیونى ، انواع و اقسام موسیقى ھا،مواد افیونى و 

مملكت لطمھ زد وانرژى ھا را خنثى ساخت ، سالمت الكلى صرف نظر از این كھ بھ اقتصاد 

  .روحى و جسمى افراد را در معرض خطر قرارمى داد

  .مراكزى را بھ یادآورید كھ در تھران در دوران ستم شاھى بھ نام كاخ جوانان بھ وجود آمده بود

نى و روزى كـھ ایـن مراكز تاسیس مى شد، تصورمى شد كھ راستى بھ منزلھ جلوگیرى از سرگردا

افـسـارگـسـیـختگى نسل جوان ، یعنى كودكان دیروز وبھ وجودآمدن تفریحات سالم و درنھایت 

تشویق آنھا بھ مطالعھ و شركت در كنفرانس ھاى مفید و آموزنده وببھ وجودآمده است ، ولى ناگھان 

ان ایـن مـراكزدر مسیرى دیگر افتاد و كاخ جوانان ،مركز اجراى كنسرتھا و سرگرمى ھاى زی

  .بخش شد

نـتـیـجـھ ایـن طرز رفتار، این شد كھ دختران مملكت ما در حضور یك خواننده بیگانھ سینھ ھا را 

گشودند و از او تقاضا كردند كھ با روژ روى سینھ ھاى آنھا را بھ عنوان یادبود امضاكند و یا 

وسط صحنھ پرتاب  بلوزھاى خـود را در حـالـى كـھ بـھ اوج ھیجان رسیده بودند، بھ سوى او بھ

ھر انسان وطن دوستى ! كنند و او نیز باھیجانى شدیدتر كراوات خود را بھ سوى آنھا پرتاب كند

وقتى مى شنود كھ ایـن كراوات ، طورى پاره پاره شده بود كھ قطعات بزرگ آن از یك سكھ دو 

شد، دچار  ریالى بزرگتر نبود و ھر قطعھ اى میان دختران بھ پانصد تومان خریدو فروش مى

  .شدیدترین تاثرمى شود

! تازه اینھا غیر از جیغ و فریادھایى است كھ دختران با شنیدن صداى خواننده مذكور، سرمى دادند

كـسـانى بودند كھ براى زیارت جمال بى مثال یول براینر شبى تا صبح در اطراف ھتل ھیلتون بیدار 

مستمعان دلداده حمیرا ! خود را ابراز داشتند ماندند و بدین وسیلھ بیشترین عواطف ننگین و آلوده

ـخواننده معروف عرب ـبراى حظ بیشتر پیش از شركت در كنسرت ، حشیش مصرف مى كردند و 

در لـحـظـات طوفانى استماع نواھاى دل انگیز وى ، دستمال در دھان خود مى كردند تا بى اختیار 

بود كھ در وقت مرگش بھ جاى كفن ،او را  یكى از این خودباختگان ھم وصیت كرده!نكشند جـیـغ 

مردمى كھ در چنین محیطھاى ! در نـوارھـایـى كـھ صـوت حمیرا در آن ضبط شده است بپیچند

  .كننده و آلوده اى بارآیند، ھرگز نمى توانندداراى زندگى سالم باشند مسخ 



قدسى چون عدالت ، در نـظـر چـنـین مردمى ، اخالق پسندیده و عواطف پاك انسانى و مفاھیم م

  .شرافتمندى ، عفت ، وفادارى ، ھمت ، جوانمردى ،فداكارى وب الفاظى توخالى بیش نیستند

كسانى كھ عمدا یا اشتباھا افراد را بھ این صحنھ ھا مى كشاندند و آنھا را از داشتن یك زندگى سالم 

بشرى خیانت مى كردند و ، بـازمـى داشـتـنـد، در درجـھ اول بھ ملت خود و درجھ دوم بھ جامعھ 

در حـقـیـقت ، انسانیت را از مسیر اصلى خود منحرف یا الاقل پیشرفت و سیر آن را كند یا متوقف 

  .مى كردند

طـبـقھ اى كھ داراى چنین زندگى ناسالم باشند، بھ انگل ھایى مى مانندكھ جامعھ را با وجود خود 

وجودشكست ایدئولوژى ھا و آشوب جھانى ، عقل امروزه با : رنـج مـى دھـند و بھ قول دكتر كارل 

  .و احساسات بھ ترقى خود ادامھ مى دھد

بالشك بشریت ، جمع بى شمارى از ضعفا و ناقص عقالن و ابلھان اخالقى و دیوانگان و 

  ] .73[جنایتكاران و معلوالن را بھ دنبال مى كشد 

عقل و احساسات ، بسیار بھ كندى ولـى شك نیست كھ در چنین محیطھایى ناسالم و آشفتھ ، ترقى 

صـورت مـى گـیرد و بشریت با بھ دنبال كشیدن این ھمھ ضعیف ، ناقص عقل ، ابلھ اخالقى ، 

  .دیوانھ ، جنایتكار و معلول ، بھ خودى خود از پا در مى آید و فلج مى شود

اجتماعى و  قـرآن كـریـم ـكـھ سعادت بشر را در داشتن یك زندگى سالم و برانداختن انگل ھاى

تـقـویـت روحـى و جـسـمى انسان مى داند و با برنامھ ھاى جاودانى خویش زمینھ را براى ساختن 

اجتماع سالم و پیشرو فراھم مى سازد ـدرباره آن طبقھ اى كھ مزاحم ترقى و رشد انسانیت ھستند و 

حراف ھاى اخالقى رواج سـررشـتـھ مـفـاسد را بھ دست دارند و مایلند كھ در جامعھ ، زشتى ھا و ان

انالذین یحبون ان :داشـتھ باشد تا خود بھره بردارى ھاى بلھوسانھ شخصى بنمایند،چنین مى گوید

تـشـیـع الـفـاحشة فى الذین آمنوا لھم عذاب الیم ، كسانى كھ دوست دارند در میان مردم باایمان ، 

  ] .74[زشتى ھا شایع شود،براى آنھا عذابى دردناك است 

وظیفھ شناس كسى است كھ خود را مدیون اجتماع بداند و توجھ داشتھ باشد كھ اگر درست بـھ مربى 

وظـیفھ تربیتى خود عمل كند و نونھاالنى را كھ تحت تربیت او ھستند، از نظر عقل و عواطف ، 

درسـت بـپـرورانـد و آنـھـا را از یـك زنـدگـى سالم برخودار گرداند، در حقیقت ھمچون یك 

ھاى یك واحد صنعتى را براى حركت صحیح آن ، تعمیر  ـدس متخصص ـكھ ابزارھا و چرخ مـھـن

و اصالح مى كندـ توانستھ است واحد بزرگ یا كوچك اجتماع بشرى را در راه حركت صحیح و 

ترقى و پیشرفت ، یارى و مدد نماید و براى این واحد بزرگ یاكوچك انگل و طفیلى و عناصر مخل 

  .ارنیاوردو سدراه ترقى ب



ایـن خـدمـت بـھ یـقین باالتر از خدمت یك پزشك یا مھندس و غیره است ، چھ اگر ما انسان سالم 

  .نداشتھ باشیم ، ھیچ یك از صنایع و علوم براى ما مفیدنخواھدبود

بـررسـى اجمالى و مطالعھ سطحى زندگانى پاره اى از ملت ھا نشان مى دھد كھ زندگى فردى و 

  .ا شكست ھاى بسیار روبھ روشده است اجتماعى آنان ب

الكلیسم عمومى ، سستى بنیان : نشانھ این شكست ھا واضح است : بـھ قـول دكـتـر آلـكسیس كارل 

خانواده ، وفور زن ھاى مطلقھ و منحرف ، فراوانى كودكان بى تربیت و معیوب ، حسد و تشتت 

گاه ، و دفتر و كارخانھ و شھر و حتى كامل در قـلـب ھـر گـروه اجـتـماعى ، در خانواده و كار

  .دانشگاه وبیمارستان و موسسات خیریھ ، و نفاق و ناتوانى در مشاركت براى یك امر اجتماعى 

ایـن نـشـانھ ھا معرف آشفتگى ھاى عمیقى در عقل و احساس و نماینده بدى پرورش فعالیت ھاى 

  .روانى است 

  ] .75[خطمشى عاقالنھ اى در زندگى اختیار كنند قسمت اعظم مردم دنیا فى الحال نمى توانند 

  مسئولیت فردى

نـكـتـھ دیـگـرى كـھ بـاید بھ طور كامل مورد توجھ مربى و كلیھ عوامل تربیتى ومحیط اجتماعى 

  .قرارگیرد، مسالھ سرنوشت كودكان و جوانان است 

  .ردباید توجھ داشت كھ نمى توان تعیین سرنوشت آنان را بھ دست قضا وقدر سپ

بسیارى از پدران و مادران ، این طور فكر مى كنند كھ خوشبختى یا بدبختى طفل ،در آینده مربوط 

  .بھ سرنوشت اوست 

اگـر سرنوشت طفل ،خوشبختى است ، ھیچ قدرتى نمى تواند سرنوشت او را تغییر داده ، از 

سى نمى تواند سعادت مـحرومش گرداند و بالعكس اگر سرنوشت طفل بدبختى و شقاوت است ، ك

  .اورا از مسیر بدبختى بھ مسیر خوشبختى بكشاند

راسـتـى اگـر چـنین است پس كوشش ھاى پى گیر پیامبران و ھمھ مصلحان اخالقى و اجتماعى 

  .براى اصالح و سعادتمند ساختن افراد و اجتماعات ،بیھوده بوده است ،در حالى كھ چنین نیست 

  .دنیاى ما دنیاى تالش و كوشش است 

  .ھرچھ بخواھیم شدنى است 

  .خواستن توانستن است بھ ھرچھ نرسیدیم براى این است كھ نخواستھ ایم :بزرگان گفتھ اند

اگـر مـى بـینیم نوباوگان اجتماع آن طور كھ باید و شاید بار نمى آیند و احیانا پشت پا بھ مقدسات 

واستھ ایم آنھا را صحیح تربیت كنیم ، مـى زنـند و یا گرفتار انحرافاتى ھستند، براى این است كھ نخ

  .سپرده ایم ، چھ اگر مى خواستیم ، بھتر از این تربیت مى كردیم ! بلكھ آنھا را بھ دست قضا و قدر



  .نكوھش مكن چرخ نیلوفرى را ــــــ برون كن ز سر، باد خیره سرى را

خونسردى ] 76[نیك اخترى را تـو چـون خـود كـنـى اخـتـر خـویـش را بد ــــــ مدار از فلك ، چشم 

  .و مالیمت 

آنـھـایـى كھ با كودكان تماس مستقیم دارند، براى رسیدن بھ ھدف خود چاره اى جز خونسردى و 

  .حفظ آرامش ندارند

  .اگر آرامش و خونسردى خود را از كف دھند، احیانا كودك را بھ لجبازى و طغیان مى كشانند

زمامداران و رھبران دینى و مربیان اخالقى و : یبنده نیست تـوسل بھ خشونت ، براى ھیچ مقامى ز

  .فرماندھان و مدیران كارخانھ ھا وموسسات و دوایر،ھیچ كدام از این قاعده مستثنا نیستند

در عـیـن حـال بـراى آنھایى كھ عھده دار وظیفھ حساس تربیت شده اند، اھمیت این قاعده خیلى 

  .بیشتر است 

موضوع را بھ پیشواى اسالم گوشزد مى كند و او را بھ خونسردى و مالیمت قرآن كریم اھمیت این 

فبمارحمة مناrّ لنت لھم ولو كنت فظا غلیظالقلب :و مـھـربـانـى بـھ مـردم فراخوانده مى فرماید

النـفـضـوا مـن حـولـك ، بـھ واسـطھ رحمتى از جانب خداوند با آنان مدارا كردى و اگر خشن و 

  ] .77[، از اطراف تو پراكنده مى شدند درشت خوبودى 

از این جھت است كھ مى بینیم بزرگ ترین مربى و معلم انسانیت ـحضرت محمدر ـ حتى جسارت 

  .ھا و ستمگرى ھاى مردم را بھ خود نادیده مى گیردو ھمھ را مورد عفو و اغماض قرار مى دھد

ود و بھ سبب این كھ پیامبر موفق نشد آن عـربـى بـادیھ نشین بھ منظور دریافت كمك بھ مدینھ آمده ب

  .طورى كھ باید و شاید رفع احتیاجش كند، زبان بھ جسارت و بى ادبى گشود

  .پیشواى اسالم مردم را از تعرض بھ او بازداشت و او را بھ مھمانى دعوت كرد

د و زبان بھ اووقـتـى كـھ زنـدگـى سـاده و بـى پـیـرایھ پیامبر خدا را دید، از گفتار خود نادم ش

  .عذرخواھى گشود

پیغمبر اكرمر از او خواست كھ در مسجد، در حضور جمعیت مسلمین معذرت خود را تكرار كند تا 

  .مسلمانان ، كینھ او را در دل نگیرند

روز بعد، اعرابى در مسجد زبان بھ عذرخواھى گشود و اصحاب پیامبر تبسم كردند، آنگاه پیشواى 

مثل من و این گونھ افراد،مثل ھمان مردى است كھ شترش رمیده بود و فرار :عـالـیـقدر اسالم فرمود

  .مى كرد

  .مردم بھ خیال این كھ بھ صاحب شتر كمك بدھند، فریاد كردند و بھ دنبال شتر دویدند

  .آن شتر بیشتر رم كرد و فرارى تر شد



  .شتھ باشدخواھش مى كنم كسى بھ شتر من كارى ندا: صاحب شتر مردم را بانگ زد و گفت 

  .من خودم بھتر مى دانم كھ از چھ راه شتر خویش را رام كنم 

ھمین كھ مردم را از تعقیب بازداشت ، رفت و یك مشت علف برداشت و آرام آرام از جلو شتر 

بیرون آمد، بدون این كھ نعره اى بزند و فریادى بكشدو بدود، تدریجا در حالى كھ علف را نشان مى 

  .با كمال سھولت ، مھار شتر خویش را در دست گرفت و روان شدداد جلو آمد و بعد 

اگـر دیـروز من شما را آزاد گذاشتھ بودم ،حتما این اعرابى بھ دست شما كشتھ شده بودـو در چھ 

ـولى مانع دخالت شما شدم و خودم با نرمى و !حـال بدى كشتھ شده بود، در حال كفر وبت پرستى 

  ] .78[مالیمت ، او را رام كردم 

  با وظایف حساس خود آشنا شویم

، دبیر دانشسراى پسران در شھر اتوى فرانسھ ، در كتاب چگونھ روح ھاى محكم و ] 79[مـوسـیـھ 

اشخاصى كھ كارشان پرورش كودكان و جوانان است ، بیش از تمام : زنـده بـسـازیـم مـى نـویـسـد

آنان سرو كار دارند و مقصد مستقیم آنان اسـتـعـدادھـا و قـواى شـاگردان خود، با عقل و شعور 

پـرورش و بـى نـیـازكردن روح و قوه عاقلھ است و اگر منظور عالى ترى دارند، یعنى مى خواھند 

انـسـان شـرافـتـمند و مرد كامل تربیت كنند، باز ھم بھ دستیارى عقل وروح ،رگ حساس آنھا را 

ى دھند، بنابراین شناسایى واضح و دقیقى از شرایط مـى جـویـنـد و اراده شـان را تحت تاثیر قرارم

  .اخالقى و تربیت عقلى و روحى خوب ، وظیفھ اھم والزم ھر مربى و آموزگار است 

مـا نـظرھا و افكار خود را راجع بھ یك موضوع ،تحت مداقھ و تجربھ آقایان مى گذاریم و آن مسالھ 

ى كھ در دست ما ھستند، آن زندگى روحى و چـطـور بـراى پرورش كودكان و جوانان: ایـن اسـت 

  ] .80[فكرى را خلق كنیم كھ بتوان آن را اخالقا خوب و صحیح دانست 

ایـن ھـمان مسالھ اى است كھ ما در این كتاب ، دنبال و كوشش مى كنیم كھ مربیان و كلیھ عوامل 

كھ باید خاطرنشان مـوثـر اجـتماعى را متوجھ وظیفھ حساس و مسئوولیت سنگین خود سازیم ، بل

كـنـیـم كھ ھدف عمده و اصلى پرورش ، ھمان پرورش انسان شرافتمند و كامل و بھ تعبیر علماى 

  .آموزش وپرورش بسط شخصیت است 

  .براى رسیدن بھ چنین ھدف مقدسى باید كودك را از غذاى جسمى و روحى سالم برخوردار سازیم 

تا با روح و جسم سالم بارآید و بتواند قدرت كامل  بـھداشت جسمى او را بھ طور كامل رعایت كنیم

  .براى بھ كارانداختن دقت و قواى دیگر خود داشتھ باشد

دقت كھ یكى از نمونھ ھاى فكرى است ، بھ اوضاع و احوال خارجى و : بھ قول ھمان نویسنده 

  ] .81[مزاجى بستگى دارد 



یك مى كند، از قبیل ھیاھوى بى مقدمھ اوضـاع و احـوال خـارجـى ، یعنى امورى كھ حواس را تحر

، تغییر ناگھانى نور، پیدایش بى سابقھ اشكال نامانوس ،بوھاى تندى كھ بھ مشام مى رسد و بسیارى 

از حوادث دیگر كھ باعث تفرقھ حواس مى شود و انسان را از آموزش و پرورش كامل باز مى 

  .دارد

  .كامل برقرارباشد در محیط مطالعھ و محیط تحصیل كودك ، باید آرامش

  .در عین حال براى داشتن روحى سالم ، اوضاع و احوال مزاجى نیز بسیار موثر است 

كـودكـى كـھ از ضعف عمومى یا كمبود غذا و ویتامین ھاى الزم و یا دردھاى عضوى و موضعى 

  .یا ضعف شنوایى و بینایى رنج مى برد، نمى تواند بھ طوركافى ، پیشرفت كند

  .یوب ، از وظایفى است كھ كار مربى را كامال آسان مى كنداصالح این ع

دقت در تحت سھ ركن اساسى بدن ، یعنى خون و عضالت و اعصاب قرار مى :بھ قول موسیھ 

  ] .82[گیرد، عالوه بر اینھا نظم و آھنگ دم زدن نیز درآن تاثیرشدید دارد 

  .دقت و فھمى عمیق تر است  ھرگاه كودك داراى خونى پاك و سالم باشد، بدون تردید داراى

ھنگامى كھ این عضو مشغول است ،بسیار ) مغز(گردش خون در دماغ :معتقد است ] 83[مابسلى 

  ] .84[زیادتر از حال سكون و آرامش است 

كم خونى و كمى اكسیژن مورد لزوم براى تنفس و ھواى كثیف ، باعث ضعف فھم و دقت مى شود 

  .ور كند كھ عقل ،بیكاره و منحرف شده است و در چنین مواردى مربى نباید تص

دقت ھمیشھ بر روى ماھیچھ ھا و بھ : یـكـى از روان شناسان ، بھ نام ریبو اثبات كرده است كھ 

  ] .85[وسیلھ ماھیچھ ھا عمل مى كند و نوع عمل آنھا اساسا بھ شكل توقف و سكون مى باشد 

ھمل ، از قبیل تكان دادن سر و دست و پا، بـھ نـظـر وى بـرخـى از جـنبش ھاى عضالنى ظاھرا م

یا بـازیـھـاى غـیـر ارادى بـا قلم وخطكش وب یا راه رفتن سریع كھ بدون دخالت اراده بر سرعت 

  .آن افزوده مى شود، وسیلھ تولید قوایى ھستند كھ مورد استفاده اعمال فكرى قرارمى گیرند

  .اینھا زمینھ را براى فعالیت فكرى آماده مى سازند

جـنـبـش ھایى ھم ھستند كھ براى تمركز دادن دقت بر روى موضوع معینى بھ كار مى روند، مثل 

جنبش صورت و بدن وب، بنابراین براى تقویت وسالمت عضالت ، كودك را باید بھ ورزشھاى 

  .مفید و متنوع واداركرد

از اندازه و یكى تحریك بیش : در مـورد وضـع عـصبى نیز دو موضوع باید مورد توجھ باشد

  .دیگرى انحطاط یا فرسودگى عصبى است 

كودكى كھ دچار ترس یا غضب یا یكى دیگر از عواطف حاد و مزاحم شده باشد، نمى تواند قوه 



  .دقت و فھم خود را بھ اندازه كافى بھ كار اندازد

  .باید آن قدر صبر كرد تا بھ حال عادى بازگردد

ده است و در نتیجھ خود را غیر قابل براى تجمع ھـمچنین كودكى كھ دچار فرسودگى عصبى ش

حـواس نـشـان مـى دھد و دچار برخى تخیالت نارواگردیده است ، باید از كار فكرى ممنوع و بھ 

  .طبیب مراجعھ داده شود تا سالمت خود را باز یابد

وقتى  انـسـان در موقع دقت سعى مى كند از تعداد تنفس ھاى خود بكاھد، در حقیقت ، دقت كامل

  .صورت مى گیرد كھ دم زدن تعطیل شود

پـس سالم نبودن ریھ ھا و مجارى تنفسى و یك ابتالى ساده پلیپ ممكن است كودكى را تا سرحد 

  .كودنى تنزل دھد، در حالى كھ واقعا داراى ھوشى سرشار است 

  .رعایت ھمھ این نكات ، براى تامین سعادت كودك ، بر مربیان الزم است 

ید كلیھ وسایل را براى شكوفا شدن استعدادھاى كودكان فراھم سازد و تمام موانع را از اجـتماع با

  .سر راه آنھا بردارد

  .در این صورت بارگران مسئولیت بھ مقصد مى رسد

كـوشـش مـا در ایـن كتاب این است كھ با شرح و تفصیل بیشترى ، جامعھ را متوجھ این مسئولیت 

  .اوند بزرگ یارى مى طلبیم گردانیم و در این راه از خد

  نفوذھاى اجتماعى - 2

وجـھ امـتـیاز ھر فردى را باید در منش و شخصیت او و بھ عبارت دیگر، در واكنشھایى كھ در 

  .برابر پدیده ھاى مختلف از خود نشان مى دھد، جستجوكرد

ا خصلت شناسى ی] 86[در روان شـنـاسـى ، شـعـبھ اى بھ وجود آمده است كھ بھ نام كاراكترلوژى 

  .خوانده مى شود

  .این علم در عین این كھ ناقدان سرسختى دارد، طرفداران پرو پا قرصى نیز دارد

بدیھى است كھ این علم ،سعى مى كند كھ افراد را آن چنان كھ ھستند، بشناسد و اسرار درونى آنھا 

  .را كشف كند

  .را در بر دارد یقینا شناسایى دقیق افراد و حتى خویشتن ،فواید ارزنده اى

شـخصى كھ خود را بشناسد خیلى بھتر و سریع تر از افرادى كھ خود رانشناختھ اند، مى تواند در 

  .راه ترقى و تكامل ، گام بردارد و نیازمندى ھاى خودرامرتفع سازد

در تعلیمات سقراط حكیم ، ھمچنان باقى مانده است و از نظر آیین ! جـملھ تاریخى خود را بشناس 

س اسالم خودشناسى مقدمھ خداشناسى وخداشناسى وسیلھ یك زندگى آرام و خوش و دور از مقد



  .نگرانى و اضطراب است 

  .كاراكترلوژى در آموزش و پرورش ، راھنماى خوبى است 

متصدیان آموزش و پرورش مى توانند در پرتو این علم در راه ایجاد دگرگونى مطلوب در افرادى 

ام ھاى موثرى بردارند وآنھا را بھ شاھراه سعادت ھدایت نمایند، زیرا تا كـھ تـحت تربیت ھستند گ

خـصـوصـیـات جـسـمـى و روانـى افـراد شـنـاخـتـھ نـشـود و واكنش ھاى مختلفى كھ در برابر 

پـدیـده ھـاى مختلف ، از خود نشان مى دھند كشف نشود، آموزش و پرورش آنھا بھ نحو مطلوب و 

  .نخواھدبود مترقى ، امكان پذیر

عـیـب عـمده كار كسانى كھ وظیفھ خطیر آموزش و پرورش را بھ عھده گرفتھ اند، این است كھ 

قدرت خود را بھ رخ افرادى كھ تحت تربیت !مـانند یك فرمانده مستبد ھمواره با جملھ بكن و نكن 

احترام كنند، از آنـھـا ھـستند مى كشند و بدون این كھ بھ شخصیت و خصایل ذاتى و اكتسابى آنھا 

آنھامى خواھند كھ دستورھا و تكالیف را بدون چون وچرا انجام دھند، بھ ھمین جھت مى بینیم كھ 

ھـمواره شكافى عمیق میان این دو طبقھ ـكھ باید بیش از ھمھ طبقات بھ یكدیگر نزدیك بوده و با 

  .مى شودیكدیگر تفاھم داشتھ باشند ـوجود دارد و نتیجھ مطلوب نیز كمتر گرفتھ 

: براى رفع این عیب بزرگ است كھ كاراكترلوژى در خدمت آموزش و پرورش درآمده است 

محیط خانھ یا محیط خصایل ارثى ، محیط مدرسھ یامحیط اكتسابات ، محیط اجتماع یا محیط بھ كار 

 بستن اكـتـسـابـات سـھ عـامـل مـھـم تشكیل شخصیت و منش افراد ھستند و بر روى خصلت انسانى

  .تاثیربھ سزایى مى گذارند

بـھ كار بستن اكتسابات ، در عین حال جنبھ آموزندگى دارد، یعنى در این حالت ، اكتسابات انسان 

در نـھاد آدمى رسوخ مى كند و افقھاى تازه اى بھ روى انسان گشوده مى شود و انسان از خویشتن 

  .، مى آموزد

انسان ھمواره تعادل میان اكتسابات و بھ كار از نـظـر آمـوزش و پرورش ، توصیھ مى شود كھ 

بستن آنھا را حفظ كند، یعنى ھم دنبال دانش ھاى نو برود وھم آنچھ را یاد گرفتھ است ، بھ كار 

  .ببندد

اگـر صرفا بھ كار ببندد و اكتساب و آموزش در كار نباشد، تعادل از دست مى رود و ارزش 

  .مطالب آموختنى گذشتھ نیز كم مى شود

ـامـبر اسالم ، سفارش مى كند كھ از گھواره تا گور دانش بجویید و كرارا در كلمات پیشوایان پـی

  .اسالم آمده است كھ علم بدون عمل ، ارزشى ندارد

خالصھ ، عوامل مذكور در حقیقت ، سرنوشت انسان را تعیین و مسیر زندگى او را رسم مى كنند 



زش وپرورش صحیح آنان ، ناگزیریم این عوامل را و بـراى شـناسایى منش و شخصیت افراد و آمو

  .بھ طور كامل ، مورد توجھ و دقت قرار دھیم 

  

  عوامل دیگر

مـطـلـبى كھ ما را نسبت بھ نوآموزان ، نگران مى كند این است كھ ، آنھا گاھى رو بھ فساد و تباھى 

ارثى یعنى خانھ ،  مى روند و دستخوش انحراف مى گردند، بااین كھ مدرسھ و محیط تشكل خصایل

  .چنین اقتضایى را ندارند

این جاست كھ ما باید بھ سراغ عوامل دیگر برویم و متوجھ باشیم كھ نفوذ آنھا ھم شاید دست كمى 

  .از عوامل سھ گانھ مذكور نداشتھ باشد

این عوامل خیلى آسان ، بدون توجھ مربیان كار خود را مى كنند و مسیر زندگى اطفال و جوانان را 

  .رست بر خالف مسیرى كھ خانھ و مدرسھ رسم كرده اند، ترسیم مى كنندد

  .از ھمین جا فرق عمده مردم عصر ما با مردم عصرھاى گذشتھ روشن مى شود

ایـن كھ مى بینیم مردم گذشتھ كمتر از مقتضیات خانوادگى و تربیتى منحرف مى شدند و مردم 

  .ید درارمغان ھاى تمدن قرن طالیى جستجوكردامروز، خیلى زیاد منحرف مى شوند، علت آن را با

  .انسان از آغاز كودكى با یك سلسلھ داستان ھاى راست یا دروغ سر و كار دارد

ایـن داسـتـان ھا را یا از زبان این و آن ، یا از رادیو، تلویزیون و فیلمھاى سینما یا از كتاب ھا، 

  .جراید و مجالت فرا مى گیرد

ورانگیز، بھ خصوص اگر در آن داستان ھا جنبھ ھاى ھنرى بھ خوبى بھ قـھرمانان داستان ھاى ش

كار رفـتھ و از ذوقى لطیف و سرشار الھام گرفتھ باشد،فوق العاده در نظر انسان اھمیت پیدا مى كند 

  .و انسان مى كوشد تمام خصوصیات زندگى خود را با وضع آنھا منطبق سازد

  .ت باشد و تحت تاثیر قرار نگیردكمتر كسى پیدا مى شود كھ داراى استقام

در ھـر اجـتـمـاعـى افـراد زبـده و بـرجستھ ، مورد توجھ قرار مى گیرند و توجھ سایرین را بھ خود 

جـلـب مـى كنند، طبق اصول روان شناسى رفتار این قبیل افراد، در روحیھ دیگران اثر مى گذارد، 

تعیین مسیر زندگى توده مردم نقش مھمى بازى مى ایـنـھا نیز بھ نوبھ خود قھرمانانى ھستند كھ در

  .كنند

بـدون تـردیـد، ایـنھا اگر واجد صفات عالى و كماالت انسانى باشند، بھ خوبى مى توانند جامعھ را بھ 

سوى كمال رھبرى كنند و پیشوایان معنوى و روحانى براى جامعھ خویش باشند، ولى باید بھ حال 

افراد سرشناس و معروف آن و بھ عبارت دیگر، قھرمانان آن جامعھ  جـامـعـھ اى تـاسـف خـورد كھ



  ] .87[فاقدكماالت انسانى بوده و عناصرى كثیف و آلوده باشند 

مردم بھ دین زمامداران : پیامبر عالى قدر اسالمر با توجھ بھ جنبھ ھاى روحى انسان ھا فرمود

  .خویش ھستند

  .صیات سنین تكلیف و شباب است قھرمان جویى از خصو: روان شناسان مى گویند

ھمچنین شركت در دستھ ھاى اجتماعى باشگاه ھا، دوره ھا، انجمن ھاى سرى وغیره ، در این 

  .دوره خیلى رایج است 

: اكـنـون بـھ تناسب نیازمندى ھاى ھر طبقھ از جامعھ ، نشریات مخصوصى بھ وجود آمده است 

وصى منتشرمى شود، جوانان ھم بھ نوبھ خود كتاب براى كـودكـان ، كـتـاب ھـا و مـجـالت مـخـص

  .ھا و مجالتى دارند،بانوان نیز از این رھگذر، بى بھره نمانده اند

حوادث جالب توجھ و اخبار وحشتناك و تكان دھنده اى كھ احیانا با زرق وبرق و عكس و تفصیالت 

  .شت چیزى نیستند كھ بتوان از نظر دور دا!در اختیار مردم گذارده مى شود

مسائل جنسى و جنایاتى كھ در حوزه امور جنسى رخ مى دھد و بھ وسیلھ جراید و مجالت غربى با 

  .آب و تاب در دسترس عموم قرارمى گیرد،بدون تردید تاثیر بھ سزایى در زندگى انسان دارد

  .انتشار این قبیل مطالب ، بشر را در ورطھ سقوط قرارداده است 

آیا این قبیل مطالب را باید با وضوح و روشنى براى كودكان بیان كرد، برخى ھنوز تردید دارند كھ 

  .یا بھ طور كلى آنھا را در عالم بى خبرى نگاه داشت 

بھ جاى این كھ این قبیل مطالب با آب و تاب نقل شود، نقل آنھا بھ اجمال : شاید بھترین راه این باشد

بدبختى ھایى كھ بھ دنبال دارد، با وضوح و بـرگـزارگـردد و در عوض ، عواقب شوم و ندامت ھاو 

  .تفصیل نقل شود، تا درس عبرت شود و جنبھ آموزشى و پرورشى پیدا كند

  .در مورد جنایات دیگر نیز ھمین رویھ دنبال شود

  

  ھماھنگى كلیھ عوامل

بـراى ایـن كـھ آمـوزش و پـرورش بـھ نـحـو مطلوبى صورت گیرد و نتیجھ خوب بدھد، باید تمام 

ستگاه ھایى كھ روى خصلت و شخصیت افراد اثرمى گذارند، بھ دقت كنترل شوند و با یك برنامھ د

وسـیـع و ھـمـھ جـانبھ ، میان آنھا ھماھنگى كامل برقرارگردد، تا خانھ ، مدرسھ ، رادیو، تلویزیون 

بھ افراد ، سینما،كتاب ، مجلھ ، روزنامھ و سرانجام افراد سرشناس و قھرمان جامعھ ، یك ایدآل 

  .بدھند و آنھا را درراه صالح و خوشبختى رھنمون گردند

فـیـلـم ھـاى سـینما و كتب و مجالت و روزنامھ ھا ـبھ ویژه آنھا كھ بھ نام كودكان یا جوانان منتشر 



مـى شـونـد ـباید جنبھ تجارت و بازرگانى بھ خود نگیرند وگردانندگان آنھا با انواع دسیسھ ھا و 

ا دین ، وجدان ،اخالق و مقررات اجتماعى ، در صدد باال بردن تیراژ و جلب مشتریانى مـخـالـفـت ب

  .بیشتر نباشند وھمواره ھدف مقدس اصالح جامعھ را بر تمام منافع شخصى مقدم دارند

بـرنـامـھ ھـاى رادیـو و تلویزیون باید بیش از ھر چیز، مورد توجھ واقع شوند و زیر نظر 

رورش قرار گیرند، تا نتیجھ مطلوب از كارآنھا گرفتھ شود و بھ جاى این متخصصان آمـوزش و پـ

كھ بھ عنوان بـھترین وسیلھ ارشاد و ھدایت و تعلیم و تربیت صحیح و مترقى از آنھا استفاده شود، 

  .احیانا وسیلھ اغوا وسوق دادن نوباوگان اجتماع بھ سوى فساد و بى بندوبارى نباشند

صوصادقت بیشترى الزم است ، زیرا اصوال داستان ھا براى كودكان و در مـورد داستان ھا، مخ

حتى بزرگساالن ، تاثیر تربیتى فراوانى دارند، از این روباید قھرمانان داستان ھا، مظاھر كامل 

  .انسانیت و نمونھ ھایى از صمیمیت و صفا و فداكارى و پاك طینتى و دیندارى باشند

مدارس و محیط خانھ ، نمى توان منتظر بود كھ در جامعھ ـن  امروزدیگر تنھا با اصالح برنامھ

  .طورى كھ باید و شاید ـافرادى شایستھ تربیت شوند و درنتیجھ منظور مربیان تامین شود

روسـو معتقد بود كھ باید اشخاص را بھ طور منفرد بھ دست معلم تربیت كرد و حتى او را از محیط 

ھر :املى غیر ازمربى خود واقع نشود، در كتاب امیل مى نویسدخـانھ جدا نمود تا تحت تاثیر ھیچ ع

چیز كھ از دست خداوند یا خالق طبیعت بیرون مى آید، خوب است ، فقط دست ھاى بشر آن رافاسد 

  .و خراب مى كند

  .ولى شك نیست كھ این عقیده نمى تواند جامھ عمل بھ خود بپوشد] 88[

ودكى تا دوران جوانى و پیرى ، تحت تاثیر عوامل مذكور خـواه ناخواه ، افراد جامعھ از دوران ك

  .قرار خواھندگرفت و در شخصیت آنھا اثر خواھدگذاشت 

بـدیـن تـرتـیب تنھا راه عالج تمام نگرانى ھایى كھ اكنون متفكران را بھ خود مشغول ساختھ است ، 

  .كنترل تمام دستگاه ھا و برقراركردن ھماھنگى كامل میان آنھاست 

  ھماھنگى نیروھا - 3

  از آموزش و پرورش چھ مى خواھیم ؟

از خانھ اى غریو شادى برخاست ، دوستان و خویشاوندان بھ فراخور حال خویش ، ھدیھ ھایى تقدیم 

كـردنـد، تـبـریك گفتند و در مراسم جشن ،شركت جستند، زیرا نخستین كودك خانواده پس از روزھا 

  .گذاشتھ بود و ماه ھا انتظار، قدم بھ عرصھ زندگى

آرى آقـا و بـانو، سرانجام پدر و مادر شدند و بھ دنبال آن ،وظایف خطیرى در زندگى پیدا كردند، 

وظـایـفـى كـھ بـھ سـرنـوشـت ، سـعـادت و شـخـصـیت یك انسان بستگى دارد، انسانى ناتوان و 



گوشھ اى با یك سلسلھ نیازمندبھ پرستار مھربان و فداكار، ولى دوست داشتنى ، نور چشمى و جگر 

استعدادھاى مختلف بھ دنیا آمده ، بھ زندگى پدر و مادر رونقى تازه و صفا و گرمى بخشیده است و 

  .ساعتھا والدین خود را سرگرم و مشغول مى سازد

از ھـمـین جا طرح آینده یك كودك ریختھ مى شود، آموزش و پرورش او آغاز مى گردد، تجربھ ھا 

بـھ ھـایـى بـسیار ساده و سطحى ،یادمى گیرد كھ پستان مادر را بمكد،ھنگام مـى انـدوزد، تـجـر

گرسنگى با نالھ و گریھ ،توجھ مادر را بھ خویش جلب كند، از دیدن قیافھ ھاى آشنا لبخند بزند،از 

  .دیدن قیافھ ھاى ناآشنا گریھ كند، كم كم صدا و قیافھ مادر را تشخیص دھد و

  . شود سال ھاى اول زندگى سپرى مى

طـفـلك زبان بازكرده ، حرف مى زند، راه مى رود، اسباب بازى را مال خود مى داند، بھ كسى 

اجازه دسـت زدن بھ آنھارا نمى دھد، غیر از پدر و مادر، باعده اى دیگر ھم آشنا مى شود، دلش 

ھم وابستھ مى خواھد بھ گردش و تفریح رود و گاه گاھى با پدر و مادر، ھمكارى نماید، ولى ھنوز 

ونیازمند است ،آموزش و پرورش مى خواھد، تا بتواند انسانى مستقل ، تكامل یافتھ ، اجتماعى و 

داراى صفات و مـلـكـات نـیكو شود، ھنوز احتیاج بھ یك مربى الیق داردكھ از میان استعدادھا و 

ا بـھ ثـمر برساند و بقیھ توانش ھاى ضد و نـقـیـض ، تـنـھـا اسـتـعـدادھـا و تـوانـش ھـاى خـوب او ر

  .را ریشھ كن و یادست كم ضعیف سازد

مـربى ھركس كھ باشد، پدر و مادر، معلم یا دیگرى ، موظف است قدم بھ قدم ، طفل را دنبال كند و 

او را در شـاھـراه ترقى و تكامل وشكفتھ شدن غنچھ استعدادھاى نیكو یارى دھد، تا آن جا كھ بى 

دگى بھ صورت فوالدى آبدیده درآید، شالق عادات وسنن زشت ، روح و نیاز شـودو در كوره زن

ذھنش رامـكـدر نـسازد، راه و رسم زندگى را خوب بداند،خوب كار كند، خوب استراحت كند، 

بھداشت جسمى و روحى را رعایت كند، خوب معاشرت نماید، خوب فكر كند، دچار كشمكش 

نى و دنیوى را بھ نحو شایستھ اى انجام دھد، احساس روانى نگردد، وظـایف فردى ، اجتماعى ، دی

ضعف و حقارت ، مـانـنـد مـیكرب یا ویروس سرطان ، او را شكنجھ ندھد، محیط خود را بشناسد، 

اطالعات كافى و تجربیات الزم را بیندوزد، طرزاستفاده از منابع طبیعى و زندگى را بداند، براى 

شد، با زیباییھاى طبیعت آشنا باشد، داراى فكر ابداعى و جامعھ و خانواده عـضـوى مـفـیـد بـا

انتقادى ودید وسیع جھان بینى باشد وب ، این است آنچھ ما از آموزش و پرورش مى خواھیم و 

دانشمندان این فن ، پس از بررسى ھاى زیاد، آن را جستھ ،راه ھایى براى رسیدن بھ آن را نشان 

  .داده اند

باید مكتشف و یا مخترع شود و ھرگز نباید تقلید كند، ] 89[امیل : كھ ژان ژاك روسو معتقد بود 



بـایـد اسـتعدادھا و قواى مكنونھ او بیدار شود و نبایدوى متكى بھ حافظھ و یا انباركردن معلومات بھ 

  .شكل محفوظات در ذھن خود بشود

  .باید حس اعتماد بھ نفس داشتھ باشد

  ] .90[بھ دیگران دورى جوید متكى بھ قواى خود بوده ، از اتكاى 

  .با خویشتن آشتى كنیم 

  .براى تامین ھدف آموزش و پرورش ، در درجھ اول ، مربى باید با خود آشتى كند

  .اصوال میان طرز فكر، رفتار و گفتار او نباید ضدیت و تناقضى باشد

ن وادارنماید، در صدد او بـاید بدون این كھ چیزى را تحمیل كند و با اعمال زور كودك را بھ انجام آ

اصالح خویش برآید و از این راه اعتماد او رابھ خود جلب نماید، حس احترام او را برانگیزد و 

  .خود را در نظر او محبوب و دوست داشتنى جلوه گر سازد

ایـن جـاست كھ بھ آسانى نتیجھ مطلوب گرفتھ مى شود و گام ھاى سریع در راه رسیدن بھ ھدف ، 

  :.ود، آرى برداشتھ مى ش

  .درس معلم ار بود زمزمھ محبتى ــــــ جمعھ بھ مكتب آورد طفل گریزپاى را

اتامرونالناسبالبر وتنسون : قـرآن كریم این حقیقت را در چھارده قرن پیش ، چنین بیان كرده است 

ز فكر راستى آیا ھرگ] 91[انـفسكم ،آیا مردم را بھ نیكى امر مى كنید و خویشتن رااز یاد مى برید؟ 

كـرده ایـد كـھ ضدیت و تناقض میان اندیشھ ، گفتار و رفتار مربى ، بیش از ھرچیز براى فردى كھ 

تحت تربیت است ، ناگوار است ؟ آیا مى دانید كھ او با مشاھده چنین وضع ناگوارى ، سخت گیج و 

دن بھانھ و سرگردان مى شود، اعتماد و ایمانش از وى سلب مى گردد وبھ تدریج در صدد پیدا كر

عـذرتـراشى براى شانھ خالى كردن از زیربار وظایف و تكالیف برمى آید و این خوى زشت را در 

تمام مراحل ودوران زندگى پى مى گیرد و زیانھایى غیر قابل بخشش و جبران ناپذیر بھ اجتماع و 

مى نماید؟ بھ  خود وارد مـى كند و بیمارى او ھمچون بیمارى ھاى اپیدمیك بھ دیگران نیز سرایت

عقیده مـا ایـن بـى بـنـد و بـارى ھـا، الابالیگرى ھا، افراط و تفریطھا، وظیفھ نشناسى ھا، رشوه 

خوارى ھا، حق كشى ھا،جنایت ھا، دزدى ھا، قتل وغارت ھا و در نھایت ، تمام كارھاى خالف 

اد تحت تربیت ھستند انسانیت ،غالبا ناشى از ایـن اسـت كھ اشخاصى كھ در حقیقت مورد توجھ افر

و نقش مھمى را در تـشكیل شخصیت آنھا دارند، ھنوز خود بھره اى از كمال و آدمیت نیافتھ اند و 

  .صفات زشت خود را دانستھ یاندانستھ بھ آنھا منتقل مى كنند

 پدر، مادر، ھمبازى ، قھرمانان فیلم ھا و داستان ھا و رمان: ایـن عـوامـل ، یـكـى و دو تـا نیستند

ھا، سرشناسان جامعھ ، معلم ، كتاب ، مجلھ ، رادیو، تلویزیون ،سینما، تئاتر و بھ طور كلى محیط 



زندگى ، نیروھا و عواملى ھستند كھ كودك از مكتبشان درس مى گیرد، این جاست كھ با كمال 

بر تاسف ، باید ھـمـھ گـناه ھا رابھ گردن محیط فاسد انداخت ، افرادى كھ در حقیقت داغ ننگ 

سیماى بشر ھـسـتـنـد و بـا افـكـار منحط و پوسیده و رفتار زشت خود، بار غمى جانكاه بر دوش 

  .خردمندان و متفكران اجتماع مى گذارند

اگـر ما مى توانستیم بھ آنھایى كھ خوى و اخالق خود را بھ دیگران منتقل مى كنند، بھ آنھایى كھ نام 

ود گذاشتھ اند، نام راھنما مى دادیم و بھ آنھا مى فھماندیم كھ مـعـلم ، پدر، مادر، قھرمان وب روى خ

پـیـش از ایـن كـھ پدر، مادر، معلم ، قھرمان وب باشند، راھنما و راھبر نوباوگان ھستند و موظفند 

ـاگرچھ سعادت خودشان را ھم نخواھندـ براى سعادت انسان ھاى نیازمند و ناتوان ، ھرچھ زودتر 

نند و میان گفتار، كردار و اندیشھ خود سازگارى وتوافق برقراركنند و بھ این با خـویـشتن آشتى ك

ھمھ نگرانى ھا و واكنش ھاى ناگوار خاتمھ بخشند، شاید بھ مقصود نزدیك مى شدیم و خواستھ ھا و 

  .ایدآل ھاى ما بھ صورت آرزو باقى نمى ماند

  .اصول و روش ھا! ولى ھیھات 

مكاتب مختلفى بھ وجود آمده است ، در فلسفھ آموزش و پرورش نیز بـھ ھمان نسبت كھ در فلسفھ ، 

  .مكاتب مختلفى وجود دارد

پیروان مكاتب مختلف فلسفى در آموزش و پرورش بھ تناسب مكتب فلسفى خود، داراى خط مشى و 

خود كودك و اعمال مكانیكى او، از ] 92[از نظر طرفداران فلسفھ طبیعى ، :روش خاصى ھستند

فعالیت ھاى روحى ، فكرى و معنوى او، از ] 93[فـداران اصـالت روح یا ذھن گرایان ، نـظـر طـر

تجربیات او ] 95[روح و جسم او، از نظر طرفداران اصالت عمل ، ] 94[نـظـرطرفداران ثنویت ، 

  .مورد نظر است 

  .ھم خود را بى اطالع از رموز تربیت مى دانند] 96[شكاكان 

ریك پیرو یكى از این مكتب ھا بوده ، بھ تناسب آن ، اصول و روش علماى آموزش و پرورش ، ھ

  .ھایى را پیشنھاد كرده اند

نـكـتـھ اى كھ در این جا باید مورد توجھ واقع شود این است كھ اگر بنا باشد انرژى ھایى كھ در راه 

آموزش و پرورش طفل بھ ھدر مى رود و نیروھایى كھ صرف مى شود، ھركدام خط سیرى 

انھ داشـتـھ بـاشـد و بـر خـالف یـكـدیگر كوشش كنند، طفل دچار نگرانى و حیرت مى شود و جداگ

نتیجھ مـطلوب گرفتھ نمى شود،مثال اگر مادرى فرزند خود را از برف بازى منع كند و طفل ھم 

اطاعت نماید، ولى در محیط مدرسھ ، برف بازى یكى از سرگرمى ھاى زنگ تفریح باشد و 

ق و رغبت ، بدون ھیچ مانعى برف بازى كنند، نتیجھ چھ خواھدشد؟ نتیجھ این مى كودكان با شو



شود كھ شخصیت مادر در نظرطفل كوچك شود، دیگر ارزش گفتھ ھاى او نیزاز بین برود و 

  .سرپیچى از دستور مادر براى طفل امرى عادى و خالى از اشكال شود

گر ھماھنگ باشند و ھردو یك ھدف را تعقیب پـس بـاید روش خانھ و مدرسھ بھ طور كامل با یكدی

  .كنند

مـعـلـمـان و دسـتـگـاه ھاى مختلف تربیتى بدون این كھ نیروى ابتكار خود را از دست دھند،باید 

روش ھاى خود را ھماھنگ سازند و ھدف واحدى را ـكھ عبارت از تكامل و ترقى افراد تحت 

  .تربیت است ـتعقیب نمایند

اید از نظر دور داشت كھ طبق آنچھ گفتھ شد، كودك نوزاد، داراى استعدادھاى این نكتھ را نیز نب

  .مختلف است ، حتى بھ یك موضوع در ھمھ حال یك واكنش از خود نشان نمى دھد

تـمام نیروھایى كھ در كار آموزش و پرورش او ھستند، باید سعى كنند كھ میان نیروھاى باطنى او 

  .نیز ھماھنگى برقرار سازند

ن جـاسـت كھ در نتیجھ ھماھنگى میان گفتار، كردار و اندیشھ ھر مربى ، ھماھنگى روش ھا و ایـ

نیروھاى مختلف كھ دست اندركار تربیت طفل ھستندو برقرارى ھماھنگى میان نیروھاى درونى 

طفل ، ھدف آموزش و پرورش بھ معناى واقعى تامین مى شود و نتیجھ آن ـكھ عبارت از اصالح 

  .است ـبھ طور قطع تامین خواھد شد فرد وجامعھ

امیدواریم با توجھ بھ نكاتى كھ گوشزد شد و مى شود،بتوانیم تحولى تازه در آموزش و پرورش نسل 

آینده بھ وجودآوریم و اصالت مذھبى و ملى خودرا در برابر سیل بنیان كن مفاسد تمدن غرب حفظ 

  .كنیم 

صمیم بگیرد و كوشش پى گیرى را در راه رفع بـر ھـر فردى الزم است احساس مسئولیت كند، ت

  .اشكاالت آموزش و پرورش ، بھ كار اندازد ومسئولیت ھا را بھ گردن دیگران نیندازد

توافق محیط اجتماعى با ضروریات تعلیم و تربیت ، در وھلھ اول : بـایـد تـوجـھ داشـتـھ بـاشیم كھ 

ت كھ مصرف گوشت چھار پایان مبتال بھ سل ب دیر زمانى اس:مـسـتـلـزم تصفیھ پردامنھ اى است 

و سـیـاه زخـم و مشمشھ قدغن شده است ، امروز نیز باید طبقھ جوان علیھ بیمارى ھاى روانى كھ 

  .از فیلم ھا ومجالت سرچشمھ مى گیرد، محافظت شوند

  .وقتى این تصفیھ انجام شد باید بھ تعلیم پدران و مادران و معلمان پرداخت 

  .ن و مادران عموما حسن نظر دارند، ولى اغلب بھ علت جھل خود، خطا مى كنندمعلمان و پدرا

بـایـد از ھـم اكـنـون پدران و مادران آینده را از یك طرف و معلمان فردا را از طرف دیگر، با 

  .روش صحیح زندگى و تربیت كودك آشنا كرد



ن تر است ، مع ھذا كسى كھ مى پـرورش گـوسـفـندان و پرندگان از تربیت فرزندان آدمى خیلى آسا

خواھد بھ پرورش چھارپایان بپردازد، باید مدتى رادر یك قریھ یا یك آموزشگاه كشاورزى تعلیم 

بگیرد و ھیچ فردعاقلى با مطالعھ مجالت و كتاب حساب یا فلسفھ ، خود را آماده این كار نمى كند، 

ین نقیصھ مبتالیند، زیرا آنان چیزى بھ ا) مادران فردا(باوجود این برخى دختران جوان امروز 

خارج از بـرنـامـھ درسـى نـمـى دانـند و با جھل كامل ازوظایف ھمسرى و مادرى ، بھ آستانھ 

 ] 97[زناشویى پا مى گذارند 

 

 

 

 

 

  

  نقش معلم - 4

  .معلم كسى است كھ معلم زاده شده باشد: بارھا شنیده مى شود كھ مى گویند 

بحث و پژوھش است ، زیرا درست مثل این است كھ گفتھ شود ، مھندس یا پزشك ایـن جملھ قابل 

كـسـى اسـت كـھ مـھـندس یا پزشك زاده شده باشد،در حالى كھ مى دانیم ھیچ كس روزى كھ از 

مادرزاده شده است ، مھندس یا پزشك نبوده ، بلكھ پس از سالھا تحصیل و كوشش پى گیر، شایستھ 

  .پزشك شده است  احرازعنوان مھندس یا

  .دستھ اى از روان شناسان معتقدند كھ ھمھ چیز آدمى معلول وراثت است 

طبق این نظر، گفتار سابق قابل تصدیق است ، ولى در برابر این نظر، دستھ اى ھم ھمھ چیز آدمى 

روان شناس آمریكایى ـكھ از ] 99[مى دانند، سرانجام آلپرت ] 98[را مـعـلـول عـوامل محیطى 

تمام خصوصیات وجودى انسان ، ھم معلول وراثت : اط و تفریط، دورى جستھ است ـمى گوید افر

  .و ھم معلول محیط است 

وى شـخصیت افراد بشر را بھ مربعى تشبیھ مى كند كھ مساحت آن ، حاصل ضرب قاعده در 

  .ارتفاع است و عقیده دارد شخصیت ھر فرد، حاصل ضرب وراثت در محیط است 

معلم ھم بھ سان ھمھ مردم حاصل ضرب وراثت : مقبول تر است ، بنابراین باید گفت نظریھ اخیر 

    



در مـحـیـط اسـت و ھمان طورى كھ عامل وراثت درساختمان معلم موثر است ، عامل محیط ھم 

موثر اسـت ، نـھ آن كـسـى كـھ مـعـلـم زاده شـده بـدون تـربیت ،شایستھ معلمى است و نھ آن كسى 

  .ه نشده با تربیت و تحت تاثیر عوامل محیطى مى تواند معلم شودكھ معلم زاد

  

  ھدف و وظیفھ

البتھ پیش از پرداختن بھ نقش معلم باید ھدف از : خـوب اسـت ایـن بـحث را بھ اھل فن واگذاریم 

  .تعلیم و تربیت را دانست ، آن گاه بر مبناى آن ،بھ توضیح مطلب پرداخت 

ھدف تعلیم و تربیت ، ایجاد دگرگونى مطلوب در : ربیت گفتھ اند بـھ طورى كھ علماى تعلیم و ت

شـخـص تـربـیـت یـافتھ است این كار، گاھى عمدى و گاھى غیر عمدى است ،مثال مرگ یكى از 

  .بستگان ، اگر وسیلھ تنبیھ انسان شود، تربیت غیر عمدى است 

غیر قابل كنترل و تدریس نشدنى  در حـقـیـقت عامل تربیت ، و یا قابل كنترل و تدریس شدنى و یا

  .است 

  .باتوجھ بھ ھدف تعلیم و تربیت ، كم و بیش وظیفھ معلم روشن مى شود

مـعـلـم بـایـد بكوشد كھ موجود ناقص و بى تجربھ اى را بھ سرحد ترقى و تكامل برساند و او را 

  .براى زندگى نوین آماده سازد

كامل مى رود و مقتضیات محیط اجتماعى ھر نسلى از با توجھ بھ این كھ اجتماع ، ھمواره رو بھ ت

نسل پـیـشـیـن پـیـچـیـده تـر مى گردد، روشن مى شود كھ وظیفھ معلم ، چقدر سنگین است ، چھ در 

این صورت موظف است تنھا بھ یاد دادن مشتى فرمول خشك و یا قاعده و دستورقناعت نكند و ھم 

ضبط صوت مطالب را گرفتھ و ضبط نماید و در جلسھ ش ایـن نـباشد كھ شاگرد، مانند دستگاه 

امـتـحـان آنھا را طوطى وار تحویل دھد، چنان كھ متاسفانھ دربسیارى از معلمان ، ھنوز این رسم 

  .كھنھ مشاھده مى شود

كـھ شـھـرت جـھانى اش مدیون دستگاه آموزش و پرورش اوست ،در كتاب ] 100[جـان دیـوئى 

دوره آموزش وپرورش بھ منزلھ مقدمھ : ـھ آمـوزش و پـرورش مـى گوید مـقـدمـھ اى بـرفـلـسـف

  .زندگانى فرد نیست ، بلكھ عین زندگانى است 

معلم یاپرورشكار، حق ندارد كھ در دوره آموزش كودك ، او را از مقتضیات سنى خود محروم 

  .ت سازد و او را بھ كسب امورى وادارد كھ از حوصلھ واحتیاجات موجوداوبیرون اس

در عـیـن آن كھ كسى را كھ براى زندگانى فردا آماده مى سازیم ، نباید زندگانى امروز او را فداى 

  .فردا كنیم و نقد را بھ نسیھ بفروشیم 



او بـایـد مـطابق تمایالت بچگانھ خود رفتار كند و گرفتار محدودیت ھاى طاقت فرسا نباشد و در 

رگ تران رابیاموزد و استعدادھاى درونى خود را تا ضـمـن عمل ھاى كودكانھ ، راه و رسم بز

  ] .101[سرحد امكان ، توسعھ داده و آشكار سازد 

معلم باید احساس مسئولیت كند و بداند كھ سرنوشت افرادى كھ بھ زودى وارد جامعھ خواھند شد، 

ى آماده كند و بـھ دسـت اوسـپـرده شده است و باید تا آن جا كھ ممكن است ، آنھا را براى این زندگ

بـكـوشد تا براى جامعھ ، انسان واقعى بسازد، نھ گرگان و درنده خویان آدم نمایى كھ بھ ھیچ وجھ 

نـشـودآنـھـا را انـسـان نـامید و در حالى كھ ظاھرى آراستھ و جالب توجھ دارند باطنى مخوف و 

دزد، غارتگر و ھتاك ،  وحـشـتناك داشتھ ، منافق و ریاكار، مردم فریب و نیرنگ باز،دروغگو و

  .خیره سر و نابكار وبباشند

معلم باید مانند سربازى فداكار، در راه خدمت بھ انسانھا ـانسان ھایى كھ بھ كمك تربیت بھ اوج 

ترقى و تعالى مى رسند و بر اثر غفلت و بى توجھى درحضیض پستى و نابخردى سقوط مى كنند 

  .، طرفى ببنددـبكوشد و با از خود گذشتگى از این رھگذر

معلم باید مانند یك پزشك ، نبض یكایك نوآموزان را در دست داشتھ باشد و در راه ریشھ كن ساختن 

صـفات زشت آنھا ـكھ از ھربیمارى ،خطرناك تر و وحشتناك تر است ـاز جان و دل بكوشد و 

  .ت بیارایدصفات عالى انسانى را در نھادشان پرورش داده ، شاگردان را بھ گوھر ھنر و فضیل

مـعـلـم ، زمامدار مستبد،خود سر و مطلق العنان كالس نیست ، تا نوآموزان كوركورانھ از او 

پیروى كنند، بلكھ پدرى مھربان و دلسوز و پیشوایى روحانى و عالى قدر است كھ حس احترام 

ھ و عالمانھ ، آنھا نوآموزان را بـھ خـود جـلـب مـى نـماید و با احترام متقابل و راھنمایى ھاى عاقالن

  .را بھ شاھراه سعادت رسانیده ، از پرتگاه سقوط و انحراف حفظ مى كند

  

  سرمشق عملى

بـدیـھـى اسـت كھ اگر معلم بخواھد تمام وظایف خطیر خود را بھ شاگردان از راه خطابھ و پند و 

بر چشمان آنھا انـدرزعملى كند و از این راه ، دور نماى آینده اى روشن و امیدبخش را در برا

  .نمایان سازد شاید كمتر بتواند بھ نتیجھ رسیده ، موفقیتى كسب كند

معلم باید سمبل فضیلت باشد و شاگردان بھ حد كافى بھ او ایمان داشتھ ، معتقد باشند كھ او مظھر 

صـفـات پسندیده و عالى انسانى است و از ھرگونھ بى نظمى و عیب اخالقى منزه است و ھر پند و 

درزى كـھ بـھ آنـھـا مى دھد، در درجھ اول خودش بھ آن عمل مى كندو واعظ غیر متعظ و عالم انـ

  .بى عمل نیست 



مـعـلـم اگـر حـایز چنین شرایطى باشد، شاگردان بھ او تاسى جستھ مى كوشند از كارھاى نیك 

  .وجود او گردانندواخالق پسندیده و خداپسندانھ او پیروى كنند و نسخھ وجود خود را برابر با اصل 

  

  نكتھ اساسى

نكتھ اى كھ تاكنون بھ آن اشاره نشده است و علماى تعلیم و تربیت از آن غفلت دارند، موضوع 

  .ایمان است 

بـدون تردید ھر بشرى بھ پناھگاه روحى احتیاج دارد،تا در پناه آن بھ روان خود آرامش بخشیده ، 

  .ھا،تشویش ھا و حتى خودكشى ھا رھایى پیدا كند از نگرانى ھا، نومیدى ھا، دلھره ھا، اضطراب

ایمان بھ مبد و معاد بھ انسان آرامش روحى مى بخشد و اورا در برابر شكست ھا و حوادث 

  .خردكننده ، امیدوار مى سازد و راه پیروزى و سربلندى رابھ روى او مى گشاید

را از عقاید پوچ و خرافى و بى  وظیفھ معلم است كھ ـعمالدرس ایمان را بھ نوآموزان بدھد و آنھا

بند و بـارى و بـى ایـمـانى دور سازد، تا در آینده دچارشرارت ، دزدى ، چاپلوسى ، خودفروشى ، 

خیانت ، نومیدى وب نگردند و از پناھگاه روحى برخوردار باشند و ھمھ جا براى جامعھ خود 

  .ار و پندار خود بدانندخدمتگزارى امین و دلسوز بوده ، خدا را حاكم بر كردار، گفت

تـصدیق مى كنید كھ بسیارى از بى عفتى ھا، عربده كشى ھا، چاقوكشى ھا، دزدى ھا، خیانت كارى 

  .ھا معلول نبودن روح ایمان یا ضعف ایمان در جامعھ است 

چـرا نـبـایـد از تـیـغھ فسادناپذیر عدالت آسمانى ، براى استقرار اصول اخالقى و شرف و فضیلت و 

ـیـت استفاده كرد؟ و بھتر و مفیدتر این كھ ،این كاراز دبستان ھا و دبیرستان ھا بھ دست معلمان آدم

  .وظیفھ شناس و خداترس آغاز شود

  تنبیھ و خشونت ، وسیلھ تربیت نیست - 5

  !بیچاره لورى 

در حـالـى كھ افسارش كرده بودند و عوعو كنان و زوزه كشان ، از ھواپیما پیاده مى شد، بھ 

  .طرافیان حملھ مى كرد و آنھا را گاز مى گرفت ا

آیا راستى او سگ بود؟ مسافران و كسانى كھ بھ استقبال آمده بودند، محو تماشاى او شده و از كارھا 

نظیر این منظره را ھرگز ندیده بودند و یا ! چیز جالبى بود! و حركات او در شگفت مانده بودند

  .خیلى كم دیده بودند

  .شدت تاثر، قطره ھاى بلورین اشك ، از چشمانشان سرازیر بودعده اى ھم از 

بیچاره لورى ، دختر بچھ نھ سالھ اى بود كھ از مدت ھا پیش فراموش كرده بود كھ مثل ھمھ 



  .كودكان مى تواند رشد كند، درس بخواند، بازى كند، تفریح كند و از زندگى لذت ببرد

گاز مى گرفت ، زیرا شخصیت خود را گم كرده و در او مـثـل سـگـھـا زوزه مى كشید و مردم را 

او : پزشكان بھ مادرش گفتھ بودند ! آسـتانھ از دست دادن آخرین حس انسان بودن قرارگرفتھ بود

خـود را یك سگ فرض مى كند و دچاربیمارى تعدد شخصیت شده است و اگر درمان نشود،براى 

  .ھمیشھ باید روانھ تیمارستان شود

  .ش افسار او را بھ دست گرفتھ ، از البالى جمعیت عبور مى دادمادر بیچاره ا

او شـنـیـده بـود كـھ در فـلـوریدا، بیمارستان دكتر مونتابارى ، تنھا بیمارستان مجھزى است كھ مى 

  .تواندبیمارانى نظیر لورى را بسترى و درمان كند

اجراى اسف انگیز زندگى طفل ھنگامى كھ با زحمت بسیار، خود را بھ بیمارستان مزبور رساند، م

پدرلورى مردى بداخالق ، عصبانى و كم گذشت : بى گناه و معصوم خود را این طور شرح داد 

  .بود

ھاى وحشیانھ او تا خانھ  بـا مختصر بھانھ اى داد و فریاد راه مى انداخت ، گاھى صداى جیغ 

  .ھمسایھ ھفتم مى رسید

  .كارى مى كرد در ھمین موقع ، من و لورى كوچولو را كتك

سـگ مـا ھـم با مشاھده این صحنھ دلخراش از شدت ترس بھ زیر میز پناه مى برد و آھستھ آھستھ 

  .زوزه مى كشید

  .لورى كوچولو ھم كم كم از سگ یاد گرفت كھ ھنگام بروز حادثھ بھ زیر میز پناه برد

  .من نمى توانستم این وضع ناگوار را تحمل كنم 

كھ ھیوالى شوم طالق ـولى در مورد من و ھمسرم ، یگانھ وسیلھ آسایش  تازه لورى دو سال داشت

و نـجـات از یـك زنـدگـى تلخ ـمن و ھمسرم را ازھم جدا كرد و براى مدتى مختصر آرامشى در 

  .زندگى من و كودك معصومم پدیدآمد

  .من نمى توانستم تنھا بمانم 

  .زندگى خود شریكى انتخاب كنم  براى رھایى از تنھایى و بى كسى ، تصمیم گرفتم براى

از ایـن رو بـا مـردى پـیـمـان ھمسرى بستم ، ولى این یكى ھم دست كمى از ھمسر اولم نداشت و 

  .تندخوتر و عصبانى تر از اولى از كار درآمد

او نیز مثل اولى با مختصر بھانھ اى از كوره در مى رفت و من و لورى و سگش را كتك كارى مى 

  .كرد

  .شید كھ دومین فرزند من متولدشدطولى نك



  .لورى ، چشم دیدن نوزاد را نداشت ، از او سخت متنفر بود

روزى پـس از بـازگـشت از دبستان ، مثل سگ بھ برادر ناتنى خود حملھ ور شد و مى خواست او 

  .را گاز بگیرد

د، ولى جریانات و مـن فـكـركردم حسادتش او را وادار كرده است كھ ادا و اطوار سگان را تقلید كن

حوادث بعدى نشان داد كھ او راستى خود را درقالب یك سگ مى بیند و بھ كلى از انسان ھا گریزان 

  .است 

  .سگھا بھتر از آدم ھا ھستند: در مدرسھ روى دفترش مكررا مى نوشت 

  .یا این كھ من از آدم ھا بیزار ھستم 

دد شخصیت شده بودند، بسیار دیده بود، ولى ھیچ دكـتـر مـونـتـابـارى ، بیمارانى را كھ دستخوش تع

  .یك بھ اندازه لورى او را دچار حیرت و شگفتى نكرده بود

در بـیمارستان دكتر مونتابارى ،لورى ھمچنان حرف نمى زد،با بچھ ھا انس نمى گرفت ، زوزه مى 

روى  كشید، از انسان ھا مى گریخت و شب ھا تخت خواب خود را رھا مى كرد و مثل سگ ھا

كـوشـش دكـتر مونتابارى این بود كھ بھ لورى بفھماند كھ ! روزنامھ نـزدیـك در اتـاق مـى خـوابـیـد

  .ھمھ انسان ھابدسیرت و كج خلق و مردم آزار نیستند

در میان ھمین انسان ھا، افرادى خیراندیش ، نوعدوست و مردم نواز پیدا مى شوند كھ گاھى براى 

  .از سعادت و آسایش خویش چشم پوشى مى كنندسعادت و آسایش دیگران ، 

ھمین انسان ھا ھستند كھ اكنون براى نجات لورى و بازگردانیدن او بھ جرگھ انسان ھا سخت در 

كـوشـش و تالش ھستند و على رغم انسان ھاى خیره سر و بدسگال و فرومایھ ،كارھایى مى كنند 

ود، ھیچ گونھ نتیجھ اى براى آن كھ جز نفع نوع بشر و ارضاى تمایالت انسان دوستى خ

  .متصورنیست 

دكتر مونتابارى براى رسیدن بھ این منظور شبانھ روز كوشید تا این كھ در روز جشن مادر، از 

  .لورى خواست تا بھ مادرش تلفن كند و بھ او تبریك گوید

ند بار او مـدادى بـھ دنـدان گرفت و شماره تلفن را گرفت و ھمین كھ صداى مادرش را شنید چ

عوعو كرد، ولى چند روز بعد، ھنگامى كھ بھ طرف كودكى پرید و او را گاز گرفت و مشاھده كرد 

این نخستین كلمھ اى بود كھ بر زبان لورى ! كھ كودك او را گاز نگرفت ، بھ ا وگفت ، احمق 

  .جارى مى شد

  .ك انسان ھستى تو چھ بخواھى ، چھ نخواھى ، ی! لورى : دكتر او را بھ دفتر طلبید و گفت 

برخیز و بھ مادرت تلفن كن و با او صحبت كن لورى ناگھان از جا پرید و بھ گردن دكتر آویخت و 



  .ترا دوست دارم : گفت 

و بدین ترتیب توانست جاى خود را در میان انسان ھا باز كند و سگ ھا را برانسان ھاى واقعى 

  .ترجیح ندھد

  

  آیینھ عبرت

شود كھ در جامعھ ما اطفالى كھ چون لورى گرفتار تنبیھ و خشونت  بـا مختصر توجھى روشن مى

  .غیر عاقالنھ پدران و مادران و احیانا متصدیان آموزش و پرورش مى باشند، متاسفانھ كم نیستند

مـا پـیش از این كھ مسالھ تنبیھ و خشونت را از نظر روان شناسان و علماى آموزش و پرورش 

ى نشان دادن مضرات غیر قابل تحمل و جبران تنبیھ و خشونت ، مورد بـحـث قراردھیم ، برا

سرگذشت لـورى را بـراى پـدران و مـادران ومـربـیـانـى كھ بھ سعادت و خوشبختى كسانى كھ تحت 

تربیت دارنـدعـالقـھ مند ھستند، آیینھ عبرت قرار دادیم تا بخوانند و عبرت گیرند و تحت تاثیر خشم 

تنبیھ و خشونت راحربھ انتقام یا تنھا راه تعلیم و تربیت و راھنمایى افرادى و غـضـب ، كوركورانھ 

كھ تـحـت تـربـیت دارند بھ كار نبرند و توجھ كنند كھ تنبیھ و خشونت ، پیش از آن كھ وسیلھ تكامل 

و ھـدایـت بـاشـد،عامل شكست و انحطاط و بدبختى آنان بوده ، و آنان را دچار واماندگى و حاالتى 

  .سازد كھ لورى بیچاره مدتى با آن دست بھ گریبان بود مى

تنبیھ بدنى و تعیین جریمھ و تكالیف : دركـتـاب روان شـنـاسـى رشـد و پرورش كودك آمده است 

شاق ،ریشھ درد را خشك نمى كند، بلكھ عالئم درد راموقتا تسكین مى دھد، گاه نیز این معاملھ با 

  .خشد و در ھمھ موارد علت ناسازگارى را وخیم تر مى سازدكودك ، عقده معلم را تسكین مى ب

  .در دنیاى امروز بھترین روش در آموزش و پرورش ، روش آزادى است 

روش ھـایـى كـھ ھـدف آنـھا تربیت طفل ازراه اعمال نفوذ است ، بھ كلى غلط و در دنیاى متمدن ، 

  .نامقبول شناختھ شده است 

روش ھاى تادیبى  1693جان الك در 17در اواخر قرن : نویسد در كـتاب روان شناسى كودك مى 

  .را برخالف روش ھاى طبیعى كھ در آموزش وپرورش متداول بود، پیشنھاد كرد

بھ تمایالت طبیعى كودك نباید توجھ داشت ، بلكھ براى سعادت آینده او باید عادات : الك مى گفت 

ین روشى ھنوز در بسیارى از جامعھ ھا ـمن الزم را بـا فشار و سرسختى در او ایجاد نمود،چن

جملھ ایـران ـمـتـداول اسـت و تـقـریـبا نیم قرن بعد، ژان ژاك روسو فرانسوى در كتاب امیل 

انتشار یافت ـبرعكس الك روش آزادى را در تعلیم و تربیت كودك اظھار داشت  1762خودـكھ در

مال شود، پس از روسو، پستالیزى ـاز اھالى نباید ھیچ نوع نفوذى در مورد تربیت طفل اع: و گفت 



  .سویس ـ وھربات و فربل ـاز اھالى آلمان ـروش ھایى پیشنھاد كردند

اگر تنبیھ ـبھ خصوص تنبیھات سخت ـرا بھ منزلھ محرك بخواھند : روسو در كتاب امیل مى نویسد 

ر بھ حاالت بھ كار برند مضرات دیگر از قبیل ترس و در ھم شكستن شخصیت كھ بالمال منج

  ] .102[عصبى و ناراحتى ھاى عاطفى خواھدشد، نیز در بر دارد 

با این كھ مسالھ آموزش و پرورش بھ طور كامل مورد توجھ اولیاى بزرگ اسالم است ، با وجود 

  .این از تنبیھ و خشونت نھى فرموده ، بھ مربیان مھر ومحبت را سفارش كرده اند

: راجع بھ كودك خود شكایت كرد، حضرت فرمود )ع (ن جعفرشـخـصـى نـزد امام ھفتم ، موسى ب

  ] .103[ال تضربھ واھجره والتطل ، او را مزن ، ازاو قھر كن ،ولى طول مده و زود آشتى كن 

اكرموا اوالدكم واحسنوا آدابكم یغفرلكم ، فرزندان خود را گرامى : پـیـامـبر عالى قدر اسالم فرمود 

  ] .104[ید تا آمرزیده شوید دارید و آداب خود را نیكو كن

لیرحم الرجل لشدة حبھ لولده ، مرد بر اثر شدت محبت بھ فرزند : مـى فرماید ) ع (امـام صـادق 

  ] .105[خود، مورد رحمت واقع مى شود 
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  مشكل تربیت

  .آن روز ھوا خیلى سرد بود

  .س از دیگرى وارد كالس مى شدنددانش آموزان از شدت سرما مى لرزیدند و یكى پ

  .بخارى نفتى مى سوخت و كالس را گرم مى كرد

  .در این میان دو تن دانش آموز با گریھ وارد كالس شدند و مستقیما بھ طرف بخارى رفتند

  .زده و منجمد آنان را بى جان كرده بود ضربھ شالق ناظم ، دست ھاى یخ 

ھ حرارت بخارى را احساس كنند، دست ھاى خود را شدت درد بھ قدرى بود كھ گاھى بدون این ك

كالس آرام و بى ! شده بود ـگرفتھ ، نالھ مى كردند بـھ دیـواره بـخارى ـكھ از شدت حرارت سرخ 

  .سر وصدا شده بود

ھمھ دانش آموزان از این كھ احساس مى كردند كھ ممكن است خود آنھا ھم بھ ھمین سرنوشت دچار 

  .شوند، رنج مى بردند

  .ونھ این منظره در برخى از آموزشگاه ھا بھ چشم مى خوردنم

تـردیـدى نـیـسـت كـھ ایـن گـونھ تنبیھ ھا بھ طور موقت ، جلو نافرمانى و سربھ ھوایى كودكان را 

  .مى گیرد و آنھا را رام و مطیع مى گرداند و ھمچنین خشم مربیان را فرومى نشاند

جھ مى كند كھ آیا تنبیھ و خشونت ، باید بھ كلى ترك شود با امـا در ایـن جا این نكتھ اساسى جلب تو



ایـن كـھ بـھ عـكـس ، این وضع ھمچنان باید ادامھ پیداكند؟ از یك طرف عذر متصدیان آموزش و 

پرورش این است كھ بدون توسل بھ تنبیھ ، كنترل اطفال ممكن نیست و نتیجھ ترك تنبیھ ، پیدایش 

ت ، روى ھمین اصل مى بینیم حتى جان الك ھم اعمال نفوذ را ھرج ومرج در زندگى كودكان اس

  .در تربیت روا مى شمارد

بـعضى از دانشمندان ما ھم تنبیھ و خشونت را روا مى شمردند، چنان كھ غزالى معتقدبودكھ معلم 

  .باید حتى االمكان با ترساندن طفل ، او را تادیب كندو چنانچھ موثر نشد او را بزند

معلم باید با ھیبت باشد و كودك را در صورت كاھلى ، : معتقد است كھ ] 106[نامھ صـاحـب قابوس

بـزنـد تـا وى بـر خود كامال مسلط شود ب چنانچھ معلم طفل را بزند، پدر نباید شفقت ورزد، جامى 

  : .بھ فرزند خود مى گفت 

  .دار ادب درس معلم نگاه ــــــ تا نشوى طبلك تعلیم گاه 

  ] .107[فضیلت ده است ــــــ گرتو بھ سیلى نرسانى بھ است سیلى او گرچھ 

جور استاد بھ زمھر : تـقـریبا كار بھ جایى رسیده بود كھ ھمھ یا اكثر دانشمندان اعتراف داشتند كھ 

  .پدر

ایـن ھـا ھـمـھ بـھ جاى خود درست است ، ولى نباید فراموش كرد كھ شالق ھا و سیلى ھاى پدران 

یان ، گاھى ھم آثارى وخیم در روحیھ طفل بھ جاى مى گذارد و عوض این كھ و مـادران و مـرب

  .آنان بھ سوى كمال رھبرى شوند، بھ انحطاط و بدبختى مى گرایند و سقوط مى كنند

  .این روش تربیتى گاھى اثرش در جامعھ و ملت ھم آشكار مى شود

كرده بود كھ ھرودت درباره آن  نـتیجھ ھمین روش تربیتى طورى زندگى مردم ایران باستان را فلج

یك نوع فرمانبردارى مطلق و یك قسم تسلیم و انقیاد صرف ، بھ وسیلھ پرورش و : مـى نـویـسد 

عادت ، در میان مردم ایران ، متمكن شده بود كھ تخلف از آن ، بھ خاطر ھیچ كس نمى رسید 

]108. [  

معایب آموزش و پرورش ایران ، تولید  یكى از: جـرج راولـیـن ، نـویـسـنده انگلیسى مى نویسد 

حس عـبـودیـت و بـنـدگـى بى حد و حصر و اطاعت كوركورانھ است كھ بھ نظر مردم امروز، 

  ] .109[متباین با مردانگى و شوون انسانى است 

فرق آموزش و پرورش ایران باستان و یونان در این بود كھ در یونان بھ تناسب حكومت ، در 

  .روش دموكراسى بھ كار برده مى شد،ولى در ایران باستان چنین نبود آموزش و پرورش ،

  

  راه حل صحیح



شـك نیست كھ قضاوت یك جانبھ و پیروى بى قید و شرط از طرفداران آزادى تنبیھ ، یا طرفداران 

  .ممنوعیت آن ، صحیح نیست 

با كمال احتیاط گام  بـایـد دیـد ھـدف آموزش وپرورش چیست ، آن گاه ھشیارانھ در راه تامین ھدف

  .برداشت 

  .ما طى مقاالت گذشتھ این ھدف را بیان داشتھ ایم 

اكنون نیز یادآور مى شویم كھ ھدف ، تكامل و بھ اصطالح ایجاد دگرگونى مطلوب در نوباوگان و 

  .بھ طور كلى ھمھ افرادى است كھ تحت تربیتند

نافرمانى از او سرزد، یا از روى  فـردى كھ تحت تربیت است ، اگر كارزشتى را مرتكب شد، یا

  .علم و عمد مرتكب شده است ، یا از روى جھل وخطا

در صـورت دوم ، پرورشكار الیق ،با تذكرى دوستانھ و یادآورى مضرات خطاكارى و نافرمانى ، 

او را آگـاه مـى كـند و پیش از آن كھ اشتباه و خطاى اوبھ صورت عادت درآید، مانع آن مى شود 

سـت كـھ در چـنـیـن مـوردى توسل بھ تنبیھ و خشونت ، نتیجھ اى جز در ھم كوبیدن بدیھى ا

  .شخصیت اونداشتھ و ھیچ گونھ اثر تربیتى نخواھد داشت 

بزرگ ترین مربى عالم بشریت ، پیشواى عالى قدر اسالم ، ھنگامى كھ عربى بیابان گرد از روى 

رین خشم و غضبى از خود نشان نداد، و چون جھل و خـطـا، مسجد، خانھ خدا را آلوده كرد، كمت

چیزى كھ بھ یك دلو آب پاك مى شود، نیازى بھ خشونت : دیگران خواستند او را مالمت كنند فرمود 

  .ومالمت شماندارد

در صـورت اول ، وظـیـفھ پرورشكار این است كھ در درجھ اول از راه ھاى مختلفى كھ بھ نظر او 

  .ده موثر است ، در صدددستگیرى و راھنمایى او برآیددر تربیت و تكامل تربیت شون

مـمـكـن اسـت بـدون ایـن كھ اورا معرفى كند و مخاطب سازد، راجع بھ مضرات آن كار زشت یا 

نـافـرمـانـى ، با افراد كالس و ب، صحبت كند و بھ طور غیرمستقیم اسباب تنبھ او را فراھم سازد، 

س گیرد و در محیط صمیمیت و صفا و دوستى ، او را یا این كھ بھ طور خصوصى با او تما

  .راھنمایى و متنبھ سازد،یا این كھ بھ اشخاصى كھ واجد صفات خوب ھستند جایزه بدھدوب 

بـدیـن ترتیب ، ممكن است در محیط آزاد، بھ تربیت شونده مجال تفكر و تنبھ داده شود و نیازى بھ 

  .ورى ووحشت پیدانشوداعمال نفوذ و ایجاد محیط استبداد و دیكتات

بـھ خـصـوص كـھ اگر از كارخانھ تنبیھ و مالمت و بدگویى ، آدم بیرون مى آمد، تا كنون دنیاى پر 

آخرین اقدامى كھ از طرف !غـوغـاى مـا اصالح شده و ھیچ گونھ نگرانى باقى نمانده بود

ون منظور انتقام گرفتن پرورشكار الیـق انـجام مى گیرد، توسل بھ تنبیھ و خشونت است ، آن ھم ـچ



نیست ، بـلـكـھ مـنـظـورتـكامل تربیت شونده است ـباید طورى اجرا شود كھ ھدف ، فداى خشم و 

  .غضب پرورشكار نشده و زیر پا گذاشتھ نشود

  .حداقل آن قھرى زودگذر، مالمتى عاقالنھ ، و در نھایت ، حداكثر آن ، تنبیھ است 

  ] .110[ر این نكتھ تاكید داشت نیز ب) ع (فرمایش امام موسى كاظم 

شـاید منظور جان الك و دستھ اى از دانشمندان ما در مورد تجویز تنبیھ ، ھمین باشد، بھ خصوص 

كھ دانشمندان ما از سرچشمھ پرفیض اسالمى سیراب مى شدند و بعید است كھ غیر از این منظورى 

ـبـیـھ كودكان ، در پاره اى از روایات داشـتـھ بـاشـنـد و اگـر دراسـالم دسـتـورى در مـورد تـن

  .واردشده ،مربوط بھ ھمین موارد استثنایى است ، نھ این كھ قانونى كلى و عمومى باشد

در ایـن جـا نـاگزیریم بھ جاى این كھ كودك متخلف را مالمت و یا تنبیھ كنیم ، چند نكتھ اى ھم بھ 

رشتھ سخن را بھ دست دكتر آلكسیس كارل  مـعلمان و پدران و مادران یادآورى كنیم و بھتر است

خانواده بھ طور كلى محیط تربیتى رقت انگیزى شده است ، زیرا پدر و مادر : فـرانـسـوى بـدھـیـم 

امـروزى ازروان شـنـاسـى كـودك و دوره جوانى ، اطالعى ندارند و بیش از حد لزوم ، ساده لوح 

ارى از آنان مطالبى بھ كودكانشان مى آموزند و قبل یا عـصـبـانـى یاضعیف و یا خشنند و شاید بسی

  .از ھرچیز بھ مشاغل و امور و سرگرمى ھاى خود مى پردازند

فـراوانند كسانى كھ در خانھ و خانواده خود مناظرى از بى ادبى و مجادلھ و خودپسندى و بدمستى 

ختھ اندب مدارس نیز ھنوز را مـى بینند و بسیارى اگر در خانھ خود ندیده اند، ازدوستان خویش آمو

نـمـى توانند وظیفھ آنان را ایفاكنند، زیرا آموزگاران نیز رفتارشان بھتر از پدران و مادران نیست 

ب بدین سبب است كھ در چھره طبقھ جوان ، ھمچون آینھ اى ، اثر بى لیاقتى مربیان منعكس شده 

  .است 

و تمرین ساده حافظھ ، منحصر گشتھ است و بدین تـعـلـیـم و تـربیت عمال بھ آمادگى براى امتحانات 

  ] .111[ترتیب اغلب جز چارپایى براو كتابى چند،نمى پرورد 

  تشویق و پاداش - 7

  دو سالح موثر براى تقویت نیروى مربى

یكى سالح تنبیھ و : بـراى تـربـیـت و اصـالح كودك ، مربى از دو سالح موثر مى تواند استفاده كند 

  .ویق و پاداش دیگرى سالح تش

  .ما در گذشتھ ، درباره تنبیھ و آثار مثبت و منفى آن گفت وگو كردیم 

در این گفتار، ھدف ما ارزیابى آثار نیك و بد تشویق و پاداش و حدود استفاده ھایى است كھ مربى 

  .مى تواند از این دو سالح بكند



د و این تاثر روحى ، اگر از تـردیـدى نیست كھ تنبیھ و خشونت ، باعث تاثر روحى كودك مى شو

راه صـحـیـح و بـھ انـدازه الزم برانگیختھ شده باشد، سبب عبرت طفل مى شود و با احساس 

پشیمانى ، بھ طور جدى تصمیم مى گیرد كھ كارى نكند كھ احیانا تنبیھ و خشونت و سرزنش بھ 

  .دنبال داشتھ باشد

شود و در صورتى كھ این نشاط و شادى از ھمچنین تشویق و پاداش باعث نشاط و شادى كودك مى 

راه صـحیح و بھ اندازه الزم ایجاد شده باشد،كودك با اشتیاق تمام مى كوشد كھ ھمواره كارھایى را 

كـھ از طـرف مـربـى ، او را مـورد تـشـویـق و پـاداش قـرار مـى دھـد، انـجـام دھـد و در آسمان 

  .زندگى بدرخشد

تھ باشد كھ از یك سو باید عقل كودك را احیا كند و قوه تمیز و تشخیص مـربى الزم است توجھ داش

او را بـھ كار اندازد، تا بتواند نیك و بد را با عقل خود، از ھم جدا سازد و مقلد فاقد تشخیص مربى 

و بـزرگ تـرھا نباشد و از سوى دیگر، براى این كھ او را بھ نیكى عادت دھد و از بدى دور 

  .ف او متوسل شود و با تحریك ھاى عاطفى ، بھ مقاصد خویش جامھ عمل بپوشاندگرداند،بھ عواط

با : تـحـریـك ھـاى عـاطـفى از راه تنبیھ و خشونت و سرزنش و تشویق و پاداش صورت مى گیرد 

كـجـروى كودك مى توان با یك اخم ، یك خشونت ، یك قھر زودگذر و یا در صورت لزوم ، یك قھر 

ید، مالمت و سرانجام تنبیھ بدنى ، او را از عواقب وخیم كجروى آگاه كرد، ولى دیـر گـذر، تـھـد

نـبـایدخونسردى ومتانت را از دست داد، چھ در این صورت ، كار مربى بھ افراط كشانیده مى شود 

و صـرف نـظر از این كھ خشم و غضب از عواطف مزاحمى است كھ براى انسان صدمھ ھاى 

ارد، كـودك را نیز دچار ناراحتى مى سازد وازشكوفا شدن غنچھ ھاى جسمى و روحـى شـدیـد د

  . استعدادش جلوگیرى مى كند

پـیشواى عالى قدر اسالم پانزده قرن پیش ، در زمینھ تربیت كودكان مسالھ اى را مطرح مى كند كھ 

لد سید سبع الو: شـایستھ است بھ عنوان ارزنده ترین برنامھ تربیتى موردتوجھ و استفاده قرارگیرد 

سنین ، وعبد سبع سنین ووزیر سبع سنین ، فان رضیت خالئقھ الحدى وعشرین واال فاضرب على 

منظور پیامبر ما این است كھ كودك در ھفت سال اول زندگى ] 112[جـنـبھ فقد اعذرت الى ّهللا 

ھفت سال دوم سـرور پـدر و مـادر است و آنھا ناگزیرند خواستھ ھاى او راصمیمانھ اجرا كنند، در 

زنـدگـى ، ھـمچون بنده اى باید مجرى اوامر باشد و از خود ھیچ گونھ مخالفتى ابراز ندارد و این 

  .خودمستلزم داشتن برنامھ ھاى صحیح تربیتى است ، در ھفت سال سوم ، نھ سرور است و نھ بنده 

ھ استقالل زندگى قرار او دیـگـر بـھ مـرحـلـھ تكامل رسیده و از نظر عقل و احساسات ، در آستان

گـرفتھ است ، از این رو باید در خانواده ھمچون وزیرمشاور باشد و در حكومت خانواده در مسائل 



خـانـوادگـى و اجـتـمـاعى و فردى ، از فكر و نظر او مدد بگیرد، از آراى صائب او استفاده كند و 

  .اشتباھات و خطاھاى او را دوستانھ گوشزد نماید

ھ سن بیست ویك سالگى مى رسد، در صورتى كھ اخالق او درست و مقبول باشد، ھنگامى كھ ب

مربى بھ ھدف مقدس خود نایل آمده است و لذتى كھ از این راه مى برد، برایش بزرگ ترین پاداش 

  .محسوب مى شود

  .جوانى كھ در چنین سنى واجد صالحیت اخالقى و اجتماعى باشد، شایستھ تشویق است 

رمـربى از رفتار پسندیده جوان ، ارزنده ترین تشویق و پاداشى است كھ بھ او تقدیم رضـایـت خـاطـ

مى شود، در عین حال ، او پاداش خوش خویى خودرا در زندگى ، از محیط و اجتماع خواھد 

  .گرفت 

اگـر اخالق وى در آستانھ جوانى و كسب استقالل مورد قبول نباشد، مى توان دست بھ دامن تنبیھ 

ر صـورت لـزوم ، شدیدترین نوع تنبیھ ـكھ ھمان تنبیھ بدنى است ـ درباره او بھ كار بست ، زد و د

  .این جاست كھ مربى در پیشگاه خداوند نیز معذور است 

بـاز ھـم توصیھ مى كنیم كھ در عین حال نباید مربى بگذارد عفریت خشم و افراط، اورا تحت تاثیر 

  .ط خارج شودقرار دھد و بالنتیجھ از جاده احتیا

رب ملوم الذنب لھ ، گاھى اشخاصى كھ مورد سرزنش قرار مى گیرند، گناھى : فرمود ) ع (عـلى 

  ] .113[ندارند 

در بچھ ، ابتدا حالت خوشى و لذتى ایجاد كنید و سپس او را از آن : روسـو در كـتاب امیل مى گوید 

  .لذت محروم كنید تا بدین وسیلھ بھ ارزش آنھاآگاه شود

  .ى با توجھ بھ ارزش لذت ھا مى تواند بھترین سالح موثر و برنده تربیتى را بھ دست آوردمرب

او متوجھ مى شود كھ چگونھ محروم كردن طفل از بازى ، تفریح ، كار، ھمساالن و ھمبازى ھا، 

توجھ و محبت معلم ، پدر، مادر، شنیدن یك داستان شیرین وب بھترین تنبیھ اخالقى براى طفل است 

.  

  

  ریشھ روانى میل بھ تشویق و پاداش

  .ھمھ در انتظار تردید دیگران ھستند

  .در حقیقت ھمھ افراد از خود و دیگران انتظار دارند كھ بر اعمالشان صحھ بگذارند

میل بھ تشویق و پاداش ـبھ قول روان شناسان ـاز ھمین منشا روانى سرچشمھ مى گیرد و بر سطح 

  .یدا مى كنندپھناور شخصیت انسان ، جریان پ



اگـرچـھ انـتـظـار تایید، در اعماق روان انسان ریشھ دوانیده است ، با وجود این مى توان با تقویت 

  .شخصیت ، خود را از تایید و تشویق دیگران بى نیازساخت 

مـردم كامل عیار ـكھ وظیفھ و ھدف خود را عاقالنھ یافتھ اندـ نھ از تشویق و تایید دیگران خرسند 

  .د ونھ از مذمت و بى توجھى آنان غمناك مى شون

  .این عالى ترین مرحلھ تكامل شخصیت انسان است 

بـدنـیـسـت بـدانـیـم كھ پیشوایان بزرگ اسالم ، خود چنین بوده اند و براى پرورش پیروان خود، 

  .دستورھایى در ھمین زمینھ صادر كرده اند

خالصا rّ ـعزوجل ـ حتى یصیر المدح والذم  ال یصیرالعبد عبدا: فرموده است ) ع (امـام صادق 

  .عنده بمنزلة سوا، النالممدوح عندّهللا ـ عزوجل ـ الیصیرمذموما بذمھم و كذلك المذم وم 

فـال ـعـزوجـل تـفـرح بـمـدح احد فانھ ال یزید فى منزلتك عندّهللا ـوال یغنیك عن المحكوم لك 

داوندمى شود كھ ستایش و مذمت دیگران پیش او والـمقدور علیك ، انسان ھنگامى بنده خالص خ

مـساوى باشد، زیرا كسى كھ پیش خداوند مورد ستایش باشد، از مذمت دیگران مذموم نمى شود و 

  .كسى كھ پیش خداوند مذموم باشد از ستایش دیگران ممدوح نمى شود

افزاید و تو را از  پـس از سـتـایش دیگران شاد مباش ، زیرا بر منزلت تو در پیشگاه خداوند نمى

  ] .114[آنچھ درباره ات حكم و بر تو مقدر شده است ، بى نیازنمى سازد 

بھتراست مربى نیز در صدد كامل ساختن شخصیت طفل برآید و او را از چنین آزادگى برخوردار 

  .گرداند

  .بدیھى است كھ وجود چنین افرادى براى اجتماع نیز بسیار مغتنم است 

ین مطالب ، آیا بھتر است افراد در برابرانجام ھر خدمت و وظیفھ اى انتظار اما صرف نظر از ا

پاداش و تشویق داشتھ باشند و احیانا با پشت ھم اندازى ،خود را در معرض تشویق و پاداش قرار 

دھند، یا ھر كـسـى بـھ شـایـسـتـگـى ـبدون ھیچ گونھ چشم داشتى ـانجام وظیفھ كند و با احساس 

كھ از انجام وظیفھ براى او دست مى دھد، خود، بھترین پاداش دھنده و مشوق  رضایت خاطرى

خود باشد؟ الـبـتـھ در عـین حال نمى توان از تاثیر و اھمیت تشویق وپاداش چشم پوشى كرد، ولى 

  .بازھم نوع تشویق و پاداش ، در تربیت فرق مى كند

شویق و پاداش پولى ، او را بھ كار مورد شما اگر براى این كھ كودكتان را بھ كارى وادارید با ت

نظرتان بـگـمارید، ممكن است طفل را بھ حقھ بازى وپشت ھم اندازى بكشانید، در حالى كھ اگر از 

راه ھاى دیگرى او را مورد تشویق قرار دھید و پاداش محبت و سرور بھ او بدھید، چنین خطرى 

  .او راتھدید نمى كند



ل ھاى باغچھ را بھ كودك واگذاركنید و در برابر این كار، بھ جاى آرى اگـر نوازش و سرپرستى گ

تـشـویق و پاداش پولى ، از طراوت و منظره دل انگیز وزیباى گل ھا سخن بھ میان آورید و این 

  .كار شایستھ او را مورد ستایش قرار دھید، یقینا اثر تربیتى بیشترى دارد تا تشویق و پاداش پولى 

الناس ابنا ما یحسنون وقدر كل امرئ ما یحسن ، مردم فرزند خصال و : ماید مـى فر) ع (عـلـى 

  ] .115[رفتار نیكوى خود ھستند و ارزش ھر كسى بھ خوبى كردار اوست 

اگـر كـودكان را عادت ندادیم كھ در برابر ھر كارى انتظار تشویق و پاداش داشتھ باشند، طبعا از 

  .بھ عمل آورده ایم  برخى پیش آمدھاى ناگوار نیز جلوگیرى

در مدارس ، جایزه و مدال و امتیازات مختلف نیز : روان شناسى جدید خاطر نشان مى كند كھ 

براى شـاگـردان مـمـتـاز وجود دارد، ولى در این مورد، ودر مورد جایزه و پاداش در خانھ ، باید 

  ] .116[نھایت مراقبت بھ عمل آید و بر حسب عقل سلیم صورت گیرد 

بھ این كھ تشویق و پاداش در جامعھ ما بھ نحو صحیح و بھ جا و بھ اندازه انجام نشده است ،  نظر

بیشتر افـراد بھ طرز قضاوت دیگران درباره خوداھمیت مى دھند و در این راه ماسك ھاى عوام 

  .فریبانھ بر چھره مى زنند و با تظاھر و ریاكارى ، مردم را اغفال مى كنند

از رھگذر نیرنگ و تدلیس ، خود را خدمتگزار اجتماع جلوه دھد و از  ھـركس مى كوشد كھ

  .مزایاى آن برخوردار شود

  

  تامین روحى

اكـنـون بـا تـوجـھ بـھ كلیھ مطالبى كھ گذشت ، باز ھم خاطرنشان مى كنیم كھ تشویق و پاداش ، بـھ 

ر مى دھد، در خـصـوص از طـرف كسانى كھ مورد احترام كودك ھستند، بھ كودك رضایت خاط

نـتیجھ در او انرژى بیشترى بھ وجود مى آید و براى كار و كوشش و پیشرفت ، تحریك مى شود و 

در او مـیـل بـھ ادامھ كوشش و استقامت بھ وجودمى آید، اگرچھ ـھمان طورى كھ گفتیم ـبھتراست 

ز دیگران انتظار كـودك را وادار كـنـیـم كـھ ھمواره خودش بھ خود، پاداش درونى بدھد وكمتر ا

  .تشویق و پاداش داشتھ باشد

  .چنین حالتى مخصوصا براى سالمت روان انسان بسیار الزم است 

بـھ عقیده روان شناسان علت بیمارى بسیارى از بیماران روحى و عصبى این است كھ غریزه تامین 

مى بینند جامعھ بـھ آنـان ارضـا نـشـده اسـت ، آنـان احـسـاس تنھایى مى كنند،چون ] 117[روحـى 

زنـدگـى و افـكـار و عـالقھ ھاى آنان توجھى ندارد،در نتیجھ نظم روحى و عصبى آنان در ھم مـى 

ریـزد،درصـورتى كھ اگر غریزه تامین روحى آنان ارضا مى شد، یعنى جامعھ بھ افكار و رفتار و 



  .ابھ این جانمى كشیدعالیق آنان توجھ و در صورت لزوم ، تشویق و احترام مى كرد، كار آنھ

شـكـى نـیـست كھ ارضاى غرایز در حدود مقررات و امكانات و تجویز عقل و عرف و آداب و 

رسوم اجـتـمـاعى و از ھمھ مھم تر احكام دینى ، بسیارالزم است و سالمت انسان با رعایت ھمھ 

را پرورش انسانى  جوانب ، با ارضـاى غـرایـز تـامـیـن مـى شـود، ولـى مـربـى نباید ھدف خود

قرار دھد كھ باسرخوردگى یكى از غرایز، دچار صدھا عقده روانى شود و فرویدمابانھ در سلول 

حكومت عقل ! انفرادى و تاریك و خـفـقان آور غرایز ـبھ ویژه غریزه جنسى ـمحبوس و اسیر باشد

عادالنھ ارضا شوند  در كشور تن ، باعث تـعـدیـل غرایز مى شود و كلیھ غرایز مى توانند بھ طور

و درعین حال انسان را از قیود غرایز آزاد مى سازد و از پیدایش عقده ھاى روانى و بیمارى ھاى 

  .عصبى جلوگیرى مى كند

  .رعایت اعتدال ، مھم ترین وظیفھ مربى است 

ھـرگـاه قبول كنیم كھ تاییدطلبى و تامین روحى در صف غرایز انسان قرار دارد، وظیفھ مربى و 

در درجھ اول باید طفل را طورى بارآورد كھ خودش : جـتـمـاع را بـھ این صورت تعیین مى كنیم ا

داراى شخصیتى كامل باشد، بھ طورى كھ بتواند از تایید و تامین درونى برخوردار باشد و نیازى 

  .بھ تایید وتوجھ دیگران نداشتھ باشد

است و پایھ گذاران اسالم با بیانات گھربار دیـدیـم كـھ روایـات اسالمى نیز ناظر بھ ھمین جھت 

  .خویش ، پرورش انسان كامل را وجھھ نظر تیزبین وموشكاف خویش قرار داده اند

آنـچـھ رھـبـران اسالم مى گویند و توجھ علماى آموزش و پرورش و روان شناسان را بھ خود جلب 

افرادى كھ مى خواھند عمرى  كرده ، ھمین است ، ولى این مسالھ اى است مربوط بھ خود كودك و

  .را در اجتماعى بگذرانند

آنـان بـراى ایـن كھ دچار شكست روحى نشوند و اعصابشان در زیر بار سنگین تنھایى و عدم تایید 

درھم شكستھ نشود، باید آن چنان استغناى طبع داشتھ باشند كھ با انجام وظایف ، خود را نیازمند بھ 

بنده : الح تشویق و پاداش دیگران نبینند و با الھام از تعالیم اسالمى مـدح و سـتـایـش و بـھ اصـط

  .خالص خدا باشند و مدح و ذم دیگران در نظرشان مساوى باشد

درسـت اسـت كـھ بـایـد افـراد جـامعھ بھ گونھ اى تربیت شوند كھ در راه اداى وظیفھ ، ستایش و 

ع وظیفھ اى ندارد؟ آیا اگرصرفا بھ افراد چنین سـرزنش دیگران در نظرشان یكسان باشد، آیا اجتما

روحـیـھ اى بـبـخـشـیـم كھ اعتنایى بھ مدح و ذم دیگران نداشتھ باشند و خود با انجام وظایف ، بھ 

: خـودشـان خـرسندى و نشاط بخشند، كافى است ؟ آیا اجتماع باید طورى باشد كھ بھ قول معروف 

یا بھتر این نیست كھ جامعھ بھترین كیفر دھنده بدكاران و بزرگ آ! پـشـك و مـشـك را یـكـسان ببیند؟



ترین مشوق و پاداش دھنده نیكوكاران باشد؟ پس در درجھ دوم ، وظیفھ مربى و بھ طور كلى وظیفھ 

ھمھ افراداجتماع است كھ از راه تشویق و پاداش ، نیروى فوق العاده اى بھ كودكان و جوانان و 

ران اجتماع بدھند، تا آنھا با نشاط و پایدارى بھ كار خود ادامھ دھند و خـالصـھ ھـمـھ خـدمـتگزا

ھمچنین ، با آنانى كھ كجروى و خیانت مى كنند، با اظھار تنفر و ھرگونھ روشى كھ موثرو بھ جا و 

  .عاقالنھ تشخیص داده شود، بھ مبارزه پردازند

  .غنى است  خوشبختانھ دستورات اسالم در این زمینھ ، چون دیگر زمینھ ھا

وال یكونن المحسن والمسئ بمنزلة سوا : در فرمان تاریخى خود بھ مالك اشتر مى فرماید ) ع (عـلى 

فـان فى ذلك تزھیدا الھالالحسان فى االحسان ،وتدریبا الھل االسائة على االسائة والزم كد منھم 

ین روشى نیكوكاران را از نیكى مـاالـزم نـفسھ ، باید نیكوكار و بدكار، در نظر تو یكسان نباشند، چن

بـازمـى دارد و بـدكـاران را بـھ بـدى تـشـویق مى كند و ھر یك از ایشان را بھ آنچھ خود براى خود 

  ] .118[برگزیده است ، پاداش و كیفر ده 

ایـن دسـتور در ھر دوره و ھرجایى ، براى كلیھ مردم قابل اجراست ، ولى نباید فراموش كرد كھ 

  .یكى افراط و دیگرى تفریط: ه دو چیز، ھم مضر و ھم گناه است در این را

نـھ افـراط و زیـاده روى در تـشـویـق و پـاداش رواسـت و نھ افراط و زیاده روى در تنبیھ و توبیخ ، 

  .ھمچنان كھ در ھر دو مورد، تفریط نیز بخشودنى نیست 

یر عن االستحقاق عئ او حسد، ستایشى كھ الثنا باكثر مناالستحقاق ملق ، والتقص: فرمود ) ع (عـلى 

بـاالتـر از حـد اسـتحقاق افراد باشد، چاپلوسى وستایشى كھ كمتر از میزان استحقاق باشد عجز یا 

  ] .119[حسداست 

اكنون الزم است كھ حس حق شناسى وسپاسگزارى را در دل افراد احیا كنیم و ھمچنین الزم است 

و كجروان رادر جامعھ بیدار گردانیم ، تا قدر و منزلت افراد خادم كھ حس تنفر و انزجار از خاینان 

و خاین در اجتماع مشخص شود و افراد شیاد نتوانند جایگاه ھاى حساس مدیریتى را اشغال كنندو 

  .آنھایى را كھ گویاتر از بلبل و پاك تر از فرشتھ اند، خاموش سازند و بھ كنج انزوا فرستند

ھ سـپـاسـگـزارى خداوند، یكى از وظایف انسان و مورد تایید قرآن و احادیث بـا تـوجـھ بـھ ایـن كـ

اشكركم rّ اشكركم للناس ، : اسـالمـى اسـت ، بـا وجـود ایـن در یـكـى از روایـات آمـده اسـت كـھ 

سـپـاسگزارترین شما در برابر خداوند، كسى است كھ بھتر از عھده سپاسگزارى افراد برآید و حس 

  ] .120[ناسى وسپاسگزارى در دل او زنده و ثابت باشد حق ش

این موضوع ، در مورد كودكان كھ ھدف این مقاالت پرورش آنھاست ، نیز كامال صدق مى كند، 

ولى بازھم آگاھى و احتیاط مربى بسیار الزم است ، چھ حاالت و روحیات اطفال بھ طور كامل با 



  .یكدیگر فرق مى كند

ت كھ ستایش براى كودكان عادى و كند ذھن ، اثرى بیشتر و براى كودكان شواھد تجربى حاكى اس

درخـشـان اثـرى كمتر دارد، اما سرزنش در كودكان درخشان اثرى بیشتر داردو دختران بیش از 

پسران در مقابل ستایش حساسیت دارند، ولى پاره اى مطالعات دیگر، حاكى است كھ صرف نظر 

سنى و ھوشى ، ستایش كارگرترین مشوق است و سرزنش وانتقاد، از ھـمـھ تـفاوت ھاى فردى ،

 ] .121[اثرى كمتردارند 

 

 

 

 

   

 عـادت - 8

 نقش حیاتى عادت

اگـر چـھ انـسـان بـا داشتن نیروى عقل ، از موجودات این جھان ،امتیاز مى یابد ومى تواند در باره گـفتار 

س ازتشخیص نیك از بد، راه صواب را بپیماید، ولى اگر و رفتار خویش ، بھ اندیشھ پردازد، آن گاه پ

بنابراین باشد براى ھركارى كوچك ، مدت ھا ـدست كم چند لحظھ ـسر بھ جیب تفكر فرو برد،مشكل 

 .بزرگ زندگى اش از ھمین جا آغاز مى شود و ھمھ یا بیشتر كارھا متوقف مى ماند

بر اثر تكرار فراوان بھ صورت اعمال خودكار  :خوشبختانھ قسمت عمده كارھا بھ گفتھ روان شناسان 

و آدمـى براى انجام آنھا نیازى بھ تفكرجدید ندارد، تنھا یك قسمت ناچیز و  [122[درآمـده اسـت 

مـخـتـصـرى اسـت كـھ بـھ تـفـكـر جـدید نیازمند است و ھمان ھم بر اثر تكرار، بھ صورت اعمال 

 .ازه فراھم مى گرددخودكاردرمى آید وزمینھ براى ابتكارات ت

عادت باعث صرفھ جویى در صرف انرژى است و از این رو بھ ارگانیسم ، امكان : جان دیوئى مى گوید 

 . [123[عادت زمینھ ابتكاراست  : تغییر و تحول مى دھد، بھ عبارت دیگر

ر، از قبیل انـسـان از ساده ترین كارھا،مانند لباس پوشیدن ، غذا خوردن وب گرفتھ ، تا كارھاى دشوا

رانـنـدگـى ، خواندن ، نوشتن ، سخنرانى وب ھمھ رابھ طورخود كار انجام مى دھد و این كھ برخى از 

دانستھ اند، از ھمین لحاظاست وبدون شك ، وجود عادت  [124]روان شناسان او را مخلوق عادت 

 . درزندگى ، یگانھ وسیلھ سعادت و خوشبختى است



 . گر از عناصرى كھ عادت را تشكیل مى دھد، عنصر روانى استیكى دی: جان دیوئى مى گوید 

ھـر عـادتـى مـوجـد تـحول روانى است ، ھرگاه بھ كارى معتاد شویم تمایل یا عالقھ شدیدى بھ آن پیدامى 

كنیم و از اجراى آن لذت مى بریم ، با خوشى وخوش بینى بھ آن مى نگریم ، دانستھ یا ندانستھ ، براى آن 

و مزایاى فراوان برمى شماریم و اگر از آن كار ممنوع شویم ، احساس محرومیت وناراحتى مى  كار فواید

 . [125]كنیم ، طرز تفكر و كیفیت عواطف ما سخت زیر نفوذ عادات ما قراردارند 

 

 عادت ھاى ناروا و عالج آن

بردارى درست یا  باید توجھ داشت استعدادھایى كھ در وجود آدمى نھفتھ است ، ممكن است مورد بھره

 .نادرست قرار گیرد

زیـانـى كھ دامنگیر انسان شده و مى شود، این است كھ بھ جاى این كھ ھمواره در راه تشكیل عادات خـوب 

و پـسـنـدیده كوشا باشد و از تشكیل عادات زشت و ناروا جلوگیرى نماید، دستخوش خطا مـى شـود و 

 .شت ، آلوده ساختھ تا دم مرگ نیز با آنھا دست بھ گریبان مى ماندوجـود خـود را بـا عـادتـھـاى نـاروا وز

من ھمیشھ كوشش مى كنم كھ فرزند خود را  : ژان ژاك روسو، در كتاب معروف خود امیل مى گوید

 .عادت دھم بھ اینكھ ھرگز عادتى نكند

تیجھ دوران كـودكـى این گفتار اگر چھ بھ ظاھر صحیح نیست ، ولى از آن جا كھ بسیارى ازعادات انسان ن

اوسـت ، صـحـیـح است ، زیرا در این دوران نیروى تشخیص انسان ضعیف است و اگر از آمـوزش و 

پـرورش صـحـیـح بـرخـوردار نـباشد، بھ طور كوركورانھ و ماشینى ، عادت ھایى در او تـشـكـیـل مى 

با او بوده و بسا او را دستخوش ركود و شود كھ اگر با آنھا مبارزه نشود و ریشھ كن نگردد، تا پایان عمر 

 .جمود مى سازد و از تحصیل عادات مفیدھم باز مى دارد

بنابراین ، كودكى كھ ھر نوع عادتى مى پذیرد و خود او ھم بھ ھیچ نحو نمى تواند میان عادات نیك و بـد 

بد و شكى نیست كھ پلھ فـرق گـذارد، باید تحت مراقبت دقیق درآید و بایك سلسلھ عادات نیك ، پرورش یا

 . اول تشكیل عادات نیك و بد، خانواده ، بھ ویژه آغوش گرم مادران است

از ھـمـیـن جـاست كھ كودك ، بھ دزدى ، دروغگویى ، الفزنى ، تنبلى ، فرار از انجام وظیفھ وب عادت 

 .دمى كند و پدران و مادران باید كودك را عادت دھند كھ بھ این صفات زشت عادت ننمای

پـس از آن كھ قوه تمیز و تشخیص در آدمى بیدار شد، باید خود از تشكیل عادات بد در وجود خود 

جـلـوگـیرى نماید و تحت تاثیر ھوا و ھوس ،معاشر ناجنس و اشتباھات دیگر، گرفتار عادت ھاى ناروا 

 .نشود

نھ وبعمرى را بھ پریشانى و بـسـیـارى از جـوانـان ، بـراثـر یـك اشتباه ، دوستى ناباب ، ھوسى ابلھا

بـدبـختى مى گذرانند و ھمواره در آتش پشیمانى وحسرت مى سوزند و بر لحظات غفلت و اشتباه خویش ، 



 .لعن و نفرین مى فرستند

 . بیمارى عادات ناروا، خطرناك تر از ھر نوع بیمارى كشنده و زیان بخش است

ساختن عادات خوب بھ جاى عادات بد، پیشنھاد كنند و روان شناسان سعى كرده اند راه ھایى براى جانشین 

 .این قبیل بیماران را درمان روحى بخشند

براى ترك عادت نامطلوب ، نباید ھیچ گونھ استثنایى قائل شد و باید عادات ارادى جدید را تمرین و 

 .یین نمودعـادات غـیر ارادى را با تمرین ھاى ارادى ترك كردو مشخصاتى صریح براى عادت جدید تع

 

 عادت و آموزش و پرورش

باید اعتراف كرد كھ نقش معلم و متصدیان آموزش و پرورش در بنیان گذارى عادات نیكو، بسیار مھم 

 . است

تحصیل عاداتى كھ سبب سازگارى فرد با : بـدنیست بدانیم كھ برخى ، آموزش و پرورش را عبارت از 

ازگارى باید سبب ایجاد تغییراتى در محیطشود و صرفا دانستھ اند، البتھ این س [126[محیط مى شود 

 .عملى منفى و منفعل و معلول حوادث محیط نباشد

ـایجاد عادات 1: بـا تـوجـھ بـھ تـعریف مذكور، دراین جا دو وظیفھ اساسى براى معلم بیان مى شود 

 .ـترك دادن عادات زشت و ناروا2مطلوب ،

خودى خود قادر نیست خویشتن را در ایجاد عادات نیك و ترك  ھمان طوركھ گفتیم ، طفل یا نوجوان بھ

 .عادات ناروا رھبرى كند

این وظیفھ مربى واقعى و معلم وظیفھ شناس است كھ در راه آموزش و پرورش آنھا سعى بیشتر و پـى 

 گـیرتر و دقت شایستھ ترى از خود ابراز دارد،استعدادھاى نھفتھ نونھاالن را كشف كند، نقاط ضـعـف

آنـھـا را جـسـتـجـو نـمـایـد و بـا صـبـر و حوصلھ ، بھ تدریج عادات زشت آنھا را بھ دست فـرامـوشـى 

بـسپارد و آن عاداتى كھ سبب سازگارى آنان با محیط و فعالیت و ابتكارو سعادتشان مى شود در آنھا بھ 

 .وجود آورد

طورى از آموزش و پرورش واقعى  بـایـد طورى كودك و نوجوان را تحت مراقبت دقیق قرارداد و

بـرخـوردار سـاخـت كھ ھمواره از روى فكر و اندیشھ و مالحظھ غایت و نتیجھ عمل ، آن را از روى 

شـعـور و اراده تـمـریـن كـنند، تا بھ صورت عادت و خودكار درآید، و ھم در موارد الزم بتوانند با یـك 

از ھمین راه و رسم صحیح پیروى كنند و ھرگز دچار عادت تصمیم ، عادتى را ترك نمایند ودر تمام عمر 

 .ھاى كوركورانھ نگردند

آرى ، مـعلم خوب ھمواره بھ شاگردان خود درس فضیلت و انسانیت مى دھد و عقل آنھا را بیدار و آگاه 

 .مى سازد وكاخ سعادت آنھا را با روشى خردمندانھ در محیط آموزشگاه پى ریزى مى نماید



ید خیال كنند كھ وظیفھ آنھا تنھا نان و لباس دادن است و نسبت بھ آموزش و پرورش كـودكـان و پـدران نـبا

تشكیل عادات نیكو در وجود آنھا وظیفھ اى ندارند، و معلمان نیز نباید تصور كنند كھ تـنـھـا بـا یـاددادن و 

ت نـامـطـلوب و تربیت اخالقى خواندن و نوشتن ، تمام وظیفھ ھاى آنھا انجام گرفتھ است و در مورد عادا

و اجتماعى كودكان ، سھمى ندارند و بھ عبارت دیگر، تصور نكنند كھ درس ھـاى آمـوزشـگـاھى ارزش 

اخالقى ندارد، بلكھ باید درآموزشگاه ھا بھ وسیلھ درس جداگانھ اخالقى شاگردان را با مسائل اخالقى ، 

 .آشنا بكنند

و پرورش ، دست كم در جامعھ دموكراتیك ، نھ تنھا باید رفتار خارجى آمـوزش : جـان دیـوئى مـى گـویـد 

افراد را با موازین اجتماعى ھمنوا سازد، بلكھ افكار و امیال آنان را موافق آرمان ھاى اخالقى جامعھ 

 . [127[پرورش دھد، تا رفتار آنان خودبھ خود بر موازین اخالقى استوار شود 

تا عالم سازى را با آدم سازى توام سازند، وگرنھ پیشرفت علم و عقب ماندگى مـربـیـان بـایـد بـكـوشـند 

 .انسانیت ھمواره بر دردھا و گرفتارى ھاى بشر مى افزاید

مـا بـیـش از آن كـھ بھ مھندسان كارخانھ راه سازى و ساختمان احتیاج داشتھ باشیم ، بھ مھندسان انسانى 

 .ال نخواھدرسیدنیازمندیم و بدون آنھا جامعھ ما بھ كم

 سرمایھ ھاى مادى و معنوى - 9

 مشكالت قرن ما

در فـصـل پـیش ، درباره عادت ـموضوعى كھ از نظر دانشمندان آموزش و پرورش اھمیتى بھ سزا دارد 

ـبـحـث كـردیـم و سـرانـجـام ، رشتھ سخن بھ این جارسید كھ ما بیش از آن كھ بھ مھندسان كـارخـانـھ ، راه 

ختمان احتیاج داشتھ باشیم بھ مھندسان انسانى نیازمندیم و بدون آنھا جامعھ ما بھ كمال سـازى و سا

 .نخواھدرسید

اكـنـون بـاید دید، علت عقب افتادگى یك ملت ، تنھا نداشتن ذوب آھن ، كارخانھ ، نیروى تولید و 

ردن سرمایھ ھاى معنوى است افـزاركـشـاورزى نـواست ، یااین كھ عالوه بر ھمھ اینھا،نداشتن یا بھ كار نب

؟ چرا ممالك مترقى با این كھ از جنبھ ھاى مادى بھ طور كامل برخوردارند، ھمواره در نگرانى 

واضـطـراب بـھ سـر مـى برند و از آرامش و راحتى محرومند؟ علت این است كھ توسعھ روزافزون 

در برابر مردم جھان نمودار مى  قـدرت ھا و فراوانى سالح ھاى آتش زا ھر لحظھ خطرھاى سھمگینى را

 .سازد و آینده مبھم و تاریكى را مجسم مى نماید

آیـنده علم با ھمھ امیدھا و آرزوھایى كھ بھ دنبال دارد، معلوم نیست براى بشر مفید یا مضر باشد و این از 

 .لحاظ استفاده ھاى خطرناكى است كھ ممكن است بشراز علم بكند

ارد دالر از ثروت و درآمد جھان را تسلیحات مى بلعد و بھ گفتھ دبیر كل سازمان میلی120تـنـھـا سـاالنـھ 



مسالھ این است كھ آیا سرانجام ما نژادبشر را منقرض خواھیم كرد یا این كھ عالم بشریت از : ملل متحد 

 .جنگ دست برخواھد داشت 

در جنگ سوم ، چھ سالحى بھ  :از دانـشـمـنـد بـزرگ عصر اتم و فیلسوف عالى قدر، انشتین پرسیدند 

اگر جنگ  :كارخواھد رفت ؟ وى از پاسخ این سوال خوددارى كرد و خود را بھ نادانى زد و گفت 

یعنى طورى دنیا زیر و رو مى گردد كھ بـشرى ! چھارمى پیش آید، اسلحھ آن منحصر بھ فالخن خواھدبود

 .ت زندگى بشر ما قبل تاریخ در خواھد آمدباقى نخواھد ماند و اگر بشرى باقى بماند زندگى او بھ صور

بیشتر كوشش دنیاى قرن بیستم ، صرف خلع سالح ، رھایى از استعمار و پشتیبانى از كشورھاى در حـال 

تـوسـعـھ مـى گردد و این امر نشان مى دھد كھ ھنوز دنیاى ما محل امن و امان و سعادت و خـوشـبـختى 

اغلب : اوتانت دبیر كل وقت سازمان ملل متحد مى گوید ! ایم  نشده است و ما ھنوز اندرخم یك كوچھ

كشورھایى كھ تازه از استعمار رھایى یافتھ و در حال توسعھ اند، فاقد سازمان ادارى و فـنـى ھـسـتند، 

زندگانى اقتصادى و مالى آنھا عموما متزلزل است ، احتیاج مبرمى بھ مدرسھ و مـعـلـم دارند و غالبا 

ثبات اوضاع سیاسى خود مى شوند و بھ عھده سازمان ملل متحد است كھ آنھا رایارى كند تا قربانى عدم 

 .بتوانند مشكالت خود را حل كنند

 :وانـگـھـى ، تنھا این كشورھا دچار این گرفتارى ھا و بدبختى ھا نیستند، بلكھ دو میلیارد از مردم جـھـان 

قر وبدبختى نفس مى كشند و از حداقل ضروریات زندگى یـعنى در حدود سھ چھارم ساكنان كره زمین با ف

 . م 1961ھم محرومند، روى ھمین جھات بود كھ سازمان ملل متحد بھ موجب قطعنامھ مورخ سال

 . م1970تا 1960سال ھاى 

را دھـسـالـھ سـازمان ملل متحد براى توسعھ اعالم كرد، تا با اقدامات سازمان ، تفاوت فاحش بین درآمـد 

ارگـر مـتوسط در كشورھاى صنعتى وقوت الیموت انسان متوسط در كشورھاى تـوسعھ نیافتھ ، از یـك كـ

سالى پنج درصد 1970میان برداشتھ یا تعدیل شود و در كشورھاى در حال توسعھ ، درآمد ملى را تا سال 

 .افزایش دھد

ى آید كھ در درجھ اول ، از آنـچـھ بـھ عـنوان مشكالت قرن ما گفتھ شد، این نتیجھ بھ دست م * * *

سـرمـایـھ ھاى مادى در ھمھ جاى دنیا و بھ دست تمام مردم جھان نیست ، بلكھ در برخى از ممالك بـزرگ 

مـتـمـركـز شـده است و سایر ممالك بھ علل و جھاتى ، از تحصیل این سرمایھ ھا محرومند ونـمـى تـوانـنـد 

نھا سرمایھ ھاى مادى نتوانستھ است دردھاى بشر را درمان روى پـاى خـود بایستند و در درجھ دوم ،نھ ت

 . كند، بلكھ خود بر دردھا و مشكالت بشر افزوده است

بـا ایـن ھـمـھ شكى نیست كھ یك ملت ، آن گاه مى تواند بھ سعادت واقعى برسد كھ از سرمایھ ھاى مادى و 

 .معنوى برخوردار باشد

 . تیمما در پى نشان دادن رمز سعادت واقعى ھس



اوتـانـت ، علل عقب افتادگى بسیارى از ممالك روى زمین را فقدان سازمان ادارى و فنى ، تزلزل زندگى 

 .اقتصادى و مالى ، احتیاج مبرم بھ مدرسھ ومعلم و عدم ثبات اوضاع سیاسى مى داند

ندگى او راه بنابراین ، سعادت یك ملت ، آنگاه بھ خوبى تامین مى شود كھ ھیچ یك از این نواقص در ز

نـداشـتـھ بـاشد،ولى رفع این نواقص بھ عھده كیست ؟ مگر چنین نیست كھ تنھا كسانى مى توانند بـرایـن 

نـواقـص فـایـق آیـنـد كـھ در مـدرسـھ و بـھ وسیلھ معلم تربیت مى شوند؟ ما، معلمان را مـھـندسان انسانى 

وط بھ برق تخصص دارد و بـھ اوضـاع آن سرو لقب دادیم ، زیرا اگر مثال مھندس برق ، در امور مرب

سامانى مى بخشد،معلم ھم مھندسى است كھ در امور مربوط بھ انسان ، تخصص دارد و بھ اوضاع او 

 .سروسامان مى بخشد

وظـیـفـھ معلم تنھا این نیست كھ پزشك ، مھندس ، حقوقدان ، عالم اقتصاد، ریاضیدان ، فیلسوف ، ادیب ، 

منصب ، تحویل جامعھ بدھد، بلكھ ھمھ اینھا معلومات و فنونى ھستند كھ اگـر تـوام بـا درجھ دار و صاحب 

اخـالق و انـسـانـیـت نـبـاشـنـد و ایـمـان بـھ مـبـدا و معاد، آنھا را در راه صحیح راھبرى ننماید،مشكالت 

 .زندگى را در دنیاى كنونى صد چندان خواھندكرد

 

 پیكار مردم جھان

كور، امروز مردم جھان بھ طور محسوسى در راه مبارزه با مشكالت ، بھ پا خاستھ اند و بـھ دالیـل مذ

 .بایك كوشش پى گیر و ھمھ جانبھ ، با سرانگشت تدبیر و درایت ، گره ھا را از زندگى مى گشایند

در مـیـان ھـمـھ مشكالت مسالھ آموزش و پرورش ، بیش از ھمھ ، مورد توجھ است ، زیرا حل ھمھ یا 

بـسـیـارى از مـشـكـالت بھ آموزش و پرورش بستگى دارد و ملتى كھ از آموزش و پرورش صحیح 

 .برخوردار باشد، بھ راحتى بر مشكالت فایق مى آید

در تـمـام جـھـان ، دانشگاه ھا ھمواره در درجھ اول اھمیت بوده اند و بھ وسیلھ اقدامات دولت ھا و مردم 

 .آنھا افزوده مى شودو سرمایھ ھاى ھنگفتى در آنھا گرد مى آیدنیكوكار، روزبھ روز بر توسعھ 

اصـوال پـیـشـرفت آموزش و پرورش ، نشان پیشرفت ھر قومى است ، از این رو مردم جھان بھ طور 

دسـتـھ جـمعى علیھ جھل و بى سوادى بھ مبارزه برخاستھ اند و با كوشش و تالش ، ھمواره در صدد 

 .صحیح تر براى تعلیم و تربیت كودكان ھستندپیداكردن راه ھاى بھتر و 

 . آسایش و راحتى ملتھا مدیون ترقى علمى است

دانشگاه و كالج وجود دارد، دوازده عدد آنھا بیش از صد میلیون دالر ثروت 1800در ایاالت متحده امریكا 

 .دارد

میلیون دالر ثروت  469ك دانـشگاه ھاروارد، ثروتمندترین دانشگاه ایاالت متحده است و بھ تنھایى نزدی

 .دارد



 .میلیون دالر مى رسد 434ثروت دانشگاه تگزاس نیز تخمینا بھ 

 . دانشگاه دوازده میلیون دالراست 101حداقل ثروت 

 .بسیارى از مردم نیكوكار جھان ، ثروت ھاى كالن خود را در راه پیشرفت علم و دانش وقف كرده اند

 

میالدى زندگى را بدرود گفت ، ثروت خـود 1896مھندسى كھ در سال آلفرد نـوبـل دانشمند علم شیمى و 

را وقف كرد تا بھ كسانى كھ در زمینھ فیزیك ،شیمى ، زیست شناسى یا طب ، صاحب كشف یا اخـتـراعـى 

مـھـم بـاشـنـد، یا بھترین آثار ادبى را بھ وجود آورند، یا بزرگ ترین خدمت را بھ صلح جھانى بكنند، 

 .شودجایزه داده 

 . دالرتثبیت شده است 8000مبلغ این جایزه ھا در 

نفر از بزرگ ترین دانشمندان و نویسندگان و خدمتگزاران بھ صلح ، 280بھ بعد بیش از 1901از سال 

 .جایزه نوبل را دریافت داشتھ اند

اب جھانیان ھـمـان گـونھ كھ جوانان مملكت ما امروزه با افتخارات بزرگ خود در المپیادھاى علمى ، اعج

 .را برانگیختھ اند

اوقاف گیپ یادگار مادر پیرى است كھ فرزند جوان خود گیپ را ـكھ عالقھ سرشارى بھ ادبیات فارسى 

 .داشت ـاز دست داد

 .وى بـراى آرامـش خـاطر خستھ و ملول خود، ثروت خویش را وقف كرد، تا آثار ادبى فارسى طبع شود

 .بھترین چاپ ھاى كتب فارسى محسوب مى شود اكنون كتاب ھاى چاپ اوقاف گیپ از

 .این نمونھ ھا براى مردم متمكن و ثروتمند، سرمشق بزرگى بھ شمارمى رود

امـیـدواریم در مملكت ما ھم مشكل آموزش و پرورش بھ كلى حل شود و در این راه ، سرمایھ ھاى مادى 

 . ییمو معنوى بھ كار افتد، تا در سایھ آن بتوانیم برمشكالت فایق آ
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 نگاھى بھ گذشتھ

 .دنیاى امروز از چند جھت ، با دنیاى گذشتھ فرق دارد

روزگـارى بود كھ بشر، بھ خواندن و نوشتن و علم و دانش ، اھمیت نمى داد و آن را براى زندگى الزم 

 .ین مى شمردنمى شمرد و ـاحیاناتوجھ بھ آن را امرى تفننى وزاید و گاھى لغو و ننگ

در كـشـور یـونان ، كھ مدت ھا مھد علم و فلسفھ بود و نوابغ علم و فلسفھ چون سقراط، افالطون ، 

ارسـطـوو بـرا در خـویـش پـرورانید و از دماغ آنھا، افكارفلسفى بھ دیگر نقاط جھان تراوش نمود، 

فالنى آموزگار شده است  : كھ بگویند آمـوزگـارى را عـیـب مـى پـنـداشـتـنـد و زشـت ترین ناسزا این بود



اعراب بھ كلى از علم و دانش بى بھره بودند، حتى در آغاز اسالم فقط ھفده نفر نـوشـتن مى  [128! [

دانستند و با آن ھمھ تاكیدات فراوان پیامبر عالى قدر اسالم بھ تعلیم و تربیت و این كھ سـفارش كرد 

مردم دانا با مردم نادان برابرنیستند  : بجویند و قرآن كریم اعالم كرد مسلمانان باید از گھواره تا گور دانش

با وجود این ـبھ گفتھ جاحظ در كتاب البیان و التبیین  [130[و تنھا دانشمندان از خدا مى ترسند  [129]

مناسب شوون یك نفر قریشى نیست كھ جـز تـاریـخ قـدیـم اعراب ، چیز دیگرى  :ـیكى از اعراب مى گفت 

 .بداند، مخصوصا حاال كھ ھر كس باید تیر و كمان بردارد و بھ دشمن حملھ كند

تـرس داشـت كھ ھنر كتابت خود را آشكار سازد، زیرا ) ق 110متوفى (وذوالرمھ ـیكى از شاعران عرب 

با این ھمھ ، در دورانى كھ اروپاى قرون وسطى درگرداب جھل ! بھ گفتھ او نوشتن نزد اعراب ننگ بود

بخردى دست و پا مى زد و كلیسا با كمال استبداد و خودسرى ، مردم اروپا را بھ حال جمود و ركود و نا

كپرنیك ، برنو ـكھ  :نگاه داشتھ بود و براى جلوگیرى از نـھـضـتـھـاى فـكـرى و خـدمات دانشمندانى چون 

انسانى متوسل مى گردیدند، با كمال شقاوت در آتش سوزانده شدـكپلر و گالیلھ بھ ھروسیلھ نا مشروع وغیر

مسلمانان در پـرتـو تعالیم عالیھ اسالم ـعلى رغم بسیارى از تعصبات ناروا كھ بھ شمھ اى از آن اشاره شد 

ـدر راه تـعـلیم وتربیت ، بھ كوشش و فعالیت پرداختند و با اقتباس تحقیقاتى كھ در گذشتھ ، مردم یونان ، 

ھ اختراعات و اكتشافات جدیدى نایل گردیدند و فصلى جدید بر دانش ھـند، ایران و مصر كرده بودند،خود ب

 .انسانى افزودند و بنیان تمدن كنونى را ـكھ بھ دست اروپائیان بھ اوج كمال رسیدـنھادند

 

 اھمیت آموزش و پرورش در دنیاى امروز

د، وسیلھ بیدارى روابـطى كـھ اروپائیان طى جنگ ھاى صلیبى با دنیاى متمدن اسالمى آن روز پیداكردن

آنان گردید و بھ آنھا نشان داد كھ یگانھ وسیلھ ترقى وتعالى ، توجھ بھ علم و دانش و بھ وجود آوردن 

آمـوزش و پـرورش ھـمـگـانـى است وبھ جرات مى توان مدعى شد كھ علت اصلى یا یكى از علل اصلى 

 .رنسانس ، مسلمانان ھستند

كھ دولت ھا موظفند آموزش وپرورش ملت ھاى خود را بھ عھده لـوتر، براى اولین بار پیشنھاد كرد 

گـرفـتـھ و بـا اجـبار، كودكان را تحت تعلیم و تربیت درآورند و راه را براى ترقى و تعالى بھ روى ملت 

 . [131[ھاى خود بگشایند 

 .كار بھ جایى رسید كھ اصوال آموزش و پرورش ، خود علمى مستقل شد

 :ھ آموزش و پرورش و اصول آموزش و پرورش پیدا كرد و دانشمندانى چون و شـعبى از قبیل فلسف

ھـربـارت ، روسو، فربل ، پستالزى ، جان دیوئى وب در این رشتھ ھا قدم بھ عرصھ وجود گذاشتند و 

بـراى كـودك ـن سـان كـھ بـایـد و شـاید ـارزش و احترام قائل شدند، در صورتى كھ دیگران او را 

طالح فعل پذیر و ناتوان ، مى پنداشتند و بھ خودى خود براى او ارزشى قائل نبودند و موجودى بھ اص



دوران كـودكى او را مقدمھ و پیش در آمد بلوغ پنداشتھ ،تصور مى كردند كھ فقط فرد بالغ ، پختھ و كامل 

نـیـست  است ، در صورتى كھ از نظر آموزش و پرورش ، ھیچ كس در ھیچ مرحلھ اى كامل و تام و تمام

بھ كودك احترام گذارید، در زندگى او زیاد مداخلھ نكنید و خلوت او  : مى گوید [132]،از این رو امرسن 

 .را بر ھم نزنید

شما مى خواھید بھ نام  : مـى دانـم كـھ بـرخى از مردم ، بھ این سخن اعتراض مى كنند و مى گویند

دست رھا كنید و كودك نورستھ را بھ امیال و ھوس احـتـرام كـودك ، زمام نظم عمومى و خصوصى را از 

بھ اینان باید پاسخ گفت كھ بھ كودك احترام بگذارید و در این كار كوتاھى ! ھاى دیوانھ وار خود واگذارید

مقتضیات طـبـع كـودك را  :مكنید، ولى بھ خود نیز احترام گذاریدب در تربیت كودك ، دو نكتھ مھم است 

 . [133[ق جھتى كھ دارد، بھ بارش آورید و بھ سالح دانش مسلحش كنید مـراعات كنید و مواف

 . راه تربیت صحیح ، ھمین است و راھى بس دشوار است: و باز ھم با تاكید تمام مى گوید 

معلمى كھ این راه را مى پیماید، بر خالف معلمى كھ بھ درس گفتن اكتفا مى كند، باید ھمھ وقت و نیرو و 

 . [134[را بھ كار گیرد  فكر و شخصیت خود

بـا كـوشـش ایـن دانـشـوران آمـوزش و پرورش موقعیت خاصى پیدا كرد و در مورد سراسر دوره زندگى 

 .یك انسان آرمانى ، نظراتى ارزنده ابرازشد

ھر چـھ بـر  :معتقد است كھ  [136[در كتاب گردشھاى پیرو عقیده تكامل تدریجى  [135[جـان فیسك 

بشرى افزوده مى شود، لزوما عمركودكى ودوره رشد اطفال نیز طوالنى تر مى شود،  تـكـامل جوامع

زیرا تكامل جامعھ ایجاب مى كندكھ حقایق بسیار فراوانى در كودكى بھ نوباوگان آموختھ شـود،ھـمـچـنـان 

 . [137[كـھ افـزایـش دانـسـتـنـیـھـاى كـودكـان ھم بھ نوبھ خود، سبب تكامل جامعھ مى گردد 

 

 مسئولیت بزرگ

ھـنـوز دنیا نتوانستھ است با ھمھ زحمات و مشقتھا و مخارج سنگینى كھ در راه آموزش و پرورش مـبـذول 

داشتھ است ، بھ ساختن انسان ایدآل و آرمانى توفیق یابد، ولى در این راه مسافت زیادى را پـیـمـوده اسـت 

 . ھدف دور وھنوز اندر خم یك كوچھ است و شـایـد، بلكھ قطعا، بیش از آنچھ پیموده است ، از

ایـن جـاست كھ جامعھ ما یك مسئولیت بزرگ در برابر نسل جوان پیدا مى كند و موظف است كھ دین خود 

 .را ادا نموده ، این بار سنگین را بھ منزل برساند

را ـچـنان  طـبـقـھ معلم ، جزیى از اجتماع و كارش آموزش و پرورش عمدى است و وظیفھ دارد كار خود

كھ در فصل پیش شرح دادیم ـانجام دھد،ولى از آن جا كھ تنھا آموزش و پرورش عمدى در سـرنـوشـت 

كـودكـان دخیل نیست و آموزش و پرورش غیر عمدى نیز در سرنوشت آنان دخالت تام دارد، سایر طبقات 

 .ند بھ وظایف خویش عمل كننداجتماع نیز بھ نوبھ خود وظایفى دارند كھ براى تكمیل كار معلم ، ناگزیر



اگر معلم تعلیمات دینى در كالس درس ، عقاید و اعمال دینى را بھ كودكان یاددھد و كودكان از پـدران ، 

مـادران ، سـایـر بستگان و طبقات اجتماع ، عقایدو اعمال ضد دینى مشاھده كنند، بھ طور قطع كار معلم 

  .خنثى خواھد شد

س درس ، از زشتى و ناروایى دروغ ، بخل ، حسد، تھمت ، خیانت وب سخن اگـرمعلم اخالق ، در كال

گـوید و دانش آموز در خانھ و اجتماع ، خالف آنچھ شنیده است ،بنگرد، واكنش روحى او چھ خواھد 

شـمـا پدران و مادرانى كھ از كودكان خویش انتظار راستى و درستى و انسانیت دارید،شما مـردمـى !بـود؟

ـسـل جوان انتظار ترقى و تعالى دارید، و سرانجام شمایى كھ از توسعھ روزافزون مـفـاسـد در كـھ از ن

مـیـان نـونـھـاالن اجـتماع رنج مى برید،بیایید عالج واقعھ را پیش از وقوع كرده ، با دسـتـگـاه ھاى تربیتى 

حركت آورید و نگذارید  مثبت و سالم ، ھمكارى كنید و نسل جوان را در مسیر صالح و خوشبختى ، بھ

 .این نونھاالن ، دستخوش سموم مفاسد اخالقى شوند

نخست بھ آموزش وپرورش خویش و آن گـاه : باید ) ع (شـمـا ھـمـان پـیشوایانى ھستید كھ بھ فرمایش على 

بـھ آموزش و پرورش دیگران بپردازید و پیش ازآن كھ با زبان بھ آموزش و پرورش دیگران پـردازیـد، 

ا رفـتـار خود آنھا را تحت تعلیم و تربیت خود در آورید و توجھ داشتھ باشید كسى كھ بـھ تـعـلـیم وتربیت بـ

خود پردازد، از كسى كھ بھ تعلیم و تربیت دیگران مشغول است ، بیشتر سزاوار تجلیل و احترام است 

]138] . 
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 .با محیط زندگى آشنایى پیدامى كردطفلك ، آرام آرام چشم و گوشش بازمى شد و 

 .بابا و مامان را شناختھ بود

 .حس مى كرد كھ دو موجود مھربان با تمام قوا در راه تامین آسایش او شب و روز درتالش ھستند

او بـھـانھ مى گرفت ، از بھانھ گیرى ضررى نمى كرد، ھمیشھ نازش را مى خریدند، نوازشش مى 

ختصر، او را نزد پزشك مى بردند و بھ وسیلھ دارو و مراقبت ھاى غذایى كـردنـد، بـا یـك كـسالت م

 .خاصى درمانش مى كردند

 .ھمھ براى او آینده درخشانى پیش بینى مى نمودند

قراین ھم نشان مى داد كھ غیر از این نیست ، ولى یك حادثھ غیر مترقبھ بھ طور كلى صحنھ را تغییر داد 

 .دحوادث تازه اى بھ روى پرده آم

 .طفلك بیچاره ، ماتش زده بود

زیرا احساس مى كنم كھ اگر بھ دنیا نمى آمدم و این تلخیھا !زنـدگـى اگـر ایـن است ، یعنى ھیچ ب! بـاوه 

 .را نمى چشیدم ، خیلى بھتر بود



 . راستى من كھ از این زندگى جز تلخى ، ناكامى ، دلھره و اضطراب ، چیزى ندیدم

 . وزى برق امیدوارى ، خانھ دل افسرده ونازكم را روشن ساختنھ شبى آرام خفتم و نھ ر

نھ از زبانى حرف مالیم شنیدم و نھ از دھانى نغمھ انس و ! نھ از كسى صفا دیدم ، نھ از دستى نوازش 

گویى روزگار با تمام قدرت ھاونیروھاى خود، سر دشمنى با من ـكھ موجودى بینوا، بـى پـناه ، !مـھـربانى 

آرزوى یـك غذاى  :چھ آرزوھا كھ در دل دارم ! یادگذشتھ ھا بھ خیر! و بى سرپرستم ـداردبى خانمان 

سیر، یك بستر گرم ، یك پناھگاه مھربان ، مثل بچھ ھاى مردم سرو سامانى داشتھ باشم ، روزھـا بـھ 

باس نو بپوشم ، مـدرسھ بروم ، تعطیالت با پدر ومادرم بھ گردش و تفریح و دید و بازدید بروم ، ایام عید ل

این اجتماع خیره سر و الابالى ، این ثروتمندان عیاش و تن پرور،چرا بھ فـكـر من و امثال ! ولى افسوس 

چھ مى شد اگر یك صدم ھزینھ سنگین و گزاف زندگى خود را كنار مى گذاشتند و صدھا ! من نیستند؟

یك صدم ! ر پر و بـال مـى گـرفـتند؟امثال مرا كھ بھ عللى دچار سرنوشتى چون سرنوشت من شده اند زی

مخارج كنار دریا، شب نشینى ھا، مسافرت بھ كشورھاى خارج وب بھ انسانھایى دل افسرده و بینوا چون 

ممكن است ! خواننده عزیز! من اختصاص داده ، بھ این ناھماھنگى و فاصلھ عظیم طبقاتى خـاتمھ مى دادند

جراھاى تـلـخ چـھ ارتباطى بھ بحث ما دارد، ولى نباید فراموش تصورفرمایید كھ مجسم ساختن این گونھ ما

زنى  :شود كھ در جامعھ ما كسانى ھستند كھ بھ عـللى كانون گرم خانوادگى آنھا از ھم متالشى شده است 

از شوھرش خوشش نیامده است ، شـوھـرى بھ زن دیگرى دلبستگى پیدا كرده ، سرانجام عفریت شوم 

حب یك یا چـنـد فـرزند ھستندـاز یكدیگر جدا كرده است ، مردى بر اثر اعتیاد بھ طالق آنھا را ـكھ صا

مشروبات ، ھروئین ، تریاك وب شانھ را از زیر بار مسئولیت سنگین خانواده تھى كرده است و 

نیازمندیھاى آنھا را تامین نمى كند و زن و فـرزنـدان خـود رابـا كمال بى اعتنایى رھاكرده است ، یك 

دى یا چاقوكشى وب، سرپرست خـانـواده اى را بـھ زنـدان كـشـانـیـده است ، كودكانى در سنین طفولیت دز

 .، پدر یا مادر یا ھر دو را ازدست داده اند

آیـا فكر مى كنید كودكان چنین افرادى خود بھ خود آن طورى كھ منظور و خواست اجتماع است ، بار مى 

اگر چنین بود قطعا این ! ضرر جامعھ قدم بر نمى دارند؟ خیلى مشكل است آیند و در آینده الاقل در جھت 

 .بدبختى ھا بھ حداقل رسیده بود و براى ھیچ كس جاى نگرانى نبود

 . بھ نظر ما چنین جامعھ اى خود بیمار است

در روابـط چـنـیـن اجـتـمـاعى ، ناھماھنگى و تالشى وجود دارد، در این صورت چگونھ مى توان 

 .ربود كھ محصول این اجتماع ، سالم و سودمندباشدمنتظ

داد  نـوشـتـھ انـد كـھ از گـزنفون فیثاغورثى ، پرسیدند كھ او طفل خود را چگونھ تربیت خواھد كرد؟ پاسخ 

 .او خوب تربیت خواھد شد، اگر شھرى كھ اودر آن زندگى مى كند، خوب اداره شود: 

 .ھاى بسیار كرده اندجامعھ شناسان در این گونھ مسائل ، دقت 



اختالل  : الیوت و مریل بھ سھ نوع اختالل و بى نظمى معتقدند و براى ھریك عالیمى ذكر نموده اند

 . انفرادى ، اختالل خانوادگى و اختالل گروھى

عـالمـت اخـتالل انفرادى را تبھ كارى ھاى دوران جوانى ، انواع جنایت ، جنون ، فحشا، میگسارى و 

ر مى كنند، عالمت اختالل و بى نظمى خانوادگى را طالق ، فرار از خانھ ، بھ وجود آوردن خـودكـشـى ذك

فـرزنـدان غـیر شرعى و بیمارى ھاى آمیزشى مى دانند، عالمت بى نظمى گروھى را فقر، فقدان وسایل 

 . [139[تعلیم و تربیت ، بیكارى ، فساد سیاسى ، ارتشا و جنایت مثال مى آورند 

زنـدانـى سـى ویك سالھ ـكھ دوازده سال است در زندان بھ سر مى بردـ بھ معلم خویش چنین یـك  * * *

اشك در چشمانم حلقھ زده است و نمى توانم چیزى بنویسم ، زیرا یاد روزھـایـى ! آقاى معلم  : مى نویسد

بابى عاطفگى و بى مـى افـتـم كھ بھ تازگى مادرم مرده بود و پدرم زن گرفتھ بود و باسؤ نیت زن پدرم و 

 . رحمى پدرم مواجھ شدم

پدرم مرا از خانھ اى بیرون كرد كھ نھ ! پدرم مرا از خانھ بیرون كرد تا بتواند با زن خویش خوش باشد

 .تنھا متعلق بھ مادرم بود، بلكھ تمام وسایل زندگى آن مال مادر بیچاره من بود ب سرماى سختى بود

 .برف از آسمان مى بارید

ھ ھزارھا كالف نخ را از آسمان بھ روى زمین باز مى كردند و من در كوچھ ھاى تھران راه مى مثل این ك

رفتم در حالى كھ گرسنھ بودم و لباس درستى برتن نداشتم ب اما نھ احساس سرما مى كردم ، نھ از 

اپاى گـرسـنـگـى چـیزى مى فھمیدم ب تنھا درد بى كسى و درد بیمارى و درد بدبختى و بى پناھى سر

 .مراگرفتھ بود

چطور ممكن بود ! من كھ سال ھا گرفتار این آوارگى و دربھ درى بودم ، چرا خانھ امیدم زندان نباشد؟

 !دزدى نكنم ؟

 

 

 

   

 كودكان سرراھى - 12

 صحنھ ھاى رقت بار

 .آمد و رفت مردم در خیابان ھا قطع شده بود

 .گر، بھ گوش نمى خوردصداى بوق گوش خراش ماشین ھا و سر و صداھاى مختلف دی



 .آن تكاپو و كوشش و تالش خستگى ناپذیر جاى خود را بھ سكون و آرامش داده بود

 .مغازه ھا ھمھ تعطیل شده بود و از مشترى ھاى پرچانھ خبرى نبود

 .دست فروش ھا، دوره گردھا وب كار خود را تعطیل كرده و در خانھ ھاى خود آرمیده بودند

و خروش با گذشتن پاسى از شب ، آرام شده و سكوتى مطلق ھمھ جا را فرا آرى ، تـھـران پـرجوش 

پاسبان گشت ، طبق معمول امتدادخیابانى را طى مى كرد تا اگر دزدان و طراران بـخـواھـنـد ! گـرفـتھ بود

 .یداز مـحـیـط خـلـوت ، سؤ استفاده كرده ، بھ مغازه یا خانھ اى دستبرد بزنند، بھ حساب آنھارسیدگى نما

نـور چـراغ ھـاى مـھتابى از البھ الى شاخ و برگ درخت ھا بر پیاده رو مى تابید ومنظره اى شاعرانھ بھ 

 .وجود آورده بود و پاسبان ھمچنان راه خود رامى پیمود

در این میان ، توجھش بھ سوى چند سگ كھ در پیاده رو ! راه مى رفت و بھ زندگى خود مى اندیشید

 .ودند و گاه گاھى بھ جان یكدیگرمى افتادند، جلب شدمشغول خوردن چیزى ب

مـى خـواسـت بـى اعـتنایى كند و بھ راه خود ادامھ دھد و مزاحمتى براى آن چند حیوان گرسنھ ، فراھم 

 .نسازد، ولى با شنیدن صداى گریھ و نالھ مظلومانھ یك طفل ، با عجلھ بھ سوى او رفت و آنھا متفرق شدند

 .رقت بارى بود صحنھ ، صحنھ اى بس

كـودكى شیرخوار كھ شاید چند روز بیشتر از عمر خود را پشت سر نگذاشتھ بود در خون خود غرق بود 

شاید شبى نباشد در تـھران ! قطع شده و طعمھ سگ ھا شده بود ویكى از دست ھاى نازك و لطیفش از بیخ 

تاسف ، گاھى براثر دیر رسیدن آنان  با كمال! بزرگ ، مامورین بھ یك یا چند طفل سرراھى برخورد نكنند

، سگ ھا كار خود را كرده اند و اطفال معصوم را با دندان ھاى خود پاره پاره نموده ، طـعـمھ خویش 

ساختھ اند، یا این كھ ھنگامى رسیده اند كھ یكى از دست ھا یا پاھاى طفل معصوم از دست رفتھ است 

]140] . 

 

 بررسى انگیزه ھا

ین سوال پیش مى آید كھ چرا پدران و مادرانى بھ خود اجازه مى دھند كھ با استفاده از اكنون براى ما ا

خلوت شب ، جگرگوشھ ھاى خود را بھ دست سرنوشت سپرده و عواطف پاك پدرى و مادرى خود را 

بدبختانھ در جامعھ ما یك نـوع ! آلـوده ھـوس ھـاى نـابـخـردانـھ و افـكـار پـوچ شـیـطانى نمایند؟

ـسـارگسیختگى و بى بندوبارى در میان نسل جوان ، در شرف تكوین است كھ از ھم اكنون نتایج شوم آن اف

 .بھ چشم مى خورد

اگر از حاال براى آن فكرى نشود، معلوم نیست جامعھ ما چھ صدمھ ھا و لطمھ ھاى غیرقابل جبرانى 

 .خواھدخورد

ال معصوم ، مولود شب ھاى گناه ، بلھوسى و یـكى از این نتایج شوم این است كھ عده اى از این اطف



شـھـوتـرانى ھاى زنان و مردانى ھستند كھ از تشكیل خانواده و ازدواج مشروع ، سرباز زده ، ھمواره بـھ 

فـكر خوشى و عیش و نوش و كامرانى ھستند و تمام مقررات مربوط بھ محدودیت زن و مرد را ـكھ 

 .نونھاالن است ـزیر پا گذاشتھ اندصددرصد موجب سعادت اجتماع و بھ خصوص 

ایـنـھـا با سرنوشت انسان ھایى بى گناه و مظلوم ،بازى مى كنند و با جنایتكارانھ ترین رفتار، سبب مـى 

شـونـد كـھ اطـفـالى معصوم ، طعمھ سگ ھا شده یاعضوى را از دست بدھند، آن گاه تحویل پرورشگاه 

 .داده شوند

ھا ھمین جنایت نیست ، گاھى ھم براى از بین بردن جنین ، اقدام بھ عـمل نـتـیـجـھ شب ھاى گناه ، تن

وحشیانھ كورتاژ مى كنند كھ خود داراى مضرات شدید روحى و جسمى است و فعال بھ بحث ما مربوط 

 .نمى شود

رورش عـده اى دیـگـر، مـتـعـلق بھ پدران و مادرانى ھستند كھ بر اثر فقر و كثرت عایلھ و نداشتن وسیلھ پـ

فرزندان خود، ناگزیر مى شوند بھ چنین عملى اقدام كنند، بھ خصوص كھ اگر این كار را نـكـنـند، خیلى 

 .مشكل است كھ پرورشگاھى حاضر باشد بدون دردسر و معطلى طفل را بپذیرد و بزرگ كند

 

 شیرخوارگاه و پرورشگاه

محیطى داده مى شود كھ صدھا طـفـل بى اگـر طـفل بیچاره از دست سگ ھا جان سالم بھ در ببرد، تحویل 

سرپرست بھ دست یك عده پرستار وپرورشكار حرفھ اى سپرده شده اند، تازه این محیط نمى تواند ـن 

 .طورى كھ باید و شایدـ جاى خانھ و مادر را بگیرد

ن بـھـتـریـن محیط براى پرورش طفل ، خانھ و آغوش مادران است ، البتھ نھ ھر مادرى بلكھ مادرا

بـردبـار و پـرحـوصـلـھ ، مـادرانـى كـھ بھ خاطر تربیت صحیح كودكان خود، ھرنوع فداكارى و از 

 .خودگذشتگى مى كنند

بـھ گـفـتـھ روان شـناسان پدر و مادرى كھ پر از عقده ھستند و دایما خشمناك و در امور جزیى برآشفتھ مى 

معاش اختیار كرده و ذوق و شوقى بـراى تـربـیـت شوند و یا پرورشكارى كھ شغل را تنھابھ خاطر امرار 

نـدارد و بـھ كـودكـان با نظر عنادمى نگرد و بى حوصلھ و عصبى و فاقد اعتماد بھ نفس است ، نمى تواند 

 . [141[ھیجان ھا و عواطف كودكان را در مسیر صحیح سوق دھد 

ھا اشكال دیگر در كار تربیت طفل بـنابراین تنھا سیر شدن شكم و پوشیده شدن بدن منظور نیست ، صد

 .موجود است كھ شاید گرسنگى و برھنگى كم اھمیت تر از ھمھ آنھا باشد

ھـمـیـن اشـكـاالت ، در مورد كودكانى كھ مادرشان در بیرون خانھ كار مى كنند و آنھا را بھ دست نوكرھا 

 . و كلفت ھا مى سپارند، موجوداست

با مطالعھ روى سى پرونده مربوط بھ كودكان مـجـرم : نسھ مى نویسد بـن ژان قاضى دادگاه اطفال سن فرا



، بـھ ایـن نـتـیـجھ رسیده ام كھ فقط یكى از این سى طفل ، پدر و مادر واقعا شریف و آگاه داشتھ است 

]142] . 

در صد جرم كودكان ، ناشى از عدم  65تا 63: یـكـى از بـنگاه ھاى حمایت كودكان پاریس مى گوید 

 . [143[قبت اولیا و سرپرستى آنھاست مرا

در صد مجرمین ، در كودكى فساد اخالق داشتھ 90 : یـكى از اساتید علوم تربیتى دانشگاه تھران مى گوید

 . [144[اند 

محمود در كودكستان ، شاگرد اول بود و با آن كھ خیلى  : واقـعـھ زیر، این مطلب را بھتر روشن مى كند

بود، ولى در پنج سالگى میزان نمرات او تنزل كرد، وزن او روزبھ روز سالم و طبیعى و باھوش 

كـمـتـرشـد و از قـدكشیدن بازماند، در امتحان ھوش نمراتش پایین آمد و كم كم خیلى ناراحت وعـصبانى 

شد، در نتیجھ روان شناسى كھ با كودكستان ھمكارى مى كرد، با روش بازى درمانى او را مـورد 

یكى مرد، یكى زن و یكى پسربچھ كوچك ، با مقدارى  :رداد، بدین معنا كھ سھ عروسك آزمـایـش قـرا

 . اسباب خانھ در اختیار او گذاشت

در مـرحـلـھ اول عـروسـك زن را از خانھ بھ اداره فرستاد، بعد عروسك مرد را در آشپزخانھ منزل 

پسر بچھ ، ھرگز رشد كند و بـھ گذاشت بعد شروع بھ پرسیدن سواالتى از خودش نمود كھ آیا عروسك 

انـدازه یـك مـرد بـزرگ مـى شـود یـا نـھ حـتى با خودش فكر كرد كھ شاید عروسك پسربچھ وقتى بزرگ 

 .شد زنى خواھد شد كھ مثل مامان كار خواھد كرد

این امتحان با اسباب بازى ، نشان داد كھ او چرا عصبانى و ناراحت و بى اشتھاست و در چھ محیطى 

مادر او در خارج منزل كارمى كرد،بھ طورى كھ تمام وقت را در اداره بھ سر مى برد و : دگى مى كند زن

 . ھنگامى كھ بھ خانھ مى آمد بى نھایت خستھ بود و فرصت توجھ و نگاھدارى او را نداشت

داد و ساعات كار پدرش چندان مرتب نبود و اغلب در منزل بھ سر مى برد و كارھاى منزل را انجام مى 

 . ھمچنین مرتب بھ او مى رسید، او را دررختخواب مى گذاشت و الالیى مى گفت

مشكل او این بود كھ مى خواست طبق معمول بھ پدرش تاسى كند، یعنى خودش را بھ جاى پدرش 

بـگـذارد، در حـالـى كـھ وضـعـیـت خـانـوادگـى طورى بود كھ او را بھ كلى بالتكلیف كرده بود، یعنى نمى 

 .انست باید مثل پدرش بشود و در خانھ كار كند و یا مثل مادرش در اداره كاركندد

 .بـعـد از ایـن كھ جریان را با پدر و مادرش درمیان گذاشتند، آنھا براى رفع این مشكل ، فورا اقدام نمودند

د و بھ او مـادرش با كم نمودن ساعات كار خودش در خارج از منزل توانست بیشتر اوقات در منزل بمان

 .توجھ كند

افـزایـش عالقھ و توجھ پدر و مادر نسبت بھ او سبب تغییرات فاحشى در روحیھ اش شد، اشتھایش 

افـزایـش یـافـت ، خوشحال تر شد، در مدرسھ ھم رفتارش با دوستان بھبود یافت ، عالوه بر افزایش وزن 



 . [145[، قد او نیز بھ طور طبیعى بلندترشد 

 

 عالى ترین روشھا انسانى ترین و

آیـیـن مـقدس اسالم كھ ھمیشھ در صدد تامین سعادت یكایك افراد ـاعم از خرد و بزرگ ـاست ، براى ھمھ 

 . این مشكالت ، راه حل ھاى صحیحى درنظر گرفتھ است

در درجـھ اول ، روابـط زن و مـرد را تـا حـد ضرورت و الزم ، آزاد گذاشتھ و بقیھ را سخت كنترل كرده 

ت ، آن گاه مسلمانان را موظف مى سازد كھ مراقب تھیدستان و درماندگان باشند و آنھا را سرپرستى اس

 .نمایند

پـیـامـبـر اسـالم ، پـیش از آن كھ از طرف خداوند بھ نبوت مبعوث شود، احساس كرد كھ عمویش 

ق عموى دیگرش ابـوطالب ـكھ مردى پرعایلھ بود ـوضع زندگى اش خوب نیست ، از این رو بھ اتفا

على تحت سرپرستى  : عـبـاس ، نـزد ابـوطـالـب رفـتند و سرپرستى دوتن از فرزندان او را برعھده گرفتند

 . پیامبر قرارگرفت و جعفر تحت سرپرستى عباس

 . [146[بدین ترتیب ھزینھ زندگى ابوطالب را سبك نمودند 

 .استفاده كند این عمل سرمشق عالى انسانى است كھ ھركس مى تواند از آن

شما قرابت و : در مـورد ایـن دوره از زنـدگى خود، فخر و مباھات مى كند و مى فرماید ) ع (عـلـى 

آن گاه كھ طفلى خردسال بـودم  : نزدیكى مرا بھ پیغمبر و مقام و منزلت خاصى كھ نزد اوداشتم مى دانید

ود مى خوابانید و صورت بھ صورت من مرا در دامن خود مى گرفت و بھ سینھ مى چسبانید و در بستر خ

مى چسبانید و مرا وادار مى كرد كھ بوى خوش او را استشمام كنم ب ھر روزى براى من از خلق نیكوى 

 . [147[خود پرچمى مى افراشت و مرا بھ پیروى آن امرمى كرد 

ا این چنین بـھ راسـتـى اگـر كـاروان بشریت ، روزى بھ چنین مرحلھ اى از تكامل مى رسید و انسان ھ

اسالم ھمواره متوجھ ! یـكـدیگر مھرمى ورزیدند، نوازش مى كردند و نوازش مى دیدند، چھ نیكو مى شد

 . ھموارساختن راه رسیدن انسان بھ چنین مرحلھ اى است

در فرمان تاریخى خود بھ مالك اشتر دستور مى دھد مواظب یتیمان باشد و بھ وضع آنھا ) ع (عـلى 

 . [148[ رسیدگى نماید

ّهللا ّهللا فى االیتام فال تغبوا افواھھم وال : مى فرماید ) ع (در وصـیت خویش بھ فرزندانش حسن و حسین 

نكند كھ آنھا را گرسنھ بگذارید و براثر بى ! از خدا بترسیدنسبت بھ یتیمان  [149[یـضیعوا بحضرتكم ، 

 .سرپرستى ضایع و تباه گردند

 .شكالت زندگى اطفال بى پناه و آواره و یتیم توجھ دارداین دستور بھ تمام جھات و م

بھترین خانھ ھاى شما خانھ اى است كھ در آن یتیمى مورد احسان قرار : پـیـامـبر عالى قدر اسالم فرمود 



 . [150[گیرد و بدترین خانھ ھا، خانھ اى است كھ در آن یتیمى مورد بدرفتارى واقع شود 

بھ مبانى اسالم در جامعھ تقویت شود و افراد متمكن ، وظیفھ خود را بھ  ما فكر مى كنیم كھ اگر ایمان

 .خوبى ایفاكنند، مشكل آوارگان اجتماع و كودكان سرراھى بھ نحو صحیحى حل خواھدشد

 .ھم آمار جرایم بھ میزان چشمگیرى تنزل مى كند و ھم سعادت خود آنھا تامین خواھدشد

 دنیاى كودك - 13

 موجود ناشناختھ

 .ھ آھستھ قدم مى زدآھست

 .در درون خود غرق شده بود

 .فكر مى كرد و سوال ردیف مى نمود

چرا این زحمت ھا را بھ !چرا فكر مى كنیم ؟! سـوال ھـاى بھ ظاھر ناچیز، اما در واقع خیلى دقیق پرمغز

 . خود ھموار سازیم

مى سازد و گاھى میلیونھا انسان را مـا حتى معناى فكر را نفھمیده ایم ، دستگاھى را كھ در نھاد ما اندیشھ 

بھ خود جلب مى كند و ھمھ را بھره مندمى نماید و دست رد بھ سینھ ھیچ كس نمى گذارد، نـشـنـاخـتـھ ایـم 

الاقـل از آن جـھان بزرگ چیزھایى فـھمیده ایم ،روزنھ ھایى ! جـھـانـى كـوچـك در جـھـانـى بـزرگ ! 

نستھ ایم بھ نفع خود كارھایى انجام دھیم ، تغییراتى بھ وجود آوریم ، پیش چشمان ما گشوده شده است ، توا

 . تسخیر كنیم و بھره بردارى نماییم

 انصافا تاكنون از این رھگذر استفاده ھایى سرشار برده ایم و ھنوز ھم این استفاده ھا در حال فزونى است

. 

ھرگونھ موفقیت و پیروزى ، نخست با امید و طبعا ! چـھ امـیـدھا و آرزوھایى كھ در این راه در دل داریم 

 .آرزو شروع مى شود

پـیروزى ھا، غنچھ ھاى با طراوت و شكوفھ ھاى امیدھا و آرزوھایى ھستند كھ قرن ھا پیش ھمچون 

رویاھایى دل انگیز و شیرین ، اسباب سرگرمى ودلخوشى نیاكان ما بوده اند، لذا امید و آرزو نھ تنھا عیب 

 . ھ مقابل آن ، یاس و ناامیدى بزرگ ترین عیب استنیست ، بلكھ نقط

قرآن كریم دستور مى دھد كھ ھرگاه از تمام اسباب مادى مایوس شدید و روزنھ ھاى امید بھ روى شما 

 . [151[بستھ شد، بھ خدا امیدوار باشید 

استفاده ھایى برده ایم ؟ چھ ولـى از ایـن جھان كوچك ، یعنى از این وجود خودمان چھ شناختھ ایم ؟ چھ 

راستى آیا حق با خواجھ حافظ ! تغییرات مفیدى در خود ایجاد كرده ایم ؟نخواستھ ایم بفھمیم یا نتوانستھ ایم ؟

 . : شیرازى است كھ مى گوید



 . وجود ما معمایى ست حافظ ــــــ كھ تحقیقش فسون است و فسانھ

جھل ما از خود  : انسان موجود ناشناختھ مى گویدیـا حق با دكتر آلكسیس كارل است كھ در كتاب 

زیـاداسـت و نـواحى وسیعى از دنیاى درونى ما ھنوزناشناختھ مانده است و بیشتر پرسش ھایى كھ محققان 

و مطالعھ كنندگان زندگى انسان طرح مى كنند، بدون پاسخ مانده است ، یا این كھ حق با حـكـیـم یونانى ، 

ھمان طورى كھ روان شناسان ، براى شـنـاخت انسان ! خود را بشناس ؟ :سقراط است كھ مى گفت 

اولین ھدف روان شناسى علمى ، برقرار ساختن اصول و  : ھمواره در كوشش و تالش ھستند ومى گویند

 . كشف حقایقى است كھ سبب مى شود رفتار و سلوك را بھتر بفھمیم

مى شود، بھ ما كمك مى كند كھ خود و دیگران را بھتر  عـلـم بـھ رفتار كھ در اثر مشاھده و تجربھ حاصل

 . [152[بشناسیم و در نتیجھ بھتر بتوانیم رفتار خود ودیگران را كنترل كنیم 

مـغـز مـا و سـلسلھ اعصاب ما چیزھایى ھستند كھ كار تفكر، تخیل ، حفظ، احساس و تحریك را بر حسب 

 .ظاھر برعھده دارند

دكار، این كار را مى كنند یا این كھ نیروى دیگرى بر اینھا حكومت مى كند؟ آیـا اینھا خود بھ طور خو

 .گروھى این ، گروھى آن پسندند

در خـود عمل سلول ھاى عصبى ـكھ دانشمندان فیزیولوژى و روان شناسى توانستھ اند از طرز كار آنـھـا 

ن مى نامند از یك طـرف داراى پـرده بـردارند ـھنوز نقاط مبھمى وجوددارد،سلول عصبى كھ آن را نورو

مى نامند و از طرف دیگر داراى چند رشتھ كوتاه است كھ  [153[رشـتھ اى طوالنى است كھ آن را اكسن 

 .مى گویند [154[آنھا را دندریت 

وظـیفھ آكسن ، گرفتن تحریكات و تاثیرات عضوھاى حسى است كھ بھ صورت موجى ازالكتریستھ بھ 

 .دنورون دیگر منتقل مى شو

نـقـطـھ اى كـھ درآن جـا دنـدریـت یـك نـورون بـا آكـسـن نـورون دیـگر، بستگى پیدامى كند، سیناپس 

 .مى گویند [155[

نـقطھ ابھام این جاست كھ موج مزبور بھ وسیلھ یكى از رشتھ ھاى دندریت عبور مى كند و بھ آكسن مـى 

ھمیشھ از یك رشتھ عبور نمى كند، شاید  رسـد و بـا رشـتھ ھاى دیگر دندریت سروكارى ندارد، ولى

 .تفاوت ھایى كھ در حواس ما ھست ، ناشى از ھمین عبور موج از یكى ازرشتھ ھاى دندریت باشد

 . ما گاھى از بوى عطر لذت مى بریم و گاھى متنفر مى شویم

 . طعم یك غذا ھمیشھ براى ما یكسان نیست

 . ا مطبوع و دلچسب نیستشنیدن یك سخنرانى یا یك حكایت ، ھمیشھ براى م

 .ناشناختھ تر [156! [علت چیست ؟ آیا اینھا نقش ھمان رشتھ ھاى دندریت است یا چیز دیگر؟

 .از این جھان كوچك ، جھانى كوچك تر ولى ناشناختھ تر واسرارآمیزتر نیز وجود دارد



 . است آن جا كھ نھ چشم كار مى كند، نھ گوش آھنگى مى شنود ونھ براى حدس و گمان راھى

آن جـا كھ بر خالف تصور ظاھر بینان و كوتھ نظران ، دنیایى است اسرارآمیز، پیچیده و بغرنج ، یعنى 

 . دنیاى كودك

مـا دسـت كم ، با بزرگ ھا تماس مى گیریم ، صحبت مى كنیم ، آثارى در چھره آنھا و وضع ظاھرى 

تا حدى پرده بر مى دارد و مى توانیم ازاین آنـھـا مى نگریم كھ از درون آنھا، از دنیاى اسرارآمیز آنھا

 . رھگذر با آنھا روابطى داشتھ باشیم

آنـان آثـارى از قبیل رنج و لذت ـكھ روان شناسان آنھا را انفعاالت مى نامند ـو خشم ، حسد، كینھ ، تـرس 

عواطف مى ، غـم ، شـادى ، نـفـرت ، رقـت ، عـشق ، محبت ،شرم و حیا وبـكھ روان شناسان آنھا را 

 .نامندـاز خود نشان مى دھند

حـتـى اشـخـاصـى بھ كمك ھوش و فراست و تجارب شخصى ، مثل یك روان شناس با مردم رفتار مـى 

كـنـنـد، محبوب مى شوند، سخنان و مقاالتشان درمردم اثر مى گذارد، در دل ھاى مردم جا مـى گـیـرنـد و 

مى ! ده ھاى تربیتى كھ اینھا مى توانند از موقعیت خودبنمایندبـر دل ھـایشان حكومت مى كنند و چھ استفا

ولـى از كـودك چھ مى ! توانند سرمشقى خوب باشند و جامعھ را بھ سوى كمال و سعادت رھنمون گـردنـد

فھمیم ؟ او ھنوز نھ تنھابى تجربھ است و رابطھ و تماسى با كسى نـدارد، بـلـكھ سلسلھ اعصاب او نیز 

 .و شاید ـرشد نكرده و عمل دستگاه ھا از یكدیگر مجزانشده اندـچنان چھ باید 

 .آكسن ھا مثل سیم ھاى تلفن ، نزدیك یكدیگر قرار گرفتھ اند و تشكیل یك كابل مى دھند

بدیھى است كھ سیم ھاى تلفن ـكھ در درون یك كابل جاگرفتھ اندـھركدام حامل خبر مخصوصى ھستند و 

 .یدا نكنند، باپوششى از سیم ھاى دیگر جداشده اندبراى این كھ با یكدیگر اتصال پ

 .اكثر آكسن ھا نیز پس از رشد كامل ، بھ وسیلھ پوششى از یكدیگر جدا مى شوند

 .بااین كھ پوشیده شدن آكسن ھا از پیش از تولد شروع مى شود، تا مدت ھا بعد از تولد ادامھ دارد

روپوش مى شوند، ولى در حیوانات ـتقریبا ـاین عـمل در انـسان بیش از نصف آكسن ھا بعد از تولد داراى 

تا ھنگام تولد انجام یافتھ است ،از این روبرخى از حیوانات مثل جوجھ مرغ و موش صحرایى و مـى 

توانند تمام اعمال جوجھ و موش وب بالغ را انجام دھند، اما بچھ انسان چطور؟ تیلنى وكازاماژر ثـابت 

گربھ نیزتا داراى روپوش نشوند،نمى توانند برخى از اعمال را انجام دھند كرده اند كھ حتى اعصاب بچھ 

]157] . 

 

 انفعاالت و عواطف

 . بنابراین ، دنیاى كودك خیلى مرموز و پیچیده و بغرنج است

 .بھ عقیده برخى از روان شناسان كودك فقط میان رنج و بى تفاوتى نوسان مى كند



و ترى بستر، آزار مى بیند و رنج بروى چیره مى شود و ھنگام ھـنـگـام گـرسنگى ، گرمى ، سردى ، 

تـعـادل حرارت ، خشكى و راحتى بستر، سیرى شكم و نداشتن درد، دیگر ھیچ گونھ احساسى بھ او دست 

نمى دھد و در حال بى تفاوتى و بى خبرى ، در دنیاى پیرامون خود غرق مى شود و وجود خود رااحساس 

 . [158[نمى كند 

كھ گذشت ، در انسان بالغ ھمھ انفعاالت و عواطف ، مراتب رشد و تكامل خود را پیموده و در چـنان

مـوقـعـیـت ھـاى مختلف ، عواطف و انفعاالت گوناگونى از خود نشان مى دھد و بھ طور كلى ھر 

بر احـسـاسـى بـا یـك حـالـت انـفـعـالـى یـا عـاطـفـى ھمراه است ، حتى احساساتى كھ ما در برا

آنـھـاـظاھراـبى تفاوت ھستیم ، در نھایت با یكى از حاالت عاطفى یا انفعالى ھمراه است ولو این كھ خیلى 

 .خفیف و ناچیز باشد

در حالى كھ كودك چنین نیست و اگر عقیده مذكور صحیح باشد، در حال آسایش ، او ھیچ گونھ احساسى 

 .ـحتى احساس وجود خود ـندارد

ھاى  ھنگام تولد، كودك براى ابراز پاسخ  :ى رشد و پرورش كودك آمده است در كـتـاب روان شناس

 .عاطفى آمادگى بالقوه دارد

در آغـاز، جز انفعاالت مبھم چیزى از رفتار عاطفى كودك مفھوم نمى شود، ولى بھ تدریج واكنش ھـاى 

ھ آیـا كـودك عاطفى وى شكل و الگوى مشخص بھ خودمى گیرد، بھ طورى كھ مى توان تشخیص داد ك

دچـار تـرس ، خـشم یا عاطفھ دیگر است ؟ بھ احتمال قوى نوزاد و كودك خردسال جز دوحـالـت نسبى 

 .خوشى و آشفتگى ـكھ با احتیاجات طبیعى جسم او ارتباط دارد ـچیزى احساس نمى كند

طورى كھ باید و شاید ھاى عاطفى ـ آن  اكـنـون ما در صدد این ھستیم كھ آمادگى بالقوه طفل را براى پاسخ 

 . ـ بھ مرحلھ فعلیت رسانیم و راه صحیح ومستقیم آن را پیدا كنیم

 .بھ خواست خداوند متعال تحت عنوان پرورش عواطف این ھدف را دنبال خواھیم كرد

 پرورش عواطف - 14

 انسان در صحنھ زندگى

یاھان و درختانى گـوناگون كھ در جنگل ، گ :مـحـیـط زنـدگى اجتماعى انسان درست مانند یك جنگل است 

 .ھركدام از نظر خاصیت رنگ ، گل و میوه ، باھم تفاوت ھایى بسیار دارند، بھ چشم مى خورد

دسـتـھ اى از درخـتـان ، سر بھ فلك كشیده و با شاخ و برگ انبوه خود، سطح زمین را با سایھ خود پوشانده 

 .اند

نھا زندگى مى كنند و از دنیاى وسیع و پھناور بیرون بـى دسـتـھ اى دیـگـر، ھـمـواره در زیـر سـایھ آ

خـبرند و سرانجام نوبت بھ گیاھانى مى رسد كھ بیش ازچند سانتى متر طول ندارند و در این محیط تنگ و 



 .كم نور، بھ سختى اكسیژن و مواد مورد لزوم را از ھوا مى گیرند

ى بند بھ اصول و موازین اخالقى ، وظیفھ شناس و آدم ھایى پا : در دنیا نیز ھمھ نوع آدم پیدا مى شود

آشـنـا بـھ آداب مـعـاشرت و مھربان و با عاطفھ وآدم ھایى بى بندو بار، بى وجدان ، وظیفھ نشناس ، دسـتـھ 

اى امـیـن و راسـتـگـو،مـردم دوسـت و فعال و دستھ اى شرور و سربار و طفیلى دیگران ، گـروھـى 

دوست ، نقاش ، ھنرمند و گروھى متفكر، محقق ، اھل تفحص و سـیـر و سیاحت خـیال پرداز، شاعر، شعر

و سرانجام مردمى كھ جاه طلبى و حب ریاست ، طورى آنھا را كور و كر كرده است كـھ انسانیت ، 

وجدان و انصاف را براى آن زیر پا مى گذارند و درست نقطھ مقابل ، كسانى ھستند كھ بھ جاه و مقام بى 

 .تند یااین كھ مشروع آن را مى پسندندعالقھ ھس

 . عالوه بر ھمھ اینھا، اختالفات ناشى از ساختمان بدنى آنھا نیز در خور توجھ و دقت است

شـایـد ـبـلكھ حتمامقدار زیادى از این تفاوت ھا الزم باشد تا جامعھ ـكھ از ھمین افراد گوناگون سـاخـتھ شده 

ھ دھد و از لحاظ كمبود مصالح ـكھ چیزى جز نیروى انسانى نیست است ـبتواند بھ سیر تكاملى خود ادام

 .دچار وقفھ و ركود نشود

ولـى نـبـایـد فراموش كرد كھ تفاوت ھا و اختالفات تا آن جا مفید است كھ عامل پیشرفت و تكامل اجتماع 

 .باشد، اما آن جا كھ سدى در راه پیشرفت وتكامل باشد، بایدبھ آن پایان بخشید

مـیـن اصـل ، اوگوست كنت ـكھ بھ عنوان پدر جامعھ شناسى جدید شھرت یافتھ است ـبا مـالحـظـھ روى ھـ

انـقـالب فرانسھ و ھرج و مرج ھایى كھ بھ دنبال آن بر اثر اختالف روش ھا و سلیقھ ھاى جـمـعـیـت ھا و 

ى بـسـتـن دوره انقالب ، احزاب مختلف پدیدآمده بود، بھ فكر مى افتد كھ باید دوره انقالب را بست و برا

باید توجھ كرد كھ آنچھ باعث تباین اعمال مى گردد، تباین عواطف است و آنـچـھ تـبـاین عواطف را سبب 

مى شود، تباین در عقاید است ، پس اگر بخواھیم توافقى در اعمال بـرقـرار كنیم باید ھماھنگى عواطف را 

ھ سازشى بین عقاید برقرارنماییم ، راه نجات و رستگارى مستقرسازیم و این ممكن نخواھد بود مگر این ك

 . فرانسھ و دنیا، غیر از این نیست

 . این مطلب از لحاظ كلى و اساسى ، مطلبى صحیح است

خود از آن مى گیرد،  [159) [پوزیتیویسم (مـا بـھ نتیجھ اى كھ اوگوست كنت براى تاسیس فلسفھ تحققى 

 . كارى نداریم

مورد نظرماست ، این است كھ بھ ھمان نسبت كھ تفاوت افراد مفید است ، مضر و  آنـچـھ در این جا

خـطـرنـاك نیز خواھدبود، بنابراین ، باید كارى كرد كھ در میان افراد یك نوع ھماھنگى عاطفى ـو حتى 

 .فكرى ـبرقرار شود تا پیشرفت جامعھ متوقف نماند

 

 وراثت و محیط



ك ھمھ جانبھ موضوع مقالھ ، توجھ بھ آن الزم است ، پیداكردن رمز این نكتھ اى كھ از نظر ما بھ جھت در

 . تفاوت ھا و دگرگونى ھاست

اگر ھمھ مردم یكسان  :اگـرچـھ یـك مـرتبھ دیگر ھم بھ اختصار درباره آن بحث كرده ایم و تحت عنوان 

 . باشند، علل تفاوت ھا را بیان نموده ایم

ویـم كـھ شـخصیت انسان بر روى دو پایھ وراثت و محیط تربیت ، در ایـن جـا نـیـز یـادآور مـى شـ

ھرگاه مالحظھ كنیم كودكانى كھ در یك محیط تربیت مى شوند و پرورشكار آنھا را یـكـسـان  :اسـتواراست 

 . تـربیت مى كند، با ھم اختالف پیدا مى كنند، باید توجھ كنیم كھ علت اختالف آنھا عامل وراثت است

اگـر عـامـل وراثـت آنـھـا یـكـى بـاشد، مع الوصف با ھم مختلف باشند، طبعا علت اخـتـالف  بـالـعـكـس

 [160[،مـحـیـط تـربـیـتـى آنھاست ، مثال دوقلوھایى كھ از ھر لحاظاز حیث وراثت بھ یكدیگر شـبـیھند 

گر از تربیت مختلف ،اگر از تربیت مساوى بھره مند شوند، طبعا با یكدیگر كمتر فرق پیدا مى كنند و ا

 .برخوردار شوند، با ھم مختلف خواھند بود

 . عـلـت ایـن كـھ اطفال یك خانواده با ھم اختالف پیدا مى كنند، اختالفى است كھ در عامل وراثت آنھاست

 . بحث وراثت و محیط یكى از مباحث دقیق و شیرین روان شناسى است

 . كنیم امیدواریم در فرصت مناسب ، این بحث را دنبال

بین كودكان یك خـانواده ـكھ : دكـتـر آلـكـسـیـس كارل فرانسوى در كتاب انسان موجود ناشناختھمى گوید 

ھمگى در دامان یك مادر و بھ یك نحو پرورش یافتھ اندـ اختالفات فاحشى در شكل و قـد و سـاخـتـمـان 

دارد، بدیھى است كھ این اختالفات  بـدنـى و حـالـت عـصبى و میزان فعالیت فكرى و صفات معنوى وجود

 . ، ارثى است

اصـوال عـقـیـده روان شناسان این است كھ اگر چھ تاثیر محیط در خصوصیات خلقى و شخصیت آدمـى 

مورد قبول عموم است ، این طور بھ نظر مى رسدكھ توارث نیز در تشكل خصوصیات خلقى و شخصیت 

 .انسان ، تاثیر بھ سزایى دارد

یـن نـیـسـت كـھ خـصـوصـیـاتـى نـظیر خشونت و رافت و امانت ، مستقیما بھ وراثت بستگى مـقـصـود ا

دارد،بلكھ منظور آن است كھ ساختمان عصبى موروثى ،ما را براى بعضى از اعمال و حاالت ، مستعدتر 

 .از رفتار و احوال دیگر مى سازد

كھ این دوقلوھا از لحاظ احساسات و  در مـطـالـعـھ مربوط بھ دوقلوھاى ھمانند، معلوم شده است

خصوصیات خلقى و ترس و اضطراب و اعتماد بھ نفس و ھمچنین ثبات عاطفى ، بھ مراتب بیشتر از 

 .دوقلوھاى ھمزاد بھ یكدیگر شباھت دارند

شـواھـد بـسـیـارى در دسـت اسـت كـھ نـشان مى دھد، استعداد ابتال بھ بعضى از امراض روحى ، ارثى 

ال مى توان گفت كھ استعداد ابتال بھ یكى ازامراض روحى ـكھ بھ تقسیم خاطر موسوم است و است ، مث



 . تقریبا یك درصد اھالى آمریكا گرفتار آن ھستند ـتا اندازه اى ارثى است

احـتمال این كھ بچھ ھاى پدر و مادرى كھ مبتال بھ این بیمارى ھستند، بھ این مرض مبتال شوند، دو تا سھ 

 . تدر صد اس

اگـر یـكى از دوقلوھاى ھمانند اسكیزوفرنیك شود، یعنى بھ بیمارى تقسیم خاطر مبتال گردد، احـتـمـال ایـن 

كـھ دو قـلـوى ھمانند او نیز اسكیزو فرنیك شود، شش برابر آن است كھ برادر و یا خـواھـرمعمولى او 

است و با یك فشارممتد، استقامت مبتال بھ این مرض شوند، البتھ محیط، عامل موثرى براى شیوع مرض 

 .روحى فرد را در ھم مى شكند

ایـن اسـتقامت روحى در افراد فرق مى كند و براى اشخاصى كھ استعداد بھ ابتالى مرض را دارند، 

 . [161[معموالاین استقامت كمتر است 

شخصیت او  اكنون كھ چگونگى حاالت انسان را در صحنھ زندگى و تاثیر عامل وراثت و محیط را در

 . دانستیم ، باید نقش یك پرورشكار خوب راموردبررسى قراردھیم

 .این بحث را در فصل آینده مطالعھ فرمایید

 حركات و رفتار عاطفھ اى - 15

 عاطفھ چیست ؟

 .پرده ھاى ابھام و تاریكى ، یكى پس از دیگرى باال مى روند

گاه و بى گاه در برابر چشمان كنجكاو و متجسس چـھره دلرباى حقیقت ، با ھمھ نازھا و كرشمھ ھاى خود، 

 .آدمى ، نمودار مى شود

راسـتـى اگـر بـھ دنـبال كاوش ھا، جستجوھا و تحقیقات عمیق و طوالنى ، چھره حقیقت نمودار نمى گشت 

، براى كاوشگران و جویندگان اسرار حقایق ،چقدر گران تمام مى شد و چگونھ عفریت یـاس و نـومـیـدى 

 . ھ شوم خود را بر دل ھاى پرتاب و توان آنان مى افكند و از كوشش و تالش بازشان مى داشت، سـای

انـسـان در راه جـسـتجوى اسرار و كشف رازھا و گشودن گره ھا، در ھمھ سو گام زده است و تا آن جا كھ 

ھا، ھـفـت شـھـر  امكانات بھ او اجازه داده ، پیشروى نموده است ،اگرچھ ھنوز با ھمھ عشق ھا و شیفتگى

گروھى از علما و دانـشـمـنـدان ،كار ! حـقـیقت را نگشتھ و حتى از خم یك كوچھ آن ھم نگذشتھ است 

شناخت اسرار و دقایق عالم بیرون را بھ دیگران واگذاشتند و خود بھ مطالعھ عمیق در درون انسان 

و جھان بزرگ ، در آن نھفتھ است پرداختند، شاید از این جرم صغیر ـكھ ھمچون مشتى از خروار است 

 .ـطرفى ببندند و حقایقى از وجود آدمى كشف كنند!

متاسفانھ با ھمھ پیشرفت ھایى كھ در این راه شده ، ھنوز دانش یقینى در بسیارى از مسائل بھ دست نیامده 

شـرایـط است و اطالعات و معلومات روانى ،نتوانستھ اند یك سلسلھ قوانین كلى و عمومى كھ در تمام 



زمـانـى و مـكـانى صادق باشند، در دسترس انسان قراردھند، با این ھمھ نباید نومیدشد، بـھ خـصـوص كھ 

چیزى نـمـانـده است كھ این  [162]با پیدایش برخى از قوانین در روان شناسى ، نظیر قانون وبرـفخنر 

 .امال در صف علوم قرار گیردكودك نوزادھم مراحل رشدو تكامل خود را بپیماید و روزى بتواند ك

بنابراین ، نباید انتظار داشت كھ كار روان شناسان در شناخت دقیق عواطف و تشخیص كامل آنھا از 

 .یكدیگر، بھ طور كامل اطمینان بخش باشد

 .روان شناسان اعتراف دارند كھ عواطف در وجود انسان ، مقامى واال و شامخ دارند

ره عواطف و نقش حساس آنھا، كتاب ھا نوشتھ ، حكایتھا پرداختھ و دیوان ھا شـعـرا و نـویـسـنـدگان دربا

 .سروده اند

پـیشوایان عالى قدر مذھبى بھ عواطف ، توجھى سرشار داشتھ و عظمت مقام آن را در وجود انسان ستوده 

 .اند

ان محترم شـرح شـایـد بـراى ما الزم نباشد كھ بھ تعریف عواطف پردازیم و مفھوم آن را براى خوانندگ

دھیم ، خود روان شناسان ھم كمتر بھ فكر آن افتاده اند، اگر كسى ھم احیانا در صدد تعریف آن برآمده 

 .است ، از كار خود راضى نیست 

عاطفھ واژه اى است كھ براى ذرخژتت ب ذكر كرده اند، ھیجان نیز واژه  : دكـتـر جـاللى مى گوید

 . كاررفتھ استدیگرى است كھ براى ھمین معنا بھ 

 . ریشھ لغت ، التینى و از ژسس رذب است و معناى آن برھم خوردگى است

نگارنده آن را یك حالت برھم خوردگى كھ موجب حركت و فعالیت مى شود، تعریف كرده است ، اما این 

 . [163[تعریف ھم زیاد دلچسب نیست 

ت و تجربیاتى است كھ در خود و دیگران خشم و غم و شادى ، مبین یا معرف حاال : بـرخـى ھـم مى گویند

 . [164[مالحظھ مى كنیم و از این لحاظ، احتیاجى بھ تعریف این حاالت نداریم 

آنـچـھ بـراى ما ضرورت دارد واز نظر ھدف این سلسلھ مقاالت در خور توجھ و تامل است ، درك و 

، زیرا روان شناسى ھنوز بـھ  مـعرفت عمیق عواطف است ، اگر چھ چنین معرفتى زیاد ھم آسان نیست

چـنـیـن مـقـامى نایل نشده است ، با این ھمھ تا آن جا كھ امكانات علمى اجازه مى دھد، در این راه كوشش 

 .خواھیم كرد

 

  عواطف مطبوع و نامطبوع

 از آن لحظھ اى كھ انسان چشم براین جھان پھناور مى گشاید تا آن لحظھ اى كھ براى ھمیشھ دیده از جھان

مى بندد و بھ سراى جاودانى مى شتابد، ازنخستین روزھاى زندگى تا آخرین دقایق آن ، با دوحالت خوشى 

 . و ناخوشى ، مطبوع و نامطبوع ، لذت بخش و كسل كننده ، دست بھ گریبان است



بـھ دنـبال ھرخنده اى گریھ و از پس ھر غمى شادى و نشاط فرا مى رسد و ھیچ یك از اینھا ثابت و 

 .نواخت نیستندیك

 .كودك شیرخوار، ھنگام سیرى و بى دردى لبخند مى زند

پـاھـا را مـى گشاید و وضع چھره و قیافھ او از یك آرامش درونى حكایت مى كند، در حالى كھ در مـوقـع 

گـرسنگى ، ترس و درد، پاھا را حركت مى دھد یابھ بستر مى زند، گریھ مى كند و قیافھ او نـشـان مـى 

كھ آرامش درونى را از دست داده و دستخوش عاطفھ اى نامطبوع گشتھ است ، الـبـتـھ تـشـخـیص این دھـد 

عواطف در آغاز مشكل است ، یعنى نمى توان فھمید كھ كودك عصبانى و گریان ، آیا گرسنھ است ، مى 

عالیمى كھ در  ترسد، دردمى كشد یاب ، ولى بھ تدریج ھربیننده اى مى تواند پاره اى از عواطف را با

 .چھره اشخاص نمایان مى شود، از یكدیگر جداسازد

شاید ھم آفریدگار بشر، این طور صالح دیده است كھ بھترین و كامل ترین مخلوق خود را این طور 

 .بیافریند و غم و شادى را در خمیر مایھ و سرشت او در ھم آمیزد

ـى و محبت یكدیگر را مى فشارند و با اسـبـاب دو كـودك در اولـیـن بـرخـورد بـھ گـرمـى دسـت دوسـت

بازى ھا با كمال لذت ، بازى مى كنند، ناگھان دیده شده است كھ صلح و آشتى و دوستى و صمیمیت آنھا 

 .جاى خود را بھ قھر و نزاع و اختالف و كشمكش مى دھد

ذبھ و كششى كـھ آن حـالـت خوشى و آرامشى كھ ساعت ھا آنھا را سرگرم و دلخوش مى ساخت ، آن ج

ھـمـچون دو قطب مخالف دو قطعھ مغناطیس آنھا را بھ یكدیگر جذب مى كرد و آنھا را بھ ھم مـى 

آمـیـخـت ، و سـرانـجـام مـحـبـت و دوسـتـى و صـمـیـمیتى كھ آنھا را بھ بازى و ھمكارى ومعاشرت 

و آتش خشم و انتقام و جنگ و كشانیده بود، ناگھان مسیر خود راتغییر مى دھد، صحنھ بھ كلى دگرگون 

 .دعوا شعلھ ورمى شود

 .اغلب پدران و مادران ندانستھ و نسنجیده ، خود، این آتش را دامن مى زنند

موضوع را گاھى بھ قدرى جدى تلقى مى كنند كھ خود نیز بھ پشتیبانى از كودكان ، بھ جان یكدیگر مـى 

رانى در سنین پیرى و پس از سالیان دراز كـھ از با كمال تاسف باید گفت ، چنین پدران وماد! افـتند

ولى پـدران ومـادران ! عـمـرشـان سـپـرى شـده است ، كودكى بیش نیستند، بلكھ از كودك ھم كودك ترند

عاقل و روشنفكر، آنھا كھ تجارب زندگى ، آنھا را براى مواجھھ با ھر نوع حادثھ و رویدادى ، مھیا ساختھ 

این گونھ پیش آمدھا را تحمل و از دخالت در صحنھ خوددارى مى كنند و جنگ  است ، با حوصلھ و صبر،

 .اعصاب بھ راه نمى اندازند

بـدیھى است كھ طولى نخواھدكشید كھ آرامش و صفا و صمیمیت بھ خودى خود بھ سراغ كودكان مى آید و 

 .بار دیگر بازى و رفاقت ، آغازمى شود

بھتر است زندگى زناشویى ھم یكنواخت نباشد و اگر گاه و بى گاه بھ عقیده برخى از روان شناسان ، حتى 



، مختصر اختالفى در زندگى زن و شوھرپیداشود، ممكن است بھ نفع آنھا تمام شود، زیرا ایـن اخـتـالف 

مـوقـت سـبـب مـى شـود كـھ طرفین بھتر بھ وظایف خویش توجھ كنند و اسباب رضـایـت یـكدیگر را بھتر 

 .، در نتیجھ ، تفاھم و سازگارى بیشترى میان آنھا حكمفرما خواھدشدفراھم سازند

ـ كـھ بـھـتـر از ھر روان شناس و روان كاوى از پیچ و خم روان بشر،آگاھى داشتھ است ـمـى ) ع (عـلـى 

دن ، این دل ھا نیز ھـمـانند ب [165[ان ھذھالقلوب تمل كما تمل اال بدان فابتغوالھا طرائف الحكم : فرماید 

ھا گاھى خستھ و ملول مى شوند، بنابراین آنھا را با لطیفھ ھاى حكمت آمیز، خشنود كنید و خستگى و مالل 

 .آنھا را برطرف سازید

 : شاعر مى گوید

 كھ باشد روح انسان را كمالى/ زمانى درس علم و بحث قرآن 

 كھ باشد روح را دفع ماللى/ زمانى شعر و تفریح و حكایت 

 

 .ان از عواطف مطبوع برخوردار بود، زندگى یكنواخت مى شداگر ھمیشھ انس

 . شاید زندگى كنونى بشر، با زندگى انسان ھاى عصر حجر، ھیچ تفاوتى نداشت

بـسـیـارى از نـھـضـت ھـا، انقالب ھا وترقیاتى كھ نصیب افراد و اجتماعات شده و مى شود نتیجھ ایـن 

شوندو براثر آن ، براى چاره جویى بھ تكاپو مى افتند و اسـت كـھ گـاھـى دستخوش عواطف نامطبوع مى 

 .سرانجام كمبودھایى را كھ سبب ظھور عاطفھ نامطبوع شده است ، از بین مى برند

بدون تردید در زندگى بشر امروزى ، ترس و وحشت ، آن تاثیرى را كھ در بشر ماقبل تاریخ و حتى مابعد 

 . از دست داده استتاریخ براى احتراز از خطر نابودى داشت ،

 نقش عواطف درتربیت كودك - 16

 اصطالحات روان شناسى

مـبـحـث عـواطـف از مـبـاحـثـى است كھ ناچاریم درباره آن با تفصیل بیشترى سخـن گوییم و خوانندگان 

 . محترم را بھ اھمیت این ودیعھ الھى آشناسازیم

 .بحث شد در گذشتھ ، پیرامون عواطف و تاثیراتى كھ در بدن دارد،

در ایـن جـا اضـافھ مى كنیم كھ اصطالحات روان شناسى معموال از اصطالحات عامھ و ادبا و شعرا 

گـرفـتـھ شـده است ، نظیر عاطفھ ، رویا،ادراك ، حافظھ ،ھوش وب معموال عاطفھ را مردم بھ معناى 

د مھر ومحبت و رحم باشد، رحـم ، مـھـر و مـحبت بھ كار مى برند و بى عاطفھ بھ كسى مى گویند كھ فاق

اما مالحظھ مى كنیم كھ گاھى ھم احساسات را در ھمین معانى بھ كارمى برند و در حقیقت كـلـمـھ 

تحریك احساسات یا جـریحھ دارشدن  : احـسـاسـات را بـھ جـاى كـلمھ عاطفھ بھ كار مى برند و مى گویند



ما درباره دنیایى كھ ما را احاطھ كرده است مى  احساسات و نظایر آنھا، در حالى كھ احساسات استنباطات

 .باشدو بھ وسیلھ حواس انجام مى گیرد

از آن جـا كھ در مقاالت گذشتھ ، این اصطالحات را روشن ساختھ ایم ، دیگر این كلمات را در جاى خـود 

و عداوت را نیز بـھ كـار مـى بـریـم و عاطفھ را در معناى وسیعى استعمال مى كنیم كھ خشم ، كینھ ، حسد 

 .شامل شود، حتى عواطف مذھبى و درك زیبایى و ھنر نیز از مصادیق آن باشد

برخى از مردم ، بھ خصوص خانواده ھاى متجدد، ! آن جـا كھ زندگى ارزش خود را از دست مى دھد

ـھ تصور مى كنند كھ تنھا باید در راه پرورش قواى فكرى اطفال خود، كوشش كنند و با سپردن آن ھا ب

كـودكـسـتانھاى شبانھ روزى ـكھ براى اطفال حكم یك زندان و تبعیدگاه را نسبت بھ محیط خـانـواده دارد 

ـنـھـا را مـثـل ماشین ھا و مغزھاى الكترونیكى ، منظم و آداب دان ، بارآورند، حتى خـانـواده ھـاى 

انا این منظور را بھ وسیلھ فرستادن اشـرافى ، اطفال خود را بھ یكى دو زبان بیگانھ آشنامى سازند و احی

فرزندان خود بھ اروپا و آمریكا عملى مى كنند و گمان مى برند این كار خدمتى بـھ اطـفال است و درظاھر 

آنھا را باھوش جلوه مى دھد و از اطفال ھم سن و سال خود كھ در خانھ بـھ سر برده اند، موفق تر بھ نظر 

ا ومحبت ھاى مصنوعى متصدیان كودكستان ، نمى تواند عواطف آنھا را مى رسند، اما بدون تردید لبخندھ

 .اشباع سازد

اگـر مـنـظور از این كار، ساختن انسان ھاى كامل و ارزنده است ، چرا از راھى برویم كھ ھرگز بھ كعبھ 

مقصود نرسیم ؟چرا شخصا این وظیفھ مقدس رابھ عھده نمى گیریم و اعتراف نمى كنیم كھ مـدرسـھ 

مدارس ما، بلكھ ھمھ مدارس جھان ، ماشین دیپلم سازى !ـتـوانـسـتھ است كارخانھ آدم سازى باشد؟ن

 . ،مھندس سازى ، پزشك سازى ، تكنیسین سازى وب است

ما ملتى ھستیم كھ صدھا ھزار مدرسھ داریم ، اما بـھ : ویـل دورانـت ، مورخ معروف آمریكایى مى نویسد 

شمارى از مردان تربیت یافتھ پیدا كنیم ب آیا افزایش آموزشگاھھا و  سـختى مى توانیم عده انگشت

لیسانسیھ ھا مى تواند ما را ملتى باھوش و آگاه سازد ب ما جوانانى بار مى آوریم كھ اھل اداره و دفتر 

 وتـكـنـیـك ھـسـتند و پس از پایان كار روزانھ ، بھ سراغ ھفتھ نامھ ھاى رنگین و یا بھ سینما ھجوم مـى

آورنـد كـھ ھـمـھ ، صـحـنـھ ھـاى عـشـقـى یـكـنـواخت ، با بدن ھاى عریان یكنواخت ، نشان مى دھند 

]166] . 

ارسطو معتقد بود كھ محبت مانند یك مثقال عسل است كھ بیش از یكى دو كاسھ آب را نمى تواند شیرین 

 .ز دست مى دھدكند و اگر آن را با دھھا و صدھا كاسھ آب مخلوط كنند، اثر خود را ا

مـحـبـت یـك یـا دو انسان ، مى تواند كام تشنھ كودكان یك خانواده را اشباع كند، ولى بھ حال یك كودكستان 

 . مفید نیست

روى ھمین عقیده ، ارسطو با نظر تربیتى استاد خود افالطون كھ نسخ مقررات خانواده را خواستار شـده و 



ك جا و دور از پدر ومادر زندگى كنند، بھ طورى كھ ھـیـچ كـس پـدر پیشنھاد كرده بود باید ھمھ اطفال دری

ومادر خود را نشناسد تا ھمھ مردھا نسبت بھ ھمھ كودكان ، احساس پدرى كنند وھمھ زنھا نسبت بھ آنھا 

 .احساس مادرى داشتھ باشند و كودكان نسبت بھ یكدیگر احساس خواھرى و برادرى كنند، مخالفت كرد

ناسى ، كودكانى كھ ھمواره از پرتو محبت خانواده برخوردارند، سالم تر و باھوش تر از از نظر روان ش

كـودكان پرورشگاھى و كودكستانى ھستند، یكى از عوامل مھم عقب افتادگى كودكان ، دورى از مـحـیـط 

 .ردخـانـواده اسـت ، زیـرا ثابت شده است كھ محیط خانواده در رشد عقل و عواطف كودكان تاثیردا

ناراحتى عصبى در میان كودكانى كھ در محیطھاى شبانھ روزى بھ سرمى برند،بیشتر شایع است ، از این 

 .رو پرورشگاه ھاى مترقى ، حتى كودكان یتیم رازیاد از خانواده دور نگاه نمى دارند

یعنى سعى مى  بـراى اطـفـالـى كـھ پدر و مادر خود را از دست داده اند، تدبیر دیگرى بھ كار برده اند،

 .كنند كھ افراد خیرخواه ، آنھا را بھ فرزندى بپذیرند

آیـیـن مقدس اسالم ، پدران و مادران را موظف مى سازد كھ با اطفال خود در كمال مھر و محبت رفتار 

 .كنند

ارید احبوا الصبیھان وارحموھم و انكم ترزقونھم ، كودكان را دوست بد: پـیـامـبـر عـالى قدر اسالم فرمود 

و بھ آنھا رحم كنید و ھرگاه بھ آنھا وعده دادید،بھ وعده خود وفاكنید، زیرا آنھا شما را روزى رسان خود 

 . [167]مى دانند 

دربـاره یتیمان نیز نظر اسالم این نیست كھ اطفال را درداراالیتام ـكھ متاسفانھ خود این اسم نیز عـواطـف 

وبدبینى مى سازدـجمع كنند و مثل چارپایانى كھ در اصـطـبـل آنھا را جریحھ دار مى كند و دچار یاس 

ھـسـتـند، از آنھا سرپرستى شود و ھنگام گرسنگى ، شكم آنھا را سیر كنند و وقت برھنگى ،چندمتر پارچھ 

 .براندام آنھا بپوشانند

ت ـتوھین آمیز شـكـى نـیـسـت كـھ ایـن روش بـراى یـك انـسان ـكھ نباید میان صغیر و كبیر آن فرق گذاش

 . است

خیر بیوتكم بیت فیھ یتیم یحسن الیھ وشر بیوتكم بیت یسا الیھ ، بھترین خانھ ھاى  : پـیـغـمـبر اسالمر فرمود

شما، خانھ اى است كھ در آن بھ یتیمى احسان شود، و بدترین خانھ ھاى شما، خانھ اى است كھ در آن با 

 . [168]یتیمى بدرفتارى شود 

 . تفاده مى شود كھ منظور پیشواى اسالم ، پذیرفتن یتیمان بھ فرزندى استاز این جملھ اس

 . واحد اجتماع ، خانواده است

 . خانواده پیش از آن كھ بھ قانون و مقررات نیازمند باشد، بھ محبت نیازمند است

انس  سـعـادت زن و شـوھر و اطفال ، ھنگامى تامین مى شود كھ خانھ ، كانون عواطف و مھر و محبت و

 .و الفت باشد



ایـن مـسـالـھ از نـظـر قرآن كریم بھ قدرى اھمیت دارد كھ یكى از دالیل خداشناسى شمرده شده است 

]169] . 

درسـت است كھ وظیفھ اجتماعى و دینى زوجین است كھ بھ یكدیگر وفادار باشند، اما این وفادارى اگـر 

زن و شوھر، عالوه بروفادارى بـھ ! شى دارد؟بـرپـایـھ عـشـق و محبت قرار نداشتھ باشد، چھ ارز

یـكـدیـگـر، باید بھ خواستھ ھا و نیازھاى یكدیگر پى برند و توجھ داشتھ باشند كھ خوشبختى آنھا 

 .درخوشبختى فرزندان تاثیر دارد

مردھا در روزھاى آبستنى ھمسرانشان ، وظایف : بـانـوبـاتـرلس ماریو دكتر روان شناس ، مى نویسد 

 .مھمى بھ عھده دارند و متاسفانھ ھمیشھ از انجام این وظایف ، شانھ خالى مى كنند بسیار

تـمام غرور وافتخار یك زن ، مادر شدن اوست و وقتى احساس كند كھ شوھرش بھ كودكى كھ او بھ زودى 

ى بـھ دنیا خواھدآورد، بى اعتناست ، این احساس غرور و افتخار، جایش را بھ احساس حقارت و بیھودگ

 .مى دھد، از مادر بودن بیزارمى شود و آبستنى برایش معناى یك احتضارپیدامى كند

ثابت شده است كھ چنین زنانى ، دردھاى آبستنى را خیلى بھ دشوارى تحمل مى كنند ب رابطھ مادر و 

ر مادر، كودك ، پدر، و حتى اگر پـد :فـرزنـد یك رابطھ دونفرى نیست ، بلكھ یك رابطھ سھ نفرى است 

غـایـب بـاشد، درزندگى درونى مادر، در تخیالت و تصورات او و نیز در احساس مادرى او، نقش 

 .حساسى دارد

احسن الناس ایمانا احسنھم اخالقا والطفھم باھلھ وانا الطفكم باھلى ، برترین : پیامبر عالى قدر اسالم فرمود 

ده خود مھربان تر باشد و من از ھمھ شما با مردم از حیث ایمان ، كسى است كھ اخالقش نیكوترو با خانوا

 . [170[خانواده ام مھربان تر ھستم 

 .!قسمتى از نامھ دخترى كھ خودكشى كرد

 . از آنچھ گذشت ، نتیجھ گرفتیم كھ نقش عواطف در زندگى انسان بسیار مھم و ارزنده است

مان و ھمھ طبقات اجتماع ، فلج مى بـدون عـواطـف گرم انسانى ، زندگانى زنان ، شوھران ، فرزندان ، یتی

 .شود و گاھى ھم بھ خودكشى مى انجامد

آقاى دكتر  : نامھ اى كھ از یك دختر، پس از انتحار بھ دست آمده است ، این حقیقت را آشكارمى سازد

 . این نامھ موقعى بھ دست شما مى رسد كھ من در ملكوت اعال ھستم! عزیز

ویـسم ، جریانى است كھ ھیچ كس از آن آگاه نیست و از شما نیز مى قـصـھ اى كـھ بـراى شـمـا مـى نـ

 .خواھم كھ بھ مادرم چیزى نگویید

گفتم مادرم گناھكاراست ، بلى ، او زنى خشن ، خودپسند، سختگیر و بى رحم ! گـناه من بھ گردن اوست 

 .بود

 .براى تربیت من كھ تنھا فرزندش بودم رنج بسیار كشید



لم من بود، ولى ھرگز نخواست دوست من باشد، حتى ھنگام بلوغ ، جرات نكردم ازآن او مادر من بود،مع

 . حادثھ اى كھ براى ھردخترى اتفاق مى افتد، با او حرف بزنم

روزى رسید كھ این كمبود را شیطان دیگرى جبران كرد، من كھ تشنھ محبت بودم ، دست پرمھر او رابھ 

 . گرمى فشردم و بھ رویش آغوش گشودم

 .قین دارم كھ دختران محبت دیده ، ھرگز دچار این لغزش نمى شوندی

 .كسى كھ در خانھ اش چشمھ آب حیات دارد، بھ دنبال سراب نمى رود

 .او بھ من قول ازدواج داد

 . من دیوانھ وار عاشقش شدم

آنچھ  : بزنیدنتیجھ را شما خود مى توانید حدس ! او ھـم خـود را دلـباختھ و بى قرار و شیدا نشان مى داد

 .یك ماه بعداز كامیابى ، او از من گریخت و سردى نشان داد!نمى بایست واقع شود، اتفاق افتاد

 . من در آتش سوزانى مى سوختم و جرات نمى كردم این موضوع را با مادرم در میان نھم

 . فتمسھ ماه گذشت و باالخره یك روز كھ دیدم پدر و مادرش از خانھ خارج شدند، بھ سراغش ر

در زدم ، خودش دررا بھ روى من گشود و تا مرا دید، خواست در را ببندد، ولى من خود را الى دو لنگھ 

چرا با من چنین كردى ؟ وحشیانھ بازوى چپم را گرفت و از  :در انداختم و وارد شدم و گریھ كنان گفتم 

 . شناسم تو را اصال نمى! برو گم شو، دختر نانجیب  :خانھ بیرونم كرد و گفت 

 . در را پشت سر من بست

 .بازوى چپم درد گرفتھ بود

 . گریھ و زارى نتیجھ اى نداشت

 . بھ خانھ رفتم ، اما جرات گفتن واقعیت را نداشتم ، زیرا مادرم را دوست خود نمى شناختم

 . تا صبح از درد بازوى چپم گریھ كردم

، ھر غروب دوشنبھ ، بازویم دردمى گرفت و سپیده كھ دمید، درد آرام گرفت ، ولى از آن روز بھ بعد

 . دیگرچیزى نمى نویسم! آقاى دكتر! بامداد سھ شنبھ ، آرام مى شد

 .از شما پدر مھربان مى خواھم كھ براى شادى روح من دعا كنید

 .ن ـ ر : دوست كوچك شما

 

 

 



 

  

  نیروى شگرف عاطفھ -  17

  عقل و عاطفھ

  .رازھاى خلقت ، كمك ھاى شایانى بھ انسان كرده است  تردیدى نیست كھ نیروى عقل در راه كشف

بشر بھ یارى عقل توانست كوچكترین جز عالم خلقت ، اتم راـكھ قطر آن از میلیمتر تجاوز نمى كند 

انسان توانست ، قوانین حركت !ـبـشـكـنـد و بـھ اسـرار درون آن پـى ببرد و آفتابیش در میان بیند

یره كننده آنھا را دریابد، كھكشان ھا راـكھ ھركدام داراى چندین ستارگان را كشف كند و نظم خ

منظومھ شمسى ھستند ـمورد مطالعھ قرار دھد، صنایع كوچك و بزرگ ، یكى پس از دیگرى قدم بھ 

عـرصـھ وجـود گـذاشتند و زندگى ساده و بى پیرایھ گذشتھ بشر را بھ صورت زندگى ماشینى 

  .ندپیچیده و پرھیاھوى امروز درآورد

در عـصـر مـاـ كـھ صـحـبـت از تسخیر كرات آسمانى و مسافرت ھاى دور و دراز فضایى درمیان 

  .است ـكره كوچك زمین نمى تواند بشر را در خودمحبوس گرداند

  .آموزش و پرورش در دنیاى امروز، نقش بسیار حساسى بھ عھده دارد

اند و بدون این كھ بگذارد شخصیت و بـاید انسان را براى چنین زندگى پرپیچ و خمى آماده گرد

حیثیت آدمى فداى علم و صنعت و ماشینیسم شود،او را براى استقبال از تمام جلوه ھاى آن آماده 

ومـھـیـا كـنـد، از این رو یكى از ھدفھاى آن ، پرورش قواى فكرى انسان است ، ولى باید توجھ كرد 

  .كھ چاشنى زندگى انسان ، عواطف است 

  .، زندگى سرد و تلخ و خالى از لطف است  بدون عاطفھ

  .اصوال عقل و علم و ھرچھ از آنھا سرچشمھ مى گیرد، سرد و خشك است 

  .عواطف ، زندگى را گرم و دلپذیر مى سازد و انسان را بھ حركت و كوشش و تالش وامى دارد

خوش افراط در عین حال ، مردمى كھ تعادل عواطف خود را از دست داده و از لحاظ عواطف دست

  .و تفریط شده اند، از نظر روانى بیمارند وادامھ زندگى براى آنھا دشواراست 

  .نامھ اى كھ در فصل پیش نقل شد، براى اثبات این مدعى ، شاھدگویایى است 

من كھ تشنھ محبت : او كـمبود عاطفھ را دلیل اصلى انتحار خود بیان مى كند، آن جاكھ مى نویسد 

  ] .171[او را بھ گرمى فشردم و بھ رویش آغوش گشودم بودم ، دست پرمھر 

بـھ ھـمـان انـدازه كـھ مـحـبت پدران و مادران در سعادت و خوشبختى اطفال موثراست و نقش 

سـازنـدگـى یك انسان خوش بخت را ایفا مى كند، افراط وتفریطدر محبت ، نقش سازندگى یك انسان 

    



  .علیل و ناتوان و بدبخت را ایفا مى كند

  .خانھ اى كھ فاقد مھر و محبت است ، كانون بدبختى و دربھ درى اطفال است 

خـانواده ھایى كھ براثر ازدواج ھاى نامتناسب بھ وجود آمده اند وشالوده سست و درھم گسیختھ اى 

  .دارند، براى اطفال ، ماتمكده اى بیش نیستند

فاقد اراده و اعتماد بھ نفس بار آیند  از طرف دیگر، افراط در محبت نیز سبب مى شود كھ كودكان ،

  .و ھمواره طفیلى و انگل دیگران باشند

آنھا قوه ابتكار ندارند و در برابر مشكالت و حوادث و فراز ونشیب ھاى زندگى ، شكست مى 

شراالبا، من دعاه البر الى : مى فرماید ) ع (خورند و از پـاى در مـى آیـنـد، از ایـن روامام باقر

  .بدترین پدران ، كسانى ھستند كھ در محبت و نیكى بھ فرزندان ، زیاده روى نماینداالفراط 

  

  عاطفھ و تكامل

بـا این كھ عقل بھ تنھایى ، سرد و خشك و خاموش است ، پیشروى ھا و تكامل آن نیز مدیون 

  .عواطف است 

البراتوارھا وقت اگـر مالحظھ مى كنیم كھ دانشمندان براى كشف یكى از اسرار خلقت ، مدتھا در 

مـى گـذرانند و از استراحت و خواب و تفریح چشم پوشى مى كنند، بھ خاطر عشق و اشتیاقى است 

  .كھ بھ كار خویش دارند

اگر این عشق و اشتیاق ، از آنھا گرفتھ شود، در ظرف چند ثانیھ از پاى درمى آیند و نومیدانھ دست 

  .از كار خود مى كشند

دشده ، براى نجات كشورھاى خویش از چنگال امپریالیسم ، تمام اگر رھبران كشورھاى آزا

مصایب و مـشـكـالت و زنـدان ھـاى تـاریك انفرادى راتحمل مى كنندو حتى احساس خستگى و 

  .ناراحتى نمى نمایند، از بركت عشق بھ آزادى و دلسوزى بھ میلیونھا انسان گرسنھ و اسیر است 

اھان و استقالل طلبان ھند نبود، قطعا تا امروز، ھندوستان اگر عواطف گرم و خروشان آزادى خو

  .در زیر یوغ استعمار خرد و شكستھ شده بود

در جامعھ ھند، مردم ، بھ طبقات یا كاست ھاى جدا از ھم تقسیم : جـواھـر لـعـل نـھـرو، مى نویسد 

  .مى شدند

د و سایر طبقات با آنھا تماس نمى پـایـیـن تـر از ھـمـھ ، طـبـقـھ اى بـودنـد كھ نجس حساب مى شدن

گرفتند و اینھا حق ورود بھ مجامع و معابد را نداشتند وناچار بودند در محلھ ھاى مخصوص یا 

  .خارج شھر زندگى كنند



در دوران مـبـارزه براى استقالل ، گاندى براى درھم شكستن این رسوم نیز بھ مبارزه پرداخت و 

نامید و دیگران را بھ تماس با آنھا تشویق كرد و یك بار ھم ) ندمخلوق خداو(نـجـس ھـا را ھـریجن 

بـھ ایـن منظور اعالم روزه كرد و كاست ھاى ھندو اقدام كردند و زنجیرھایى كھ ھندوان بردست و 

  ] .172[پاى برادرانشان گذاشتھ بودند، تااندازه اى گسست 

نند و فواید و آثار عواطف را بھ روان شـنـاسـان براى این كھ نقش عواطف را بھ دقت بررسى ك

  .خوبى كشف نمایند، دودستھ دانشجو را بھ طور جداگانھ دردرس مخصوصى آزمایش كردند

ایـن دو گـروه ، از لحاظ استعداد و معلومات در یك ردیف بودند، ولى بھ یك دستھ آنھا گفتھ شد كـھ 

بھ دستھ دیگر ھیچ نگفتند، بررسى اگر از عھده امتحان برآیند، مزایایى بھ آنھاداده خواھدشد و 

نـتـیـجـھ آزمـایـش نشان داد كھ دستھ اول ، كامال در كار خود موفق شده اند و دستھ دیگر در كار 

  .خودشكست خورده اند

ایـن آزمایش ثابت كرد كھ حتى در كارھاى علمى نیز عاطفھ ، نقش مھمى را بھ عھده دارد و بدون 

  .نشجو نمى تواند دركار خود پیشرفت كامل كنددخالت عواطف ، دانش آموز و دا

روى ھـمـیـن اصل است كھ باید دانش آموزان و دانشجویان درانتخاب رشتھ تحصیلى و شغل ،آزاد 

گـذاشـتـھ شـونـد تا ھر رشتھ و ھر شغلى را كھ مایلند وبھ آن دلبستگى دارند، براى خود انتخاب 

شرفت نمایند و بھ مقصود برسند، اما اگر رعایت كنند، دراین صورت مى توانند در كار خود پی

ذوق و سـلـیـقـھ آنـھا نشود و رشتھ تحصیلى و شغل ، بر آنھا تحمیل شود در نیمھ راه از كار مى 

  .افتند و شكست مى خورند

  

  تنھا عاطفھ

بر حسب ظاھر ما ھستیم كھ در راه تكامل علمى ، صنعتى ، اقتصادى ، اجتماعى و اخالقى كوشش 

الش مـى كنیم ، اما در حقیقت ، تنھا نیروى فناناپذیر و سرشار عواطف است كھ منشا این ھمھ و تـ

یكى ازنویسندگان مى ! آثار درخـشان مى شود، آرى بیستون را عشق كند و شھرتش فرھاد برد

بـسـیـارى از مـردم ، كـلیھ عوامل و وسایل موفق شدن را، از قبیل جوانى ، سالمتى ، : نویسد 

  .ژى ، سواد و ھرچھ الزمھ پیشرفت است ، دارند ولى ازآنھا بھره بردارى نمى كنندانر

  .انگیزه اى براى تالش و شروع بھ فعالیت ندارند، زیرا ھدفى ندارند

  .نمى دانند از كجا شروع كنند و بھ كجا برسند

امیابى پیش جرقھ اى الزم است تا آتش اشتیاق آنھا شعلھ ور شود و آنھا را بھ سوى موفقیت و ك

  .براند



و با گفتن این جملھ ! وقت كم است : یـكـى از بھانھ ھایى كھ امروز مدشده ، این است كھ مى گویند 

  .بھ دنبال كار كمتر و پول بیشتر مى روند

از قـبول مسئولیت و بھ كار بردن ھوش و ابتكار، پرھیز مى كنند و بھ جاى آن ، تمام مساعى خود 

  ] .173[و خوشگذرانى مى نمایند را صرف تفریح و گردش 

اگر مادرى كنار گاھواره طفل شب ھا بیدار مى نشیند و او را خفتن مى آموزد،اگر دست طفل را 

مـى گـیـرد و اورا پـابـھ پا مى برد تا شیوه راه رفتن رابیاموزد، اگر یك حرف و دو حرف بر زبان 

اگر طفل ھستى خود را از ھستى او مى داند او مـى نـھـد تـا سـخن گفتن بھ او یاددھد،و سرانجام 

  .ھمھ از بركت عواطف است ! وشعارش این است كھ تا ھستم و ھست ، دارمش دوست 

اگـر كـاشـفین بزرگ بھ قعراقیانوسھا و فراز آسمانھا سفرمى كنند، اگر دانشجویى براى آزمایش 

و اثر آن را روى بدن دارویـى كھ كشف كرده است ، جان خود را در معرض خطرقرارمى دھد 

خویش آزمایش مى كند، اگر قھرمانان براى سرفرازى و نجات ملت خویش ، فداكارى و جانبازى 

مى كنند، اگـرانـسـان دوسـتـان بـزرگ و مـنـجیان فناناپذیر عالم انسانیت ، از نیروى استقامت ، 

شگرف حیات عاطفى بردبارى ، فداكارى و نوع دوستى برخوردارند، ھمھ آنھا مدیون نیروى 

  .ھستند

  .ھمین عاطفھ است كھ رھبران بزرگ آسمانى را براى نجات بشر بھ فداكارى واداشت * * * 

بـراى ھمین عشق بھ حق ، از صمیم قلب جانبازى و فداكارى كرد و نام نیكش ) ع (امـام حـسـیـن 

  .جاودانى شد

ھ جان خود مى خرند و جان خود را سـربـازان رشیدى كھ در میدان ھاى جنگ ، تیرھاى دشمن را ب

  .براى آسایش ھموطنان از دست مى دھند، ھمھ مدیون عواطف ھستند

اكـنـون كـھ تا حدودى بھ اھمیت نقش عواطف پى بردیم ، خوب است در مسالھ تربیت اطفال * * * 

ان خود نخست خود را تربیت كنیم ، سپس بھ تربیت كودك: تـجـدیـد نظركنیم و بھ قول ویل دورانت 

بـپـردازیـم زیـرا تـا خـود ما ازتعادل عواطف برخوردارنباشیم و حیات عاطفى ما سالم و نیرومند 

  .نباشد،نمى توانیم در مسالھ تربیت اطفال كامیاب شویم 

  .در حقیقت ، ما ھرچھ ھستیم ، كودكان ما ھمان خواھندشد

  ] .174[كاره ھستى كودكانت را بھ من بنما، تا بگویم چ: ویل دورانت مى گویند 

بنابراین جا دارد كھ مربیان ، با توجھ بھ اھمیت و نقش عواطف ، در تربیت و ھدایت آن ، كوشش 

كنند و وظـیـفـھ خـود را بـھ خـوبى اجرا نمایند، باشد كھ در راه رسانیدن انسان بھ اوج كمال و 

  .عظمت ، سھمى داشتھ باشند



كودك ، شاید بھتر آن باشد كھ مدح را جایگزین قدح براى بناى خوى : ویل دورانت مى نویسد 

  .سازیم 

  .سرزنش و خرده گیرى ، روح را فلج مى كند و كار ناتمام را تا ابد مبغوض مى سازد

مـدح بـھ سـلـول ھـا نـیـرو مى دھد،اعضا را تقویت مى كند و دشوارترین كارھا را بھ پیروزى بدل 

  .مى سازد

  .ن جھان را بلندكردبا اھرم خود خواھى ، مى توا

بھ جاى آن كھ كار خوب انجام نیافتھ را مذمت كنیم و آن را از سرزنش و مالمت پر سازیم ، بھتر 

است كـھ بھ كارھاى خوب انجام یافتھ بنگریم و آن راچنان بستاییم كھ خاطره شیرینش در ذھن 

  ] .175[كودك بماند و مایھ تشویق كارھاى دیگر شود 

  روح استوار -  18

  و نظریھ مخالفد

  .بدون تردید عواطف انسانى ، عھده دار بسیارى از كارھاى برجستھ و عالى است 

  .بسیارى از جنبش ھا و كوشش و تالش ھا، اثر عواطف است 

بـسـیـارى از عـالیـم بـدنى ، از قبیل رنگ پریدگى ، لرزه اندام ، عرق پیشانى ، جھش وب با 

  .عواطف ھمراه است 

االت عاطفى ـاعم از مطبوع و نامطبوع ـبا عكس العمل ھایى در بدن ھمراه است بدیھى است كھ ح

  .و روان شناسان تحت عنوان فیزیولژى عواطف یاحركات عاطفى ، از آن بحث كرده اند

  .جالب این است كھ این مشكل ھنوز حل نشده است 

ا معلول ادراك بـرخـى ، حـاالت و عوارض بدنى را معلول عواطف ، و برخى دیگر، عواطف ر

  .حاالت بدنى مى دانند

  .م 1885در حدود سال ) ویلیام جیمز و جیمزالنگ (دو تن از روان شناسان 

ھـركـدام بـھ طـور مـسـتـقل نظریھ اى بیان كرده اند كھ از نظر تشابھ بھ یكدیگر، بھ نظریھ جیمز 

  .معروف شده است ] 176[النگ 

چون گریھ مى كند، مغموم است ، چون مى لرزد، مى خـالصھ این نظریھ ، این است كھ انسان 

ترسد، چـون داد و فـریـاد مى كشد، خشمناك و عصبانى است ، پس تحریكات جسمانى سبب بروز 

  .حاالت عاطفى مى شوند

نـقـطـھ مـقـابل این نظریھ ، عقیده كسانى است كھ حاالت عاطفى را منشا بروز عوارض جسمانى 

د كھ بر اثر پیدایش حاالت عاطفى ،لرزش ، رعشھ ، انقباض عضالت بدن و مـى دانـنـد و مـعـتـقدن



صـورت ، بـزرگ و كوچك شدن مردمك چشم ، سرعت ضربان نبض ، تند شدن تنفس و احیانامات 

شـدن رنـگ پـوسـت یا برافروختھ شدن آن كھ بھ دنبال آن عرقى سرد بربدن مى نشیند، در انسان 

  .ظاھرمى شود

  .ین دو نظریھ بر دیگرى كار آسانى نیست ترجیح یكى از ا

مـا مـى بـیـنـیم كھ گربھ اى از ترس سگ پا بھ فرار مى گذارد، وقتى كھ بھ بن بست رسید، بھ سگ 

بارھا ! حـمـلـھ ور مـى شـود و در ایـن وقت ، سگ پا بھ فرار مى گذاردو گربھ او را تعقیب مى كند

ا بھ روى خود بستھ مى بیند، چنان از خود شجاعت نشان دیـده شده است كھ انسان وقتى راه فرار ر

اذا یئس االنسان طال لسانھ : مـى دھـد كـھ شاھدپیروزى را در آغوش مى كشد، بھ قول شاعر عرب 

  ] .177[ــــــ كسنور مغلوب یصول على الكلب 

طوركھ  مى شود ھمان) و ترسش كم (یـعـنـى ھـنگامى كھ انسان دچار یاس مى شود، زبانش دراز 

  .گربھ مغلوب ، بھ سگ حملھ مى برد

  ]178[دست بگیرد سرشمشیر تیز / وقت ضرورت چونماند گریز 

  

  حقیقت عاطفھ

از ایـن كـھ بـگـذریـم ، مالحظھ مى كنیم كھ ھیچ گاه بھ وسیلھ عالیم بدنى ، نمى توان بھ حقیقت 

  .عاطفھ پى برد

طبوع برسرعت حركت نبض و سرعت تنفس ، آنـچـھ مـسـلم است این است كھ در برابر عاطفھ نام

افـزوده مـى شـود، فـشـار خون باال مى رود و كار انقباض وانبساط عضالت معده آھستھ و گاھى 

مـتوقف مى شود و در برابر عاطفھ مطبوع ـمثل عشق و شادى ـشفتگى بدنى خیلى مالیم است و 

رحال نمى توان بھ خصوصیت آن عاطفھ حتى بین افراد ھم از این لحاظ تفاوت وجوددارد، ولى بھ ھ

  .مطبوع و نامطبوع پى برد

بـا توجھ بھ قاعده فوق ،معلوم مى شود كھ دستگاه دروغ یاب ـكھ مركب از چندین ابزار ثبت كننده 

  .است و آن را براى اندازه گیرى تغییرات فیزیولژیك بدن بھ كار مى برند ـچندان دقیق نیست 

  .جنایى بھ كار مى رود، از این رو بھ دروغ یاب معروف شده است  این دستگاه در بازجویى ھاى

تـنـھـا نـتـیـجـھ اى كھ ممكن است از این دستگاه گرفتھ شود، این است كھ متھم ، ممكن است با 

  .مشاھده این دستگاه ، دچار ترس شود و ھمین ، بھ كشف حقیقت كمك كند

  .بھ كشف ماجرا كمك مى كند در حقیقت ، ترس متھمان و ضعف روحى آنان است كھ

  



  دین داران جاھل و دانشمندان بى دین

مـا طى دوبـخـش ، راجـع بـھ نـقـش عـواطـف بحث كردیم و این خود ممكن است براى برخى از 

خـوانـنـدگان سؤ تفاھمى ایجاد كند و تصور كنند كھ اگرزندگى را دربست در اختیار عواطف 

  .حالى كھ چنین نیست  بگذارند، سعادتمند خواھندشد، در

بسیارى از بدبختى ھا و سیھ روزى ھا و جنگ ھا، زایده پاره اى از عواطف نابھ جا و مزاحم است 

.  

ایـن عـواطـف نـابھ جا، سبب ناتوانى روح انسان مى شود وانسان را از كاروان تمدن و نیل بھ كمال 

  .، عقب مى افكند

آسمان زندگى مى درخشد كھ داراى روحى استوار  ھـنـگامى ستاره اقبال و خوشبختى انسان در

  .باشد

  .مردمى كھ داراى روحى ضعیف وناتوان ھستند، نمى توانند بھ اوج سعادت و خوشبختى برسند

آنـھـا ھـمـواره در لجنزار جھل و نابخردى ، دست و پا مى زنند و در میان تار و پودھاى اوھامى 

  .دكھ برگرد خود تنیده اند، محاصره شده ان

قـرن ھا عقب تر از معاصران خود زیست مى كنند و درحالى كھ دیگران بھ سرعت روبھ ترقى و 

  .كمال مى روند، آنھا ھمچنان در آتش اوھام و خرافات خویش مى سوزند

بـسیارى از مردم ھندوستان با این كھ سال ھاست بھ استقالل رسیده اند، مع الوصف ، ھنوز در 

تازه این ھنوز نسبت بھ گذشتھ آنھا بسیار !نند و آن را خداى خود مى پندارندبرابر گـاو تـعـظیم مى ك

رسم ساتى این بودكھ اگر شوھرى مى مرد، : نـاچـیـز و غـیر قابل توجھ است ، نھرو مى نویسد 

  ] .179[موقع سوختن او،زنش ھم خود را در آتش مى افكند و با شوھرش مى سوخت 

  .تند و نھرو آن را یكى از كارھاى مثبت آنھا مى شمارداین رسم را انگلیسى ھا برانداخ

  .تشخیص جامعھ اى كھ از روح استوار بى بھره مى باشد،از راه ھاى متعدد، امكان پذیر است 

بـررسـى نـحـوه عقاید دینى ، سیستم حكومت و اظھار نظرھایى كھ در مورد پدیده ھا یا فنومن ھا 

  .را بھ استوارى یانااستوارى روح آن جامعھ آگاه سازد مى كنند، مى تواند تا حدود زیادى ما

خوشبخت كسانى : انـجیل كھ ساختھ و پرداختھ مردمى است كھ روحى ناتوان داشتھ اند، مى گوید 

ھستند كھ در نادانى از اسرار كاینات بھ سرمى برند،چون در این صورت است كھ خدا را خواھند 

  .دید

كھ احیاناخیلى ھم مذھبى مى شوند و تعصب غلط را با ایمان بھ  بـدیـن تـرتـیـب ، چـنـین مردمى

مـذھـب ،در مـى آمـیزند، حقیقت مذھب را در چھار چوبھ جھل بھ كاینات ، كوردلى و بى خبرى از 



  .حقایق عالم ، محدودمى كنند و بھ انسانھاى علیل و سست تبدیل مى شوند

رى از قبیل كشتن ، سوزاندن و تكفیر دانشمندان ایـن قضاوت نا بھ جا خود منجر بھ جنایات شرم آو

نتیجھ دیگر آن را از زبان دكتر مارتین لوتركینگ ، رھبر سیاھان آمریكا، ! دوره رنسانس اروپا شد

كسانى ھستند كھ در میان پیروان دین رواج داده اند كھ دین و دانش با : در كـتاب نداى سیاه بشنوید 

  . ھم سازگار نیست ، ولى دروغ است

مـمـكـن اسـت بـیـن افـراد روحـانـى بـا روح نـاتـوان و مـردان دانـش بـا روح استوار، اختالفى 

  .وجودداشتھ باشد، ولى ھرگز بین دین و دانش اختالفى وجودندارد

  .جھان این دو از ھم متمایز و راه ھاى آنھا از ھم جداست 

ى معلوماتى مى دھد كھ قدرت است و دین بھ دانـش مـى جـویـد و دیـن تفسیر مى كند، دانش بھ آدم

  .آدمى قدرتى مى بخشد كھ كنترل است ، دانش معموالبھ كردار مى پردازد و دین بھ آثار

  .دانش و دین رقیب ھم نیستند،بلكھ مكمل یكدیگر مى باشند

و  دانـش از نـابـودى دین در كارھاى نامعقول و ناصواب و مخالفت فلج كننده ، با پیشرفت فرھنگ

عـلـوم در مـیـان توده مردم ، جلوگیرى مى كند ومتقابالدین مانع است كھ علم در لجنزار پیش پا 

  .افتاده مادیات و افكار مخالف اصول اخالقى فرو برود

  .بھ نظر مى رسد كھ عالى ترین توجیھ براى جمع میان دین و دانش ، ھمین است 

  .ر جدا شوند، دردى را دوا نخواھندكردنتیجھ این مى شود كھ اگر دین و دانش از یكدیگ

عدد سیزده را ! مـردم جـاھـل بـسـیـارى از قـضاوت ھاى غلط خود را بھ حساب دین مى گذارند

  .منحوس مى شمارند

مى نویسند تا نحوست آن  12+1اگـر احـیـانـا شـماره پالك منزلشان سیزده باشد، آن را بھ صورت 

از ! طسھ ، ممكن است جلوبسیارى از كارھاى مھم آنھا را بگیردیك ع! گـریـبـانـشـان را نـگـیرد

برنامھ !طلوع ستاره دنبالھ دار را عالمت نزول بالمى دانند! گـرفـتھ شدن ماه و خورشید بیمناكند

و تقارن و طلوع و غروب ! كـارھـاى خود را بامراجعھ بھ فالگیران و تقویم منجمان تنظیم مى كنند

گاھى ھم كارآنھا بھ مرده پرستى و پاره اى !و گرفتارى خود موثرمى دانندستارگان را در سعادت 

در حالى كھ دین صحیح ، از ھمھ عواملى كھ موجب ترس یا امید بیھوده ! از اوھـام دیـگـر مى كشد

  .مى شود و روح انسان را ناتوان مى سازد، متنفراست 

خورشید : ورشید گرفتھ شد، مردم گفتند ھنگامى كھ پسر پیامبر عالى قدر اسالمر از دنیا رفت ، خ

بـر اثـر مـرگ فـرزند پیغمبر خدار دچار حزن و اندوه ودر نتیجھ چھره اش تیره شده است پیشواى 

ان الـشـمـس والـقمر آیتان من آیات ّهللا فال ینكسفان لموت احد، ماه و خورشید، : اسـالم فـرمـود 



  ] .180[ى مرگ ھیچ كس ، گرفتھ نمى شوند دونشان ازنشانھ ھاى قدرت خدا ھستند و برا

بھ ھمین ترتیب ، ملت ھایى كھ از لحاظ علم پیشرفت كرده اند، اما از لحاظ اخالق و دین و معنویت 

  .، سیر قھقرایى كرده اند، مردمى ناتوان ھستند

 استوارى روح و استقامت و ثبات در برابر ھواى نفس و تمایالت حیوانى ندارند، بنابراین دین

  .داران جاھل و دانشمندان بى دین ھیچ یك سعادتمندنیستند، زیرا ھردوى آنھا روح ناتوانى دارند

امروز فرھنگ ما سطحى و دانش ما خطرناك است ، زیرا از لحاظ : ویـل دورانت مى نویسد 

  .ماشین ، توانگر و از نظر غایات و مقاصد، فقیر ھستیم 

  .رمى برمى خاست ، از میان رفتھ است آن تعادل ذھنى كھ وقتى ازایمان دینى گ

عـلـم مـبـانى فوق طبیعى ، اخالقیات را از ما گرفتھ است و گویى ھمھ جھان در اصالت فردیتى 

  .درھم و برھم ـكھ نشانھ قطعھ قطعھ شدن نامنظم خوى ومنش است ـگم گشتھ است 

درجات ،خداونددرجات مردمى را  یرفعاrّ الذین آمنوا منكم والذین اوتواالعلم: قرآن كریم مى گوید 

  ] .181[باال مى برد كھ از ایمان و علم ،برخودارباشند 

بـدیـھـى اسـت كھ در این صورت ، دیگر آثارى از ضعف و ناتوانى روحى درزندگى چنین مردمى 

  .مشاھده نخواھدشد و روح استوار در ھمھ جا با آنھاھماھنگ خواھدبود

  ] .182[اصلب منالجبل ، مومن ، از كوه استوارتر است المومن : فرمود ) ع (امام باقر

بـراى ایـن كـھ بـتـوانـیم وظیفھ مربیان و نقش عمده اى كھ آنھا در تقویت روحیھ تربیت یافتگان بـھ 

عـھـده دارنـد، بـھ خوبى روشن كنیم ، ناگزیریم بحث خود رادر زمینھ عواطف مزاحم توسعھ دھیم 

  .با شما سخن مى گوییم  ، از این رو تحت عنوان ترس

  ترس  -  19

  منشا روانى ترس

ترس ، یكى از عواطفى است كھ بسیارى از نیروھا و استعدادھاى درونى آدمى را فلج مى سازد و 

  .از شكوفاشدن آنھا جلوگیرى مى كند

تـرس بـاعـث ضـعـف و زبونى انسان در زندگى مى شود و شجاعت ، انسان را تا سرحد آرمان ھا 

  .دى كھ دارد، ھمراھى و یارى مى نمایدو مقاص

اگـرچـھ امـروز تـرس بـھ آن صـورتى كھ در انسان ھاى نخستین وجودداشت و با تغییرات شدید 

فیزیولژیكى ھمراه بود، وجودندارد، مع الوصف ، آنچھ كھ بھ طور مشترك ، در میان انسان ھاى 

خطر : ترس مى شود، احساس خطراست  اولیھ و انـسـان ھـاى امـروزى و حـتـى حیوانات ، منشا

  .گم شدن یاكم شدن 



از فرو (ترس در صورتى عارض مى شود كھ شخص ، خطرى را : روان شـنـاسـان مـى گـویند 

احساس كرده ، حالت ) رفتن سـوزن در پـوسـت بـدن گـرفـتـھ تا ناخوشى سخت و خطرمرگ ب

  ] .183[دفاعى بھ خودگیرد 

گریبان كودكان ، جوانان و بزرگساالن را مى گیرد و سعادت آنھا را  تـرس ، عـاطـفھ اى است كھ

  .تھدید مى كند

  .افراد، برحسب تفاوت سنى خویش ، دچار ترس ھاى مختلف و گوناگونى مى شوند

بیست تاپنجاه درصد از كودكان دو سالھ تا شش سالھ ، از تاریكى مى ترسند، زیرا نیروى تخیل 

ت انگیزى كھ خوانده یاشنیده اند سبب مى شود كھ تاریكى را پر از قوى آنھا و افسانھ ھاى وحش

  .موجودات عجیب و غریب ببینند

دارویـن مـعـتقدبود كھ ترس از حیوانات ، براى كودكان ارثى است ، ولى مھر و محبتى را كھ 

  . انسان بھ حیوانات از خود نشان مى دھد،بعدھا فرامى گیرد

ت كارخانھ ، بازیچھ ھایى كھ جاندار بھ نظر مى آیند و سایھ نـقـاط مـرتـفع ، غرش رعد، سو

  .متحرك ، اطفال را مى ترسانند

  .بچھ ھا از قیافھ ھاى ناشناس ، بیمناكند

گاھى براثر ھمان نیروى قوى تخیل و عدم دخالت حس و لمس ، دچار رویاھاى مخوف مى شوند، 

  .حتى جابھ جا شدن ، براى چنین اطفالى ترس آوراست 

  .ل پرتاب شدن بھ ھوا و قرارگرفتن روى شانھ ، براثر عادت است تحم

  .اطفال بزرگ تر، بیشتر از امورواقعى از قبیل مرگ ، صاعقھ ، زلزلھ ، بیمارى وب مى ترسند

  .جوانان از این كھ مورد تمسخر و استھزا قرار گیرند، بیمناكند

امین زندگى و از كف رفتن حیثیت تـرس بـزرگـساالن ، بیشتر از شكست در كار و پیشھ ، عدم ت

  .اجتماعى است 

  .عالیم ترس ، لرزش اندام ، عقب نشینى و فرار است 

بانویى : حـركـاتـى كـھ بـراثـر تمایل بھ فرار، در انسان ظاھرمى شود، صورت ھاى مختلفى دارد 

  .كھ مى ترسد دراجتماع مورد قبول واقع نشود، انزوا و كناره گیرى اختیارمى كند

ـن كـناره گیرى موجب تاثر و پریشانى خاطرمى گردد و اگر شدت پیدا كند، عوارض روحى و ای

  .عصبى نیز بھ دنبال خواھدداشت 

كسانى كھ از شكست در كار و حرفھ بیمناكند، معموال بھ رختخواب پناه مى برند و تمارض مى 

  .كنند



موضوع ترس آور را بھ شكلى  گـاھـى ھـم بـھ قـدرى با تخیالت شیرین خود سرگرم مى شوند كھ

  .فراموش مى كنند

سربازانى كھ در میدان جنگ دچار ترس مى شوند، بھ قدرى فشار روحى آنھا شدیداست كھ برخى 

  .از آنھا دچار كورى و فلج مى شوند یااین كھ زبان آنھا بندمى آید

  

  فواید و مضرات ترس

  .انسانى است و یا اكتسابى باید بھ این نكتھ توجھ داشت كھ ترس ، یا فطرى و ذاتى 

بدون تردید آنچھ آفریدگار جھان در نھاد انسان بھ ودیعت گذاشتھ است ،نھ تنھا ضرر ندارد، بلكھ 

وجـودآن ـاگـر مـورد اسـتـفاده صحیح قرارگیرد ـمفید وسودمند است ، بنابراین الزم است كھ 

باشند، زیرا چنین ترسى ، آنھا  كـودكـان را طـورى پـرورش دھـیم كھ در برابرخطر، ترس داشتھ

را مـجـھـز مـى كـند كھ جان و شخصیت خود را درمقابل آن حفظ كنند، البتھ خطر واقعى نھ خطر 

  .موھوم 

تـخـلف از قوانین و مقررات اجتماعى ، موجب گرفتارى ، بى آبرویى و احیانا مرگ انسان مى شود 

  .و این یك خطر واقعى است 

مان دوران كودكى از ھرنوع تخلفى ترسانید، البتھ این ترسانیدن ، باید عاقالنھ كـودكان را باید از ھ

  .باشد

شرح سرگذشت مردمى كھ براثر تخلف از قوانین و مقررات تسلیم چوبھ دارشده اند و یا سال ھا در 

و  سـیـھ چـال زنـدان بھ سر برده اند و حیثیت خود راپایمال كرده و آبروى خود را از دست داده اند

مـعـرفـى افـرادى كـھ بـر اثـر پـاكـدامـنـى ، راسـتـى و درسـتـى ، عـمرى را بھ عزت و شرافت و 

آبـرومـنـدى گـذرانـیده اند، براى كودكان ، درسى آموزنده است كھ آنھا را وادار مى كند تا عواقب 

  .تخلفات را مطالعھ و عاقالنھ از آن اجتناب كنند

ا را از ھرخطرى ترسانید، بلكھ باید بھ آنھا فھماند، آن جا كھ نگھدارى و حفظ بـا ایـن ھمھ ، نباید آنھ

جـان و مـال بـھ قـیـمـت از دسـت رفتن استقالل وطن ،ناموس و عقیده تمام شود، شجاعانھ باید 

  .جانبازى و فداكارى كرد

ند جلوگیرى امـا تـرسـى كھ انسان را بھ سوى كمال و راستى سوق دھد و از حركات زشت و ناپس

  .كند، باید در وجود انسان زنده بماند

از نـظـر اسالم ، ترس از مجازات و كیفر خداوند براى مردم الزم است و بھ طور یقین چنین ترسى 

  .، امنیت و آسایش را براى جامعھ بھ ارمغان مى آورد



دیدى زندگى مردم را اگـر در ھـمـان جـامـعـھ ، خـیانت و تجاوز رواج یابد و براثر آن ، ناامنى ش

  .فرابگیرد، بھ واسطھ عدم ترس از خداوند و كیفراوست 

ترس از كیفرھاى قانونى ـھرچند ھم بى رحمانھ باشد ـنمى تواند جاى ترس از كیفر الھى را بگیرد، 

زیـرا بـھ جـرات مـى توان ادعا كرد كھ غالب متخلفان از قوانین ، یا اصال كیفر نمى بینند، یا بھ 

  .اقعى نمى رسند و این خود عللى دارد كھ این جا مجال ذكر آن نیست كیفر و

  .كسانى ھم پیدا مى شوند كھ بدى نكردن آنھا، از ترس كیفر نیست 

  .ھمان طور كھ خوبى ھاى آنھا ھم براى پاداش نمى باشد

  .عبادت من براى طمع بھشت و ترس دوزخ نیست ب ! پروردگارا: فرمود ) ع (على 

ھ بسیار ابلھانھ و مایھ سرافكندگى و شكست و حاكى از ضعف و ناتوانى انسان است تـرس ھـایى ك

  .، ترس ھایى اكتسابى است 

درحقیقت ترس ھاى اكتسابى یا غیر واقعى ، بر اثر احساس خطر غیر واقعى و موھوم پیدامى 

  .شوند

وم باید در صدد در درجـھ اول بـایـد از پـیـدایـش چنین ترس ھایى جلوگیرى كرد و در درجھ د

  .ریشھ كن كردن آن برآمد

  .بھ عقیده روان شناسان ، ترس بى جا از جنبھ عقلى واخالقى و مزاجى ، مضر است 

اختالل گردش خون : شـایـد اكـثر خوانندگان بھ تغییرات بدنى كھ با ترس ھمراه است پى برده باشند 

، خشكى دھان ، راست شدن مو ، پریدگى رنگ صورت ، تنگى نفس ، گرفتگى گلو،لرزش اندام 

بـرانـدام و شـدت ضـربان قلب ، از ھمھ نمایان تر است ، از این رو ترس ـبھ خصوص اگر شدید 

  .باشد ـاعمال مختلف بدن را مختل مى سازد و شخص را بیمار و احیانانابود مى كند

  .مى شودبر اثر ترس ،حافظھ و عقل انسان ، ضعیف مى شود و گاھى ھم انسان دچار جنون 

  .كم رویى ، موھوم پرستى و سست عنصرى از مضرات اخالقى ترس است 

  

  نقش پدران ، مادران و مربیان

  .كودك ، از صداى بلند، ترس فطرى دارد

اگـر ھـنـگـام نزدیك شدن او بھ چیز مورد عالقھ اش ، فریادى از جانب بزرگ تر بشنود، از آن 

  .ھ اشیاى مشابھ آن نیز سرایت كندچیز خواھد ترسید و ھمین ترس ممكن است ب

دانـشجویى از نزدیك شدن پرمرغ بھ بدنش ، دچار حملھ و ترس شدیدى مى شد و حتى از دیدن پر 

  .مرغ مى ترسید



  .تحقیقات روان شناسى نشان داد كھ او در سن دو سالگى ، مورد حملھ خروسى واقع شده است 

  .و پسربچھ اى گوش مى دادرادیو، داستانى راجع بھ دیو، جن و پرى مى گفت 

موقع رفتن بھ رختخواب ، طفل بھ گریھ افتاد و شرح قصھ را براى مادر تعریف كرد و معلوم شد 

  .كھ از این كھ دیوھا بھ رختخوابش رفتھ باشند،مى ترسد

مـادر چـراغ قـوه اى بـھ دسـت طـفـل داد و در حـالى كھ او را قوت قلب مى داد، از او خواست كھ 

روشى كھ ] 184! [ـواب را بـررسـى نماید و ببیند كھ نھ دیو درآن جاست و نھ جن و پرى رخـتـخ

  .روان شناسان براى معالجھ ترس ، پیشنھاد مى كنند

كـم كـردن قـدرت انـگـیـزه تـرس آور و بـھ عـبارت دیگر، ھمراه ساختن محرك ترس با یك چیز 

  .نشاطوراست 

  .نگیزه ترس آور، كاستھ شوداین كار، سبب مى شود كھ از قدرت ا

ھـنـگـامـى كـھ طفل ، مشغول خوردن غذاست ، مى توان آرام آرام ، چیزى كھ ازآن ترس دارد، بھ 

او نزدیك كرد، البتھ خیلى با احتیاط، چھ در غیراین صورت ،ممكن است ترس دیگرى از خود غذا 

س آور، بھ تدریج از ترس ھم پیدا كند، پس ھمراه ساختن یك موقعیت فرح بخش با موقعیت تر

  .كودكان مى كاھد

بـراى عالج ترس كودكانى كھ از تاریكى مى ترسند و شبھا نمى خوابند، مى توان بھ تدریج نور را 

  .كم كرد، تا این كھ با تاریكى خو بگیرند

  .اگر ھم زمان خواب آنھا را با قصھ ھاى شیرین و الالیى توام سازیم ، مفیدتر خواھدبود

پدران و مادران دلسوز و مھربان ، از ترسانیدن اطفال و تضعیف روحیھ آنان خود دارى مربیان ، 

  .مى كنند

بـسـیـارى از مـادران ھـسـتـنـد كـھ براى آرام كردن و تسلیم ساختن كودك ، از نیروى تخیل او 

یا  سـؤاسـتـفاده مى كنند و او را از موجودات موھوم و افسانھ اى ،چون لولو و دیو و غول ،

  .موجودات واقعى ، چون سگ و گربھ و گرگ ، مى ترسانند

خـوشـحـالند كھ از این رھگذر، طفل را آرام و خاموش كرده اند، ولى غافلند از این كھ با این عمل 

خـود، روحـیـھ طـفـل را فـلـج مـى كنند و براى ھمیشھ اورا دستخوش ترس ھاى مضر و بیھوده مى 

  .سازند

آینده و عظمت ھر ملتى ، تنھا بستھ بھ تجارب و صنعت و دارایى : یى ، مى گوید مسو، حكیم ایتالیا

و رزمجویى افراد آن ملت نیست ، بلكھ ضمنا منوط بھ استعداد كودكان آن ملت و بھ درجھ بى باكى 

  .و ترسناكى آنھاست 



ى مى باید بھ خاطر داشت كھ ترس ، مرضى است مثل سایر امراض و اقدام در معالجھ آن ضرور

  .باشد

  ] .185[اگر آدم بى باك گاھى اشتباه مى كند، آدم ترسو ھمیشھ خطاكار است 

پـدران و مـادران و مـربـیـانـى كھ بھ وظیفھ خویش آگاھند، در مورد ترس كودكان وتربیت آنھا 

  .توجھ الزم را مبذول مى دارند

  : یان توصیھ مى كنند روان شـناسان براى معارضھ با ترس ، توجھ بھ نكات زیر را بھ مرب

  .خوددارى از ترسانیدن كودك  - 1

  .ھر ترسى با عكس العمل بدنى ھمراه است  - 2

بدن ھاى قوى عكس العمل ضعیف و بدن ھاى ضعیف ، عكس العمل شدید دارند، پس با بنیھ قوى و 

و مفید  مزاج سالم ، بھتر مى توان در برابر مخاطرات ترس ، ایستادگى كرد و تقویت بدن ، الزم

  .است 

  .نیروى تخیل اطفال ، قوى است : ھمان طور كھ گفتیم  - 3

ھـمـین تخیالت ، در خواب و تاریكى و تنھایى ، باعث وحشت آنھا مى شود، پس اگر كودك درباره 

تـخـیـالت خود تحقیق كند، مثال او را وادار كنیم كھ در تاریكى اشیاى اتاق را لمس كند یا این كھ 

راغ را روشن كنیم تا متوجھ شود كھ تاریكى در ماھیت اتاق و اشیایى كھ در آن است ، نـاگـھـان چ

  .تغییرى ایجاد نكرده است ، بھ برطرف شدن ترس او كمك شایانى خواھد شد

  .كودكانى كھ بھ سن پنج یا شش سالگى رسیده اند داراى حس غرور و عزت نفس ھستند - 4

خالصھ ھر ! تو بزرگى ، خجالت بكش : ده كرد و بھ آنھا گفت مـى تـوان از ھـمـیـن حس آنھا استفا

  .اندازه بتوانیم بھ جاى تخیالت آنھا، استدالل ومنطق بنشانیم ، مفیدتر است 

  .دادن سرمشق بى باكى بھ كودك  - 5

  .متاسفانھ برخى از پدران و مادران ، خود ترسوھستند و از تاریكى یا غرش رعد وب بیم دارند

  .وانند براى فرزندان خود سرمشق بى باكى باشنداینھا نمى ت

  .تلقین نیز وسیلھ خوبى است براى مبارزه با ترس  - 6

  .اگر انسان بھ خود تلقین كند ترسونیست ، دلیر و شجاع است ، بسیار مفید خواھدبود

غم  دوستان خدا، ترس و: قـرآن كـریـم كـھ پیروان خودرا دلیر و بى باك تربیت مى كند، مى گوید 

  ] .186[ندارند 

پروردگار ما خداست ، آنگاه استقامت كردند، فرشتگان بر آنھا : آنان كھ گفتند : و نـیـز مى فرماید 

! مترسید و محزون نباشید و بشارت باد بھ بھشت موعود: نازل مى شوند و بھ آنھا مى گویند 



  .ست در عین حال در قرآن بھ ترس از خدا اھمیت بسیار داده شده ا] 187[

اما آنان كھ از مقام پروردگار خویش مى ترسند و نفس را از پیروى ھوا و ھوس : مـى فـرمـایـد 

  ] .188[منع مى كنند، بھشت برین ماواى آنھا خواھدبود 

امـا تـرس از خـدا ھـم باید ھمواره با امید بھ عفو و بزرگى او توام باشد و بھ سرحد یاس و نومیدى 

 !نشا رستگارى است نرسد،آرى چنین ترسى م

 

 

 

 

 

   

 اعتماد بھ نفس - 20

 بسط شخصیت

بـررسى تاریخ آموزش و پرورش ، نشان مى دھد كھ براى این رشتھ در ھر دوره اى ، ھدف خاصى در 

 . نظر گرفتھ شده است

 . پاره اى از این نظریھ ھا ناشى از ضعف و عقب افتادگى اجتماعات بوده است

ژیم استبدادى اداره مى شده اند، ھدف خود را پرورش افراد آزاد، و اجتماعات اجـتـمـاعاتى كھ با ر

 .پریشان ، ھدف خود را پرورش افراد كامل و باانضباط قرارداده اند

در ایـران بـعـد از اسـالم ، اگر چھ بھ مقتضاى اوضاع سیاسى و اقتصادى ، ھدف آموزش و پرورش 

كلى مى توان گفت كھ در ھمھ اعصار، پرورش اعتقاد بھ خدا  دسـتـخوش تحوالتى شده است ،ولى بھ طور

 . و اخالق پسندیده و آموختن پیشھ و ھنر و سالمت و تندرستى ، مورد نظر بوده است

پـس از ایـن كھ فتنھ مغول و تاتار فرو نشست و بار دیگر مردم ایران توانستند نفس راحتى بكشندو بھ فكر 

وپرورش بیفتند، عالوه برآنچھ گفتھ شد، ھدف آنھا از آمـوزش و تجدید حیات فرھنگ و بسط آموزش 

 .پـرورش ، عـبارت بود از صیانت نفس و حفظ و حراست از تباھى ، و جلوگیرى ازشیوع فساد و فحشا

 .براى رسیدن بھ این مقصود، در برابرفاتح ، اظھار انقیاد كردند

 .بھ حیلھ و مكر تشبث جستند، ھمھ چیز او را ستودند



 .چك ترین صفت او را كھ ممكن بود مدح شود، بسیار بزرگ كردند و در آن ، مبالغھ نمودندكو

تملق و چاپلوسى را بھ حد اعال رساندند، البتھ بھ این وسیلھ رفتھ رفتھ بھ مقصود خود رسیدند و معنا بـر 

 .عادت شد قـوم فـاتح چیره شدند،ولى اطاعت صرف ومزاح گویى و عدم صراحت لھجھ و گزافھ گویى ،

 . [189[عدم اعتماد و بدبینى و سؤظن نسبت بھ یكدیگر و نسبت بھ زنان رواج یافت 

 . رشد طبیعى ، قابلیت اجتماعى و بسط شخصیت : نظریھ ھاى معروف در این باره عبارتنداز

 دو نـظـریـھ نخست مورد انتقاد قرار گرفتھ است ، زیرا اگر صرفا ھدف ، رشد طبیعى طفل باشد، محیط

 .اجتماعى طفل نادیده گرفتھ مى شود

 . در حالى كھ ھنگامھ حیات با تمام مظاھر و جلوه ھاى خود انسان را محاصره كرده است

مظاھر زندگى اجتماعى ھمچون تار و پودھاى درھم بافتھ اى ھستند كھ فرد ھمچون نخ باریك و نـاچیزى 

از طرف ژان ژاك روسو پیشنھاد شده در آن تنیده شده است ، بنابراین ، نظریھ رشدطبیعى ـكھ 

 . ـمردوداست

ھـمچنین اگر صرفا ھدف ، قابلیت اجتماعى باشد، در عین این كھ ممكن است از نظر اقتصادى و مـدنـى ، 

افـراد شـایستھ اى تربیت شوند، لكن افرادى كھ صرفابراى اقتصاد تربیت شده اند، ماشینى بـیـش نـیستند و 

معاشرت و حسن ظاھرى شایستھ باشند، ممكن است از فضایل معنوى محروم  افرادى كھ صرفا از نظر

 .باشند

امـا درباره نظریھ بسط شخصیت ، نخست باید بدانیم كھ شخصیت را برخى بھ مجموعھ نفسانیات ، یـعـنـى 

احـسـاسـات ، افكار، عواطف و تمایالت تعریف كرده اند و برخى ھم شخصیت راتركیبى از خـصـلـت ھـا 

ـاصفات دانستھ اند و معتقدند كھ این خصلتھا یا صفات ، مجزا عمل نمى كنند، بلكھ بھ ھمراه و با ی

 .ھماھنگى یكدیگر تظاھر مى كنند

 .این دو تعریف ، چندان فرقى با یكدیگر ندارند

 .روان شناسان معتقدند كھ دو دستھ از عوامل درونى و بیرونى در رشد و تكامل شخصیت موثرند

دام ، اسـتـعدادھا،ھوش وب از عوامل درونى ھستند و خانواده ، مدرسھ و اجتماع از عوامل وضـع انـ

 .بیرونى ھستند

البتھ تفكیك این عوامل از یكدیگر صحیح نیست ، بنابراین اگر مقصود از آموزش و پرورش را بسط 

ید ھم نظریھ رشد طـبـیـعـى شـخـصـیـت بـدانیم و تمام قواى خود را در راه تامین آن بسیج كنیم ، بدون ترد

و ھـم نـظـریـھ قـابلیت اجتماعى تامین مى شود و انسانى جامع و كامل و مستقل بار خـواھـدآمـد، ازایـن رو 

قابلیت اجتماعى یا بسط شخصیت را اگر بھ معناى وسیع و عمیق بگیریم ، یكسان  : جان دیویى مى نویسد

 .مى شوند

د، شخصیت اجتماعى فعالى مى گردد و كسى كھ واقعا براى زندگى شـخـصـیـتـى كھ درست پرورش یاب



 . [190]اجتماعى قابلیت پیداكند، شخصیت بزرگى بھ دست مى آورد 

  : سعدى مى گوید

 پسر را خردمندى آموز و راى/ چو خواھى كھ نامت بماند بھ جاى 

 بمیرى و از تو نماند كسى/ كھ گر عقل و رایش نباشد بسى 

 پسر چون پدر نازكش پرورد/ ھ سختى برد بسا روزگارا ك

 اگر دوست دارى بھ نازش مدار/ خردمند و پرھیزكارش بدار 

 بھ نیك و بدش وعده و بیم كرد/ بھ خردى درش زجر و تعلیم كرد 

 ز توبیخ و تھدید استاد بھ/ نوآموز را مدح و تحسین و زه 

 اگر دست دارى چو قارون بھ گنج/ بیاموز فرزند را دسترنج 

 

انـللولد على الوالد حقا وان للوالد على ا فى سبحانھ و حق الولد عـلـى الـوالـد ان : مـى فـرمـایـد ) ع(عـلـى 

 . یـحـسن اسمھ ویحسن ادبھ ویعلمھ القرآن،براى فرزند، بر پدر و براى پدر، بر فرزند حقى است

مگر در معصیت خدا و حق  حـق پـدر بر فرزند این است كھ فرزند در ھمھ چیز از پدر اطاعت كند

فـرزنـد بـر پـدر این است كھ نام نیكو براى اوانتخاب كند و بھ خوبى او را تربیت كند و قرآن را بھ او 

 . [191[بیاموزد 

وظیفھ چنین معلمى آن است كھ موجودات كاملى بـھ وجـود : دكـتـركـارل دربـاره شـرایط معلم مى گوید 

میزان كوشش ودرستى و حس جمالى و حس مذھبى و رسـوم دلـیرى و  بـیـاورد ب ادب و تملك نفس و

قھرمانى را بسط دھد و در عین حال ، ھمیشھ با پزشكان و استادان تربیت بدنى و پـرورش فـكرى و 

ھنرمندان و روحانیان حقیقى و با اولیاى شاگردان در تماس باشد و باالخره اثر این عوامل مختلف را چنان 

 .از ھر كودكى ،موجود متعادلى ساختھ شودتوجیھ كند كھ 

 . [192[چنین معلمى ، مدیر حقیقى مدرسھ است 

 . یكى از عوامل درونى رشد یا بسط شخصیت ، اعتماد بھ نفس است

 .باید كودك مورد تربیت را متكى بھ شخصیت خود بار آورد

 .از طفیلى بار آمدن و انگل شدن او جلوگیرى كرد

 .كى از عواطف مھمى است كھ بھ رشد شخصیت طفل ، كمك مى كندآرى اعتماد بھ نفس ، ی

افـرادى كـھ بـراى خـود ارزش و شخصیت قائلند و بر خویشتن تكیھ دارند، كمتر دستخوش ھوا و ھوس 

 .مى شوند

من كرمت علیھ نفسھ ، ھانت علیة شھواتھ ، كسى كھ روحش بزرگ باشد، شھوت ھا و : فرمود ) ع(على 



 . [193[و خوار است تمایالت درنظر ا

 

 حس خودكم بینى یا عقده حقارت

 . نقطھ مقابل اعتماد بھ نفس ، عقده حقارت یا حس خودكم بینى است

براى این كھ اعتماد بھ نفس در وجود طفل ریشھ گیرد، باید عواملى كھ موجب سلب اعتماد بھ نفس مى 

 .شود و عقده حقارت را جانشین آن مى كند، ازمیان برد

ارت ، یكى از عواطف مزاحمى است كھ مانع رشد فكرى و روحى طفل مى شود و از بسط و عقده حق

 .تكامل شخصیت او جلوگیرى مى كند

معموالاطفالى كھ دچار این بیمارى خطرناك روحى ھستند، از شركت در بازى ھاى دستھ جمعى ، 

 .خوددارى مى كنند و در كنج عزلت و انزوامى خزند

و مربیان است كھ با تھیھ طرح ھاى عاقالنھ ، آنھا راتحت حمایت و ھدایت خویش  وظـیـفـھ آمـوزگـاران

درآورند و از گوشھ گیرى آنان جلوگیرى كنند، تا بھ تدریج طفل متكى بھ خویشتن شود و بھ ارزش 

 .استعدادھاى درونى خود پى برد و خود را موجودى حقیر و ناتوان احساس نكند

وارد محیط ھمساالن كند، اگر چھ بسیار مفیداست ، لكن یك عیب ھـم دارد  برانگیختن عواملى كھ طفل را

و آن ایـن اسـت كـھ چـنـیـن اطـفـالـى ممكن است بھ آموزگار یا ھركسى كھ راھنمایى آنـھـارابـھ عـھـده 

 .گـرفـتـھ اسـت ، عـالقھ و دلبستگى شدید پیدا كنند و بدون آنھا باز ھم فلج و ناتوان باشند

ن راه این است كھ با ھدایت و راھنمایى ھاى عاقالنھ ، آنھا راوارد میدان مبارزه با حس حقارت بھتری

 .كنند، بدون این كھ ھمیشھ بھ دنبال آنھاباشند

كـودكـانـى كـھ دایم مورد سرزنش یا استھزاى بزرگ ترھا یا ھمبازى ھا قرار مى گیرند، یا این كھ 

 .مى كنند، در معرض چنین بیمارى خطرناكى ھستندھمبازى ھا از پذیرفتن آنھا خوددارى 

اطفال كم استعداد، اطفالى كھ گرفتار نقص عضوى ھستند و حتى اطفالى كھ در نام گذارى آنھا دقـت كـافـى 

 .نـشده ونامھاى نامناسب و زشت براى آنھاانتخاب شده است ، در معرض این بیمارى خطرناك ھستند

تمام رفتارھا و كارھایى كھ درخت شوم حس خودكم بینى را در بوستان  آیین مقدس اسالم بھ طور كلى از

 .وجود انسان بارور مى سازد، منع مى كند

 [194! [از یكدیگر عیبجویى مكنید و ھمدیگر را بھ لقب ھاى زشت مخوانید : قرآن كریم مى فرماید

دید مى كند، از این رو مـردمى كھ دچار عیب و نقص بدنى ھستند، عقده حقارت ، آنھا را بھ شدت تھ

بھ مجذومان و مصیبت دیدگان نگاه طوالنى مكنید، زیرا این كار، آنھارا  : پیامبر عالى قدر اسالمر فرمود

 . [195[محزون مى سازد 

بھ ھرحال ، اطفالى كھ از ھمساالن خود، نیروى فكرى یا بدنى بیشترى دارند، در عین این كھ ممكن اسـت 



انا بزرگساالن ،محبوبیت خاصى پیدا كنند، گاھى ھم بر اثر ھمین بـرتـرى ، مـورد در میان ھمساالن و احی

قـبول آنھا قرارنمى گیرند و چون رشد عقلى و اجتماعى آنھا از اطفال بزرگ تر از خـودنـیز كمتراست ، 

آنھا را تھدید در آن دستھ ھم پذیرفتھ نمى شوند، نتیجھ ، انزوا و تنھایى آنھاست و در نھایت عـقـده حـقارت 

مى كند، چنانكھ ممكن است گرفتار خودخواھى و خودستایى شوند، مربى مى تواند با راھنمایى صحیح ، 

 .آنھا را از ھرنوع خطر احتمالى حفظ كند

بـھـتـریـن راه بـراى پرورش اعتماد بھ نفس این است كھ اطفال را با مشكالتى كھ با وضع فكرى و جسمى 

جھ سازیم ، سپس آنھا رابھ طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد حمایت قراردھیم تا آنھا مناسب است ، موا

 .موفق شوند

چـنین كارى سبب مى شود كھ آنھا بھ استعدادھاى نھفتھ خویش پى برند و در راه كشف این منبع خداداد، بھ 

 .كوشش بپردازند

ن گاه شكست آنھا را بھ رخشان بكشیم و اگـر كـارھـایـى كـھ فـوق قدرت آنھاست ، بر آنھا تحمیل كنیم ، آ

 . از تھدیدو مالمت و تنبیھ و خشونت خوددارى نكنیم ، ضربھ مھلكى بر پیكر شخصیت آنھا وارد كرده ایم

یـكـى از اشتباھات پدران و مادران و برخى از معلمان این است كھ كودكان كم استعدادى را كھ در درس 

 .تجدیدمى شوند، مورد مالمت و انتقاد قرار مى دھندخود ضعیف ھستند و احیانا رفوزه یا 

 .این كار آنھا را دچار عقده حقارت خواھدكرد

بـھـتـر است در این موارد بھ تقویت روحى آنھا بپردازیم و با دادن كمك ھاى درسى و غیر درسى ، عـقـب 

 .ستعداد آفریده نشده اندافـتـادگـى آنھا را جبران كنیم ، وانگھى ھمھ مردم ،براى ھمھ كارھا با یك ا

 

 علل پیدایش و نیرومندى عقده حقارت

 . ترس ، یكى از علل عمده پیدایش عقده حقارت است

كـسانى كھ مى ترسند مورد استھزا و انتقاد قرارگیرند و آنھایى كھ مى ترسند، در درس ، مسابقھ و كار، 

 .شكست بخورند، نمى توانند متكى بھ خویش باشند

یـشـھ حـس تسلیم را در خود مى پرورانند، یعنى از مقاصد عالى خویش صرف نظر و عقب ایـنـھـا ھـمـ

 .نشینى مى كنند

عادت بھ انصراف یا ابراز عدم لیاقت و توانایى ، اغلب در شخص ، احساس : روان شـنـاسان مى گویند 

قا درتصمیم و رفتار حقارت ، بى ارزشى و معصیت ، بھ وجود مى آوردو اگر این رفتار ادامھ یابد، محق

 .عمومى شخص ، منعكس مى گردد

رفـتـارى كـھ داللـت مـى كند كھ نمى شود كارى كرد و یا فقط اگر خدا بخواھد مى توان بھ جایى رسید و یا 

حاالتى است بسیارسقیم و مضر، زیرا بھ جاى مثبت بودن ، حس تسلیم را در ! بشر اصوال گناھكاراست 



 .آدمى مى پروراند

ـیـم و نفى وجود براى كسانى كھ مى توان آنھا را قھرمانان ستم كشیده نام گذاشت ، موجب مـوفـقـیـت تـسـل

مـى شود، زیرا این قبیل افراد براى كسب حیثیت وجلب موافقت وقبول اجتماعى ، بھ خضوع و خشوع و 

 . [196[فروتنى بسیار شدید متوسل مى شوند 

كار نیكو را انجام دھید و آن را كوچك : ه حقارت مى فرماید بـراى ریـشـھ كن كردن عقد) ع(عـلـى 

 . مشمارید، زیرا كوچك آن بزرگ و كم آن بسیار است

ھـیـچ یـك از شـما نگوید كھ دیگرى براى انجام كار خیر، از او شایستھ تر است ، زیراـبھ خدا ـچنین 

 .خواھدشد

شـمـا آنـھـا را ترك كنید، دیگران انجام مى دھند  كـارھـاى نـیـك و بـد، ھـركـدام اھـلـى دارنـد و اگـر

! چھ نیكوست تواضع ثروتمندان در برابر تھیدستان : و درباره صفت خضوع و خشوع مى فرماید  [197[

 . [198]و بھتر ازآن بى اعتنایى و سرفرازى فقرا در برابر اغنیاست ب 

بنابراین اگر كودكى اطمینان خاطر نـدارد و اطـمـیـنان خاطر، یكى از عوامل مھم اعتماد بھ نفس است ، 

خود را بى یار و یاور و بى پناه مى بیند، بر اثرمحرومیت ھاى خانوادگى ـكھ احیانا ناشى از ظـلـم و 

تـجـاوز طـبـقـھ مرفھ اجتماع نسبت بھ طبقھ محروم است ـراه پیشرفت را بر روى خود مـسدودمى بیند و 

ھا و محرومیت ھا اسیر و دست و پا بستھ حس مى كند و دچار عقده  خود را در میان زنجیر محدودیت

 .حقارت مى شود

ھـمـیـن عـدم اطمینان خاطر در محیط آموزشگاه ، ممكن است بر اثر توجھ متصدیان ، بھ گروھى خـاص 

و غفلت و عدم توجھ بھ گروھى دیگر، پیدا شودو طفل را بھ این تصور بكشاند كھ او موجود حقیر و 

 . انى است و بنابراین قابل و الیق این كھ ھمطراز دیگران قرارگیرد، نیستناتو

حقیر سراپا تقصیر، احقر، عبد ذلیل ، چاكر خانھ زاد، غالم خانھ زاد وب ناشى از  :اصـطالحاتى از قبیل 

ھ پدران و مادرانى كھ ب! ھـمین تبعیض ھا و عدم اطمینان خاطر و اسلحھ تیز قھرمانان ستم كشیده است 

طفل خود محبت فوق العاده مى كنند و آموزگارانى كھ درس ھاى بسیار سھل و تمرین ھاى آسان بھ 

شاگردان مى دھند، اطفال را بھ این تصور مى كشانند كھ آنھا انسان ھایى طفیلى ھستند و شایستھ انجام 

 .كارھاى مھم و دشوار نخواھندبود

 .و راه از حرامیان پرخطر سالى از بلخ بامیانم سفر بود: سعدى مى نویسد 

انداز، سلحشور، بیش زور، كھ بھ ده مرد توانا، كمان او  سپرباز، چرخ  : جـوانى بھ بدرقھ ھمراه من شد

زه كردندى و زورآوران روى زمین ، پشت او برزمین نیاورندى ولیكن متنعم بود و سایھ پرورده ، نھ 

 . جھان دیده و سفركرده

 . رسیده و برق شمشیر سواران ندیدهرعدكوس دالوران بھ گوشش ن



اتـفـاقـا مـن و ایـن جوان ، ھر دو در پى ھم دوان ، ھرآن دیوار قدیمش كھ پیش آمدى بھ قوت بازو بیفكندى 

 .و ھر درخت عظیم كھ دیدى بھ زور سرپنجھ بركندى 

 .ما در این حالت ، كھ دو ھندو از پس سنگى سر برآوردند و آھنگ قتال ما كردند

 . ت یكى چوبى و در بغل آن دیگر كلوخ كوبىبھ دس

 . چاره جز آن ندیدیم كھ رخت و سالح و جامھ ھا رھا كردیم و جان بھ سالمت بیاوردیم

 . بھ كارھاى گران ، مرد كاردیده فرست

 .كھ شیر شرزه درآرد بھ زیر خم كمند

 .جوان اگرچھ قوى یال و پیل تن باشد

 .بھ جنگ دشمنش از ھول بگسلد پیوند

 . برد، پیش مصاف آزموده معلوم استن

 .چنان كھ مسالھ شرع پیش دانشمند

 . لزوم یا عدم لزوم مواجھھ با شكست ، یكى از مباحثى است كھ میان روان شناسان مطرح است

ھـركـودك حـق دارد كـھ در خـانـھ و مـدرسھ بھ او كمك شود تا موفق شود و اعتماد بھ نفس پیدا كـنـد،لكن 

كان دبیرستانى برخى از شكست ھامفید است ، بخصوص اگر بتوانند رمز شـكـسـت خـود را در مورد كود

دریـابـنـد و در صدد پیداكردن راه چاره برآیند، زیرا تنھا استعداد و نیرو براى موفقیت كافى نیست ، بلكھ 

 . [199[پشتكار، دقت ، بررسى و تجربھ نیز الزم است 
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چـھـارقرن پیش از میالد مسیح ، فیلسوفى بزرگ در یونان ـكھ مھد پرورش فالسفھ و دانشمندان بود 

 ـظھور كرد و در زمینھ اخالق و كنترل عواطف ،مطالبى اظھارداشت كھ ھنوز ھم بھ قوت خود باقى است

. 

 . او معتقدبودكھ انسان ، داراى سھ قوه غضبیھ ، شھویھ و عقل است

ر این است كھ این قوا را از افراط و تفریط نگھدارد و در زندگى تعادل آنھا را حفظ كند، سعادت انسان د

در نتیجھ این تعادل ، از قوه غضب ،شجاعت پدیدمى آید و از نیروى شھوت ،عفت و پاكدامنى و از عقل ، 

 .حكمت حاصل مى شود

ھ وجود مى آید كھ در فلسفھ اخالق ، از ھـرگـاه مـیـان خود این قوا تعادل و ھماھنگى برقرار شود، حالتى ب

 . آن بھ عدالت تعبیر مى كنند و در این جا ما ازعدالت بھ تعادل ارسطویى تعبیر كرده ایم

اگر انسان نتواند با كنترل این قوا، برآنھا مسلط شود ـبلكھ بر عكس ، برده و مـطـیع  : ارسـطـو مـعتقدبود

د و یكى ازدو طرف افراط و تفریط مى گراید و ھر دو طرف آنھا آنھاگرددـتعادل این قوا از میان مى رو



 .براى انسان زیانبخش خواھدبود

در حـقـیـقت اگر انسان عقل را بھ كار اندازد و نیروى شھوت و غضب را تابع آن سازد، مى تواند از 

را در كمال  تـعـادل بـرخـوردار گردد، در این صورت ، دیگر برده نفس و قواى نفسانى نیست و زندگى

 .آزادگى و آزادمنشى مى گذراند

 .گروه بسیارى از فالسفھ اسالمى ، تعادل ارسطویى را در زمینھ اخالقى پذیرفتھ اند

نكتھ قابل توجھى كھ در نظریھ فوق بھ چشم مى خورد، این است كھ ارسطو ھمچون یك روان شناس 

ه ، خواص ھریك را بیان مى كند، ولى مـتـخـصـص ، قوا و استعدادھاى انسان را تجزیھ وتحلیل كرد

امتیازى كھ در كار اوھست و روان شناسان جدید این امتیاز را ندارند، این است كھ او تنھا بھ تجزیھ 

وتـحـلـیـل نـمى پردازد، بلكھ بھ مسالھ تركیب قوا نیز توجھ مى كند وھدف نھایى خود را برقرارى 

ادل روحى برقرارشود، در حالى كھ روان شناسان جدید كـمتر ھـماھنگى میان ھمھ قوا قرارمى دھد، تا تع

 بھ این فكر مى افتند كھ انسان را بھ عنوان یك واحد مركب و پیچیده مطالعھ كنند، البتھ این كار آسان نیست

. 

 . ھمیشھ تركیب ، از تحلیل مشكل تر است : ویل دورانت مى گوید

اما بھ تركیب آن توفیق نیافتھ است و بھ ھمین جھت ھنوز  روان شـنـاسى ، طبیعت انسان را تحلیل كرده ،

 . [200[وصف انسان ، از راھنمایى و تجویز دستور وبیان كیفیت تغییر آن آسان تر است 

 

 وجھ اشتراك

آنـچـھ در نـظریھ ارسطو در درجھ اول اھمیت قراردارد، حفظ تعادل روحى و برقرارى ھماھنگى مـیـان 

رسـیـدن بـھ این منظور،انسان باید عقل را بھ عنوان یك راھنما و راھبر،برھمھ عـواطـف اسـت و بـراى 

 .قواى روحى تسلط بخشد، تا از شر عواطف مزاحم و بردگى نفس و قواى آن ، آسوده و آزادشود

فالسفھ و روان شناسان و جامعھ شناسان و علماى آموزش و پرورش و سرانجام رھبران بزرگ ادیان 

 .ن منظور را تعقیب مى كنندآسمانى نیز ھمی

انگیزه ھا و دواعى ما، مانند بادى است كھ براى راندن كشتى سودمند است ، اما  : ویل دورانت مى نویسد

 . نباید بادبان كشتى را بھ حال خود بگذاریم

 .در آن صورت ، ما را مانند بردگان و غالمان با خود خواھندكشانید

آن كسانى را كھ در بندآز، شھوت ، ستیزه جویى ،پرگویى و یا  ھـركـسـى در عـمـرخـود، یـكـى از

 . قماربازى باشد، دیده است

 . آزادى كامل ھریك از این صفات ، مایھ ویرانى خوى و منش است

داسـتـان پـسـران كورش را شنیده اید كھ دایگانشان آنان را آزاد گذاشتھ بودند تا ھرچھ بخواھند بكنند و در 



 .ون و فاسد بارآمدندنتیجھ ، ھمھ زب

پـس تـسـلط معرفت بر میل و رغبت ، جوھر واقعى عقل و اساس و سالح ضبط نفس است و تسلط برنفس 

 . ، مھمترین چیزى است كھ براى بناى خوى ومنش الزم است

 .یا باید دنیا ما را زیر انضباط درآورد و یا بخود مسلط گردیم ،باید یكى از این دو راه را برگزید

اراده اى كھ كامال  :مدتھا پیش گفتھ است  [201[ـایان باید بگویم كھ خوى یا منش ، ھمان است كھ مل در پ

 . [202[بھ قالب درآمده است 

 .ھدف آموزش و پرورش باید ایجاد نظم در ذھن كودك باشد :جان الك انگلیسى معتقدبود كھ 

یى تمایالت طبیعى كودك بھ طور عاقالنھ ھدف آموزش و پرورش ، راھنما : ژان ژاك روسـو مـعـتـقـدبود

 . و مناسب است

ھدف تعلیم و تربیت ، پرورش كلیھ قواى فطرى و استعدادھاى كودك ، بھ طور  :پـسـتـالیزى ، مى گفت 

 . ھماھنگ و متعادل است

كامل ، ھدف تعلیم و تربیت ، باید بر اصل آماده كردن افراد براى زندگى  :و فـروبـل ، پـیشنھادمى كرد كھ 

 .قرارگیرد

ھدف تربیت ، تنھا پرورش نیروى ذھنى كودك  :از مـیـان جـامـعھ شناسان ، اوگوست كنت عقیده داشت 

نیست ، بلكھ باید ھمچنین حس عاطفھ و محبت او را بھ ھمنوع و ھمچنین حس تفاھم بین افراد را پرورش 

 .دھد

ن آن ،موجب آن خواھد گردید كھ افراد، وظیفھ بسط تعلیم و تربیت و ھمگانى ساخت: وارد مـعـتـقـدبـود 

 .شناس و عاقل بارآیند و از ارتكاب خطا مصون مانند

سـمـنـر، در كـتاب خود بھ نام آداب و رسوم ، تعلیم و تربیت را بھ منزلھ تالشى براى انتقال رسوم و آداب 

چھ  : ن آموزش ، كودك فرامى گیرداجـتـمـاعـى بـھ كـودك مـى دانـد و خـاطـرنـشان مى كند كھ بھ وسیلھ ای

 . رفتارى مطلوب و چھ رفتارى مكروه است

و در مـوارد مختلف چگونھ باید عمل كند و چھ افكارى را باید بپذیرد و چھ افكارى را باید ردكند و بـھ 

مى عـبـارت دیـگـر، كـودك در پـرتـو تـعـلـیم وتربیت ، راه و رفتار مطابق آداب و رسوم جامعھ را فرا

گیرد، اما آموزش و پرورش كامل ، باید در فرد نیروى انتقاد و تمیزشدیدى بھ وجودآورد كھ مـانـع شـود 

وى ھـمـچـون عروسكى بر اثر كوچك ترین تلقین یا تحریكى اقدام كندوبى چون و چرا مطابق رسوم و 

را بھ كار اندازد و  سنت متداول پیش رود، بلكھ باید وى را برآن داردكھ پیوستھ نیروى قضاوت خود

 .عاقالنھ زندگى كند

افرادى كھ این سان تربیت شوند، آلت دست آشوبگران و آتش افروزان نخواھند شد و بھ سھولت تحت تاثیر 

افكار غلط قرار نخواھندگرفت وپیوستھ درباره ھركارى فكر خواھند كرد و جنبھ ھاى نیك و بد آن را 



 .درباره فكرى و یا اقدامى ، بدان نخواھندگرویدخواھندسنجید و قبل از حصول اطمینان 

یك مرد یا یك زن تربیت شده كسى است كھ بھ قسمت اعظم علل اقدامات جنون : گـیـدیـنگر، مى نویسد 

آمیز بشر، پى برده و بھ اندازه كافى و بھ دقت ھرچھ تمام تر درباره آنھا اندیشیده است كھ در دل نسبت بھ 

 . [203[رت و اشمئزاز كند این اقدامات ، احساس نف

 

 نظر اسالم

كسانى را كھ بر نفس خویش غالب باشند و از شھوت خود جلوگیرى كنند و با چشم ) ع(حـضـرت عـلى 

 .عقل بھ مسائل زندگى بنگرند، مى ستاید و ازمردم مى خواھد كھ از روش آنھا پیروى كنند

ردار شوند و از نظر شنوایى حقیقت و بیان آن ، قرآن كریم كسانى را كھ نتوانستھ اند از نیروى خرد برخو

ان شر الدواب عندّهللا الصم البكم الذین  : كر و الل ھستند، بدترین موجودات زنده دانستھ ، مى فرماید

 . [204[الیعقلون 

افضاللجھادمن جاھد نفسھ التى بین جنبیھ ، باالترین جھاد، مبارزه با : پیامبر بزرگ اسالمر مى فرماید 

 . [205[و ھواھا و آمال آن است  نفس
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انـسـان متمدن كنونى با چراغ دانش ، توانستھ است تا حدى ، زوایاى تاریك جھان را بنگرد و بھ حل 

 .بسیارى از معماھا موفق شود

 . اعماق دریاھا را زیر پاگذاشتھ و برفراز آسمان ھا بال گشوده است

یر فضا از برنامھ ھایى است كھ دیر یا زود بھ مرحلھ اجرا در مى آید، مع الوصف ، زیاد ھم نباید تـسـخـ

 .مغرور شود

 . مجھوالت ما بھ مراتب بیش از معلومات است

 . منظومھ شمسى ما جزئى از كھكشان راه شیرى است

ھ سى ھزار سال قطر این كھكشان ھا یك صدھزارسال نورى طول دارد و منظومھ شمسى ما بھ فاصل

 . نورى از مركز آن ، قرارگرفتھ است

وسعت جھان بھ حدى است كھ دانشمندان با دوربین ھاى عظیم خویش ، تا فاصلھ سى میلیارد سال نورى 

 .را مشاھده كرده اند

 . بھ طور قطع در وراى این فاصلھ نیز تشكیالتى است كھ ما ازآن بى خبریم

 .میلیون سال یك بار برگرد مركز خود مى چرخد250ھرھمین كھكشان راه شیرى خودمان در 

اگر بخواھیم حركت وضعى آن را بھ حركت وضعى زمین ـكھ بھ وجودآورنده شب وروز و مدت آن 



 . میلیون سال است250ساعت است ـتشبیھ كنیم ، باید بگوییم ھرشبانھ روز كھكشان مذكور24

 . خود جز بسیار كوچكى از كھكشان است زمین ما، جزئى بسیار كوچك از منظومھ عظیمى است كھ

! مـا بـھ نـوبھ خود، جزئى ناچیز از این زمین خشخاش مانندیم ، تو خود بنگر از این خشخاش چندى 

كسانى كھ كیفیات حیات را مـطـالـعـھ : دكـتـر الـكـسـیـس كارل در كتاب انسان موجودناشناختھ مینویسد 

ى كھ درختان بى شمار آن دایما تغییر شكل وجـامـى دھـنـد، مى كنند گویى در میان جنگل سحرانگیز

سـرگـردانـنـد و در بـرابر انبوه مطالبى كھ تفسیرآنھا ممكن است ، ولى تعمیم فرمول ھاى ریاضى درباره 

 .آنھا میسر نیست ، خود را خستھ وعاجز مى بینند

كوه یا ابر، مى توان بعضى از خصایص ،  از اشیاى دنیاى مادى ھرچھ باشند، ستاره یا اتم ، فوالد یا آب ،

 .مانند وزن و ابعاد فضایى را انتزاع كرد

این مفاھیم انتزاعى كھ عوامل بحث علمى را مى سازد ـ نھ كیفیات محسوس مشاھده اشیا ـچیزى جـز 

ى مـرحلھ مقدماتى علم ، یعنى شكل توصیفى آن نیست و تنھا طبقھ بندى كیفیات یا فنومن ھا را در بـرمـ

گـیـرد، ولـى قـوانـیـن طـبیعى ، یعنى نسبت ھاى ثابت ، وقتى كھ علم انتزاعى تر شد، نمودارمى شود 

]206] . 

تـازه اگـر ھـم فـرض كنیم كھ از نظر جھان شناسى بھ پیشرفت ھاى شگفت انگیز نایل آمده ایم و از زمـیـن 

ى كھ از نظر اخالق فقیر باشیم ، براى ما ھم پرواز كرده ، بھ اعماق آسمان ھا نفوذ كرده ایم ،در صورت

 . افتخارى نیست

 . [207[علم بدون وجدان ، چیزى جز ویرانى روح نیست  : دانشمند مذكورمى نویسد

 . ما نھ تنھا جھان بزرگ ھستى را نشناختھ ایم ، بلكھ خود را ھم نشناختھ ایم

 .بدیھى است كھ شناخت خویشتن ، براى ما ضرورت دارد

 . ضر نتوانستھ ایم بھ كشف نواحى مجھول روان خود توفیق یابیمدر حال حا

 . حتى ھنوز معماى روح ، براى انسان حل نشده است

از یك سو مالحظھ مى كنیم كھ اگر مغز ما از كار بیفتد، دیگر قدرت تفكر و ادراك و تخیل و حتى 

، برخالف مادیون ، انسان را عـواطـف ، از مـا رخـت بـرمى بندد، و از سوى دیگر،قاطبھ خداپرستان 

داراى روحـى مجرد ومنھاى بدن ـ كھ منبع عقل و عاطفھ است ـمى دانند و معتقدند كھ بامرگ و فناى بدن 

 .، روح باقى مى ماند

 . كدام یك صحیح است ؟ فعالبحث آن از حوصلھ این فصل بیرون است

یھ آن را توارث و محیط تشكیل داده مـنـش و شـخـصیت ھا، معجون بسیار غریبى ھستند كھ عناصر اول

 . است

تـار و پـودھـایى كھ در وجود ما تنیده شده است ، بھ قدرى دراز و سردرگم است كھ گاھى حتى نـمـى 



تـوانیم بھ درستى تشخیص دھیم كھ از وراثت است یا محیط و اگر بدانیم از كدام یك است ، نمى توانیم 

 . منشا آن را بیابیم

لسلھ احتیاجات طبیعى ھستیم كھ از طبیعت ما سرچشمھ مى گیرد، و یك سلسلھ احـتـیـاجـات ما داراى یك س

مصنوعى نیز براى خود ایجاد كرده ایم كھ از عادات ما سرچشمھ مى گیرد و طورى اسـت كـھ در بـقـا و 

  . ارى كرده باشیمسـعـادت ما تاثیرى ندارد و بنابراین ، ساختھ خودماست و نباید از ابتدا آنھا را پایھ گذ

 .غالب افراد از تشخیص احتیاجات طبیعى و مصنوعى خود عاجزند

دخـانـیـات و مشروبات را ھمچون موادغذایى ، براى زندگى الزم مى دانند و موسیقى را ھمچون 

بسیارند كسانى كھ خود را بھ یك !خـداپـرسـتـى و نیایش و دانش و حكمت ، غذاى روح مى پندارند

بـھ قدرى نیازمند مى بینند كھ با فقدان آن ، دست بھ خودكشى مى زنند، شكست در یك امـتحان مـوضـوع ، 

،یا یك عشق یا یك مبارزه سیاسى بر سرجاه و مقام ، آنھا را بھ خودكشى وامى دارد و احیانا دچـار جـنـون 

نیستند، زیرا فردى كھ  یـا سـكـتـھ قلبى مى شوند، در عین حال نشان مى دھند كھ داراى بدن و روح سالم

 . [208[بدن و روح سالم دارد، خواھان زندگى است 

خـطر این نادانى ھا نھ تنھا خودكشى و مرگ ھاى آنى است ، بلكھ یكى از خطرھاى عظیم آن مرگ 

 . تدریجى است

یس بھ گفتھ دكتر الـكـسـ! بـیـچـاره مردمى كھ در این مرگ تدریجى جان مى كنند و عمر حسابش مى كنند

عاداتى بھ وجودآورده اند كھ زندگى را غیرممكن مى سازد، مثالتراكم توده ھاى مـردم در  :كارل 

شـھـرھـاى صـنـعتى ، وحذف شرایط طبیعى زندگى و رواج الكلیسم ، و پایمال كردن اصول اخالقى 

]209] . 

 . سن روانى

گى و احتیاجات طبیعى و مـصـنوعى ، بـدیـھـى اسـت كـھ ایـن جـھل و عدم اطالع از راه ورسم صحیح زند

در مسالھ آموزش و پرورش ، انسان را بھ بالھت مى كشاند و خانواده و مدرسھ نمى تواند ـن طـوركـھ 

بـایـد و شـایـد ـاز عـھـده وظـیـفھ خود برآید، در نتیجھ ، مدارس و دانشگاه ھاى ما بـھ صـورت كـارخانھ 

نسل جوان از نظر فكرى و عـواطـف انـسـانى ، ! درآمده است ھاى غم انگیز دیپلم و لیسانس سازى 

فقیراست ، در حالى كھ كودكان انسانى بر وفق قوانین طبیعى ، بھ خوشى بزرگ مـى شوند و گاھى قبل از 

آن كھ بھ وسیلھ خانواده و مدرسھ تغییرشكل دھند،شور و شوقى دارند و مستعددوست داشتن و فداكارى در 

 . دفند، شجاعت در آنان طبیعى استراه یك ایده و ھ

بھ آسانى عادت تازه رافرامى گیرند و از راستگویى ترسى ندارند، بدین جھت تصمیم بھ تغییر وضع طبقھ 

 . [210[جوان یك كشور، از نظر مسائل اصلى انسانى ، امرى موھوم نیست 

 .ھستند گردانندگان امور كشورھاى جھان ، فارغ التحصیل ھاى مدارس و دانشگاه ھا



فـرمـانـدھـان ارتـش ھـاى خـونـخـوار، دانـشـنـامھ و گواھینامھ خود را از دست معلم و استاد دریافت كرده 

 .اند

زورگویان و استعمارگران و متخلفین از اصول انسانى ، محصول كار طراحان برنامھ ھاى آموزشى و 

 .پرورشى ھستند

 .رشد صحیح طبقھ جوان را اثبات مى كندحوادث زیادى در عصر ما روى داده است كھ عدم 

تـنھا دلخوشى ما بھ این است كھ عصر ما، عصر توسعھ علم و ادبیات و ھنر و فلسفھ است ، ولى اگر 

در سال  [211[طبق آزمایشى كھ ھركس !ایـنـھـا بھ قیمت نابودى ما تمام شود، چھ سودى دارد؟

درصد 46عمل آورد، معلوم شد كھ سن روانى  مـیـالدى ، روى سربازان و افسران آمریكایى بھ1917

 . آنھا،كمتر از سیزده سال است

امروز ھم بھ طور قطع این نقیصھ اصالح نشده است و شاید بدتر از سابق شده باشد، در این صورت ، 

 .باید بھ حال مردم بى پناه ویتنام تاسف خورد

 .یجھ اى بس ناگوار خواھدداداگر نظیر ھمین آزمایش در سایر كشورھاى جھان انجام گیرد، نت

سـن روانـى بسیارى از مردم ، كمتر از ده سال است و سن روانى بسیارى دیگر از دوازده یا سیزده سال 

 .تجاوز نمى كند

 .اینھا بازماندگان الكلى ھا و بیمارى ھاى آمیزشى و كم خردان و منحرفھاى اخالقى ھستند

 و اخالقى امروز، ناشى از تعلیم و تربیت نادرست است بـھ طور قطع این عدم رشد صحیح و صغر فكرى

. 

اگر چندتن را بھ طور ناگھانى از شھر عظیم نیویورك بربایند، شھر بھ صورت تعطیل درمـى  : مى گویند

آیـد و تـمام كارھا مختل مى شود، یعنى درحقیقت ، انسان ھایى كھ بتوانند شھرى عظیم را اداره كنند، عده 

 .ستند و سایر مردم چنین رشد و استعدادى ندارنداى انگشت شمارھ

 . در مورد سایر شھرھا و كشورھا نیز ھمین قاعده جارى است

این كمبود، ناشى از نبودن اسلوب ھاى كامل آموزشى و ! در حقیقت دنیاى ما دچار كمبود آدم است 

و دستگاه ھاى تعلیم و پـرورشـى اسـت ، غـفـلت ھاى بى جا و بى مورد ازطرف خانواده ھا و اجتماع 

 . تربیت ،مشكل قحطالرجال را بھ وجود آورده است

بـسـیـارنـد كسانى كھ دوران نخستین كودكى رابراى تربیت و تعلیم ، شایستھ نمى دانند و گمان مـى كـنـند 

 كھ تنھا دوره كودكستان و دبستان و بھتر از ھمھ ،دوره دبیرستان و دانشگاه براى این منظور شایستگى

دارد، ولى روان شناسان معتقدند كھ نخستین روز تولد كودك ، روز یادگیرى و پرورش اوست وجالب این 

 .!یك روز، در یك سالگى خیلى بیشتر از یك روز در سى سالگى است : است كھ گفتھ اند 

  :یكى از گویندگان ما نیز چنین فكركرده و گفتھ است 



 ده پند دھدروزگارش زیا/ ھركھ كمتر شنید پند پدر 

 تیر زھر آب داده ، پنددھد/ ھركھ را روزگار پندنداد 

 

راسـتـى اگـر طـفـلى را بھ حال خود گذاریم و بھ عدم رشد صحیح او در خانواده اھمیت ندھیم بـھ امـید این 

بگذاریم تیر زھر آب داده ، پندش دھـد، چـھ  !كھ روزگار او را پنددھد و اگر روزگارش پندنداد

تـى خـواھـدداشـت ؟ جـامـعھ از وجود ننگین و نكبت زاى او، چھ ضررھایى خـواھدكرد؟چرا از سـرنـوشـ

قوانین صحیح زندگى اطاعت نمى كنیم ؟ چرا ظلمات بدبختى ، زندگى ما را غـیـر قـابـل تـحمل كرده است 

قرآن درباره اش  و از نور سعادت محروم گشتھ ایم ؟بھ طور قطع اینھا اثر عدم توجھ بھ خداوندى است كھ

 . : مى گوید

ّهللا ولـیـالـذیـن آمنوا یخرجھم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاوھم الطاغوت یخرجونھم منالنور 

 .خداوند، دوست مردمى است كھ ایمان آورده اند [212[الیالظلمات ، 

ارانشان سركشانى ھستند كھ آنـھـا را از ظلمات بھ سوى نور خارج مى سازد، و كسانى كھ كافرشدند، ی

 .آنھا را از نور بھ سوى ظلمات خارج مى سازند

در ایـن جا براى توجھ خوانندگان محترم بھ وظیفھ اساسى و مھم پدران و مادران در مورد تربیت 

ا، یاایھاالذین آمنوا قوا انفسكم واھلیكم نار: فـرزنـدان ، الزم اسـت كـھ بـھ ایـن آیـھ شـریـفـھ تـوجھ شود 

 .اى كسانى كھ ایمان آورده اید، خود و خانواده ھاى خود را از آتش نگھ دارید [213[

در روایـات ، تـاكـید شده است كھ انسان باید خانواده خود را بھ راه راست واداركند و از آنھا بھ طور كامل 

 .مراقبت نماید

مسلمانى پس از نزول آیھ فوق در حـضور  در تـفـسـیـر كنز الدقائق ، ذیل ھمین آیھ ، نقل شده است كھ مرد

من ازحفظ خودم عاجزم ،چگونھ مى توانم از عھده خانواده ام  :پیامبر اسالم گریھ مى كرد و مى گفت 

حسبك ان تامرھم بما تامر بھ انفسك و تنھاھم عما تنھى عنھ نفسك ،براى تـوكـافـى اسـت : فرمود ! برآیم 

 . [214[ى كنى ، امر كنى و از آنچھ خود را نھى مى كنى ، نھى كنى كھ آنھا را بھ آنچھ خود را امر م

خودم را حفظ مى كنم ، خانواده ام را چگونھ حفظ  :عرض كردم ) ع(بھ امام صادق  : ابوبصیر مى گوید

تامرھم بما امرھم ّهللا وتنھاھم عمانھاھم ّهللا عنھ ، فان اطاعوك كنت قد وقیتھم وان عـصـوك  : كنم ؟ فرمود

 . ـكـنـت قـد قضیت ما علیك ، آنھا را بھ آنچھ خداوند امر كرده ، امر و از آنچھ نھى كرده ، نھى مى كنىف

اگـر تـو را اطـاعـت كـنـنـد، آنـھـا را حفظ كرده اى و اگر نافرمانى كنند، وظیفھ خود را انجام داده اى 

]215] . 

 !مدرسھ یا خشتى كھ از اول ، كج نھاده اند - 23



تـا نـیـم قرن پیش ، براى زندگى راه ھاى مختلف وجودداشت و دشوار بود كھ یك متفكر اجـتماعى  شـایـد

بتواند براى رسیدن بھ یك زندگى ایده آل ،شاھراھى انتخاب كند، واگر چنین انتخابى ھم امكان داشت ، بھ 

  :صورتى بسیار كلى و عمومى و مجمل بود، مثال شاعرى مى گفت 

 از ھمت بلند بھ جایى رسیده اند /مردان روزگار ھمت بلنددار كھ 

 

ولـى در عـصـر مـا ایـن شـاھراه ، با دقتى بیشتر و برنامھ اى وسیع تر و بودجھ اى افزون تر، انتخاب 

 .شده است ونوباوگان ھر ملت و مملكتى ناگزیرند از این راه بھ مقصد برسند

حدود و بستھ خانواده وارد اجتماع مى كند و خـانـھ آرى مدرسھ ، شاھراھى است كھ كودكان را از محیط م

امید ھمھ پدران و مادران و وسیلھ رشدقواى ھمھ كودكان و سازنده سلول ھاى اصلى پیكر یـك اجـتـمـاع 

آیا مدارس كنونى جھان توانستھ اندآن طور كھ ! سـالـم و بـا نـشـاط و زنـده اسـت ، ولـى كـدام مدرسھ ؟

ن است ، باشند یا نھ ؟ اگر مسالھ را نھ در دایره وسیع جـھـانـى ، بلكھ در دایره خواست ھمھ روشنفكرا

محدود مملكت خودمان بررسى كنیم ،آیا مدارس ما تاكنون چنین ثمرى داشتھ اند و آیا توانستھ اند خواستھ 

بوط بھ آن ھاى پدران و مادران و بھ طور كلى ، اجتماع و سرانجام آنھایى كھ ھمھ مدارس و تشكیالت مر

و این مطلبى است كھ از ! نھ  :براى آنان بھ وجود آمده است ، راضى كنند؟ با كمال تاسف ، باید بگوییم 

 .بررسى جراید كشوربھ خوبى روشن مى شود

توصیف مى كند، سپس مى ! ، مدرسھ را بھ عنوان خشت كج  7529روزنـامـھ كیھان در گزارش شماره

ھنگى كتاب ھا وجزوات درسى ومشكل جا، مسائل اساسى آموزش ابتدایى و كمبود معلم و دبیر، ك: نویسد 

 . متوسطھ است

 .كتاب ھاى درسى با اغالط فاحش و مطالب خرافى ، نمى تواند پاسخگوى نیازھاى حاضر باشد

 .در تھیھ كتب درسى باید معلمان با سابقھ و روان شناسان شركت داشتھ باشند

 . سى سال اول متوسطھ را شاھد مى آوریمدر این جا براى نمونھ كتاب فار

است و متون  [216[ایـن كـتـاب صرف نظر از آن كھ فوق قوه و استعداد دانش آموز كالس اول متوسطھ 

 . كامالمشكل براى آن انتخاب شده ، داراى پاره اى از داستان ھاى خرافى و دور از حقیقت است

متون قدیم انتخاب كرده اند، اعم از این كھ مطلب صحیح  مولفان این كتاب ، دلخوشند كھ مطالب آن را از

 .باشد یاغلط

طفلى كھ تازه قدم بھ ! راسـتـى جـاى آن است كھ بر حسن انتخاب آنان صدھا آفرین فرستاده شود

دبـیـرسـتان مى گذارد و مى خواھد بفھمد كھ بر قرآن كریم چھ تفسیرھایى نوشتھ شده است ، براى اولـیـن 

ـرجمھ تفسیر طبرى كھ مولفین كتاب با تحقیق و كنجكاوى فراوان طبق ذوق و سلیقھ خودقسمتى بـار بـا ت



 .از آن را انتخاب كرده اند،آشنا مى شود

گواین كھ این قسمت از منابع بنى اسرائیل بھ نام تفسیر قرآن یادداشت شده باشد و نویسنده تفسیر نیز 

 .سنجیده و نفھمیده در كتاب خود ضبط كرده باشدھمچون مولفان كتاب قرائت فارسى ، مطلبى ران

اكنون مطلبى را كھ ھیچ ارتباطى با قرآن كریم ندارد، بھ نام تفسیر قرآن مطالعھ فرمایید تا بدانید چگونھ 

در آن جـا ! خانھ پرورش و آموزش از پاى بست ویران است و ما ھمچنان بھ فكر نقش ایوان آن ھستیم 

 . ھشت مى گردید و نگاه ھمى كرد، چون نگھ كرد،مارى برون آمد ازبھشتابلیس گرد ب : مـى نویسد

و این مار چھار پاى داشت ھمچون چھار پاى شتر و ابلیس آن مار را گفت كھ من آدم را نصیحتى خواھم 

 .كرد سخت نیكو و مرا پیش او راه نمى دھند

 .ا سپاسدارى كندباید كھ تو مرا پیش آدم برى تا من این نصیحت را بگویم و او تو ر

پـس آن مـار مرابلیس را بھ دھان خویش اندر جاى داد و ابلیس اندردھان ماررفت و مار او را پنھان 

 .رضوان ، در بھشت برد و آن جا بنشاند و چشم ابلیس بر طاووس افتاد

ابـلـیـس از آن طـاووس بـپرسید كھ آن درخت كدام است كھ خداى عز وجل ، آدم را گفت از آن 

این است بو ابلیس مرایشان را شتاب ھـمـى كـرد  :خـور؟طـاووس آن درخـت گـنـدم او را بـنـمود و گفت مـ

بـھ خـوردن آن و مـى گفت كھ زودباشید و از آن بخوریدبو چون گندم بھ حلق آدم فـروگذشت و بھ شكم 

وردند و موى ھاى رسید، آن حلھ ھاى بھشت از ایشان فرو ریخت بپس از آن درخت ھاى بھشت سرفرودآ

 .ھاى خویش برپیچیدندو ھرچھار را ازبھشت بیرون انداختند این چھارتن بھ شاخ 

مر آدم را بھ ھندوستان انداختند بھ سركوه سرندیب و مرحوا را بھ جده انداختند بر لب دریا از مكھ بر ھفت 

 . [217[د سنگ و ابلیس را بھ سمنان انداختندبھ حدود رى و مار را بر اصفھان انداختن

در چـنـیـن شـرایطى چگونھ مى توان منتظربود كھ فطرت خداپرستى نوباوگان اجتماع ما زنده بماند و پس 

 .از پایان تحصیالت عالیھ ، افرادى صالح و باایمان باشند

اصالح وضع آموزش عالى و امور : اصل چھارم از قطعنامھ كنفرانس آموزش عالى رامسر مى گوید 

 .بطھ مستقیم و ناگسستنى با وضع آموزش ابتدایى و متوسطھ دارددانشگاه ھا، را

سھ مسالھ اساسى در زمینھ آموزش ابتدایى و متوسطھ ایران : روزنـامھ كیھان در ھمان شماره مى نویسد 

 . مسالھ كتاب و جزوات درسى - 3مسالھ جا،  - 2مسالھ كادر آموزشى ، - 1 :از دیرگاه مطرح است 

ل ، عوامل فرعى ترى مانند شھریھ ، نام نویسى ، عدم تجھیز مدارس ، نقل و انتقال در زمینھ این مسائ

مـعـلـمـان و محصالن و امور دیگرى وجوددارد كھ بھ ھرحال چون عوامل اصلى و تعیین كننده اى نیست 

 . [218[، مى تواند در حاشیھ این رپرتاژ باشد 

 

 نقص كار مدارس



 .ى شود كھ افراد، ھمچون انبار فرمول ومحفوظات دیگر، پرورش یابنددر مـدارس و دانـشـگاه ھا سعى م

گـاھـى ھم بھ قھرمانان ورزش مدال داده ، از آنھا تجلیل مى كنند، اما ھرگز روى عواطف آنھا و جنبھ 

 .دقت نمى كنند [219[ھاى غیر عقالنى روان كھ زره شخصیت رامى سازد 

و دروس علمى دقت مى شود، براى نمره نظم و انضباط دانش  آن انـدازه كـھ بـراى نـمـره ریـاضـیـات

 .آموز دقت نمى شود

نـاظم ھاى دبیرستان ھا و دبستان ھا، منتظرند كھ با فرا رسیدن موسم امتحانات ، سیاھھ اى در این مورد 

كوششى  تھیھ كنند و تحویل دھند، بدون این كھ واقعادرباره نظم و انضباط برنامھ اى وجود داشتھ باشد یا

 .نظم درونى ، ھمیشھ پاداش خود را مى گیرد :انجام گیرد، در حالى كھ 

 . این پاداش ، نیروست

 .نیرو شادى مى آورد، شادى درونى ، صامت و وصف ناپذیر كھ نغمھ عادى زندگى مى گردد

ھذا این وضع فیزیولژیكى و روانى ھرقدر بھ نظرمعلمان واجتماع شناسان امروزى ، غریب بیاید، مع 

ركـن ضـرورى شـخصیت را مى سازد و ھمچون فرودگاھى است كھ روان مى تواند از آن بھ پرواز 

 . [220[درآید واوج بگیرد 

قلب جوان ، ھمچون زمینى است كھ از زراعت خالى است : فرمود ) ع(بھ فرزندش امام حسن ) ع(على 

اند، از این رو پیش از آن كھ قلب و عقل و ومى تواند ھرگونھ بذرى كھ در آن افشانده شود،بپذیرد و بپرور

استعداد تو قابلیت خود را بر اثر چیزھاى ناشایستھ از دست بدھند و نتوانند بذر تربیت سالم را بپرورانند، 

 . [221[بھ تربیت تو مبادرت كردم 

ى خود قرار چـھ خـوب اسـت كادر آموزشى ما بعد از پدران و مادران ، این گفتھ را در سرلوحھ برنامھ ھا

شماسرى بھ مدارس بزنید، مى بینید ھر ساعتى دو بار زنگھا !دھند و بھ این وضع نابسامان خاتمھ بخشند

 .بھ صدا در مى آید

بـا بـھ صـدا در آمدن نخستین زنگ ، گروھى طفل بالغ ونابالغ از اتاقھاى غالبا تنگ وتاریكى ـكھ كـالسـش 

ورده ، بیرون مى ریزند و فضاى مدرسھ را پر از غلغلھ مى نـام داده اندـھمچون آھوان وحشى ورم خ

 .سازند

 .جز ھیاھو و زد و خورد، چیزى نمى بینید و نمى شنوید

دربـان مـدرسـھ بـا تـمـام قـوا و نـیـروى خود، براى جلوگیرى دانش آموزان از فرار، مى كوشد و بلندگوى 

 .شودمدرسھ مرتبا اعالم مى كند كھ از خروج آنھاجلوگیرى 

ناظم ھا و روسا و مدیران با شالق ھاى زمخت خود، در گوشھ و كنار، كمین كرده اند تا متخلفان را بھ 

طولى نمى كشد كھ با بھ صدا درآمـدن ! سخت ترین كیفر مبتال سازند و حسابشان را كف دستشان بگذارند

مـى بینند و از طـرفى ممكن است  دومـیـن زنـگ ، دانـش آمـوزان كـھ راه فـرار را بـھ روى خـود مـسـدود



یك غیبت غیر مجاز دردفتر برایشان ثبت كنند و احیانامنجر بھ اخراج آنھا شود، بھ طرف كالس ھا ھجوم 

 .مى برند

تازه این كوشش ھاى پى گیر و در عین حال خستھ كننده ، نھ براى این است كھ انسان ھاى واقعى و 

ھ صرفا بھ منظوراین است كھ از نظر نمره ھاى درسى عقب نمانند شـریـف تـحـویل اجتماع داده شود، بلك

 .و كارنامھ قبولى خود را دریافت دارند

 . فى الحال ما در دنیایى بھ سرمى بریم كھ براى زندگى مساعدنیست!اما افسوس 

 . در محیطى كھ با احتیاجات حقیقى جسم و جان ما تطابق نیافتھ است

گویى ، وفادارى بھ قول و كار شرافتمندانھ و خیانت نكردن بھ دیگران ، در دیـده مردم امروزى ، راست

 .مسخره مى آید

مـعـلـمـان و استادان توجھ نمى كنند كھ حس شرافت و حس اخالق ، خیلى مھم تر از موفقیت در امتحانات 

 . و كنكورھاست

 .شاگردان نیز در این عدم توجھ شریكند

تقد باشد، ساده مى دانند و ھركس بگوید كھ حسد بھ دیگران عـادت ھركس را كھ بھ وجود خوبى و بدى مع

 . [222[زشـتـى اسـت و آشـفـتـگى خانواده ومدرسھ ،نشانھ انحطاط است ، ھمشھرى بدى در نظر مى آید 

و غالب آنھا جوانان تحصیل  [223[در حـال حـاضـر، روزانـھ ھـزار نـفـر در دنـیـا خـودكـشى مى كنند 

 .خوانده و بھ خصوص دختران جوان ھستند كرده و درس

 .گاھى اوقات مالحظھ مى كنیم كھ كودكان خردسال بھ فجیع ترین جنایت ھا دست مى زنند

 :دخـتـر یـازده سـالھ اى كھ بھ جرم خفھ كردن دو دختر بچھ خردسال ، محكوم بھ حبس ابد شده بود گفت 

 . [224[من طرز خفھ كردن طفل را از تلویزیون آموختم 

 .این است وضع دستگاه ھاى تربیتى ما و وضع نوباوگانى كھ توسط این دستگاه ھا تربیت مى شوند

نـھ تنھا پدر و مادر و معلم ، بلكھ رادیو و تلویزیون و سینما و روزنامھ و مجلھ وب در این گناه بزرگ 

 .شریك و در پیشگاه خداوند بزرگ مسوولند

 

 

 

 

   



 عقل و عاطفھ - 24

 انقش غده ھ

 . این مسالھ مسلم است كھ روان ما داراى دو جنبھ عقلى و عاطفى است

ھـمـان طـور كـھ دسـتگاه پیچیده مغز ما منشا تفكر و تعقل است و سلول ھاى بى شمار آن بھ طور 

 .اسرارآمیزى كار خود را بھ دقت انجام مى دھند،عواطف ما نیز در مغز براى خود جایگاھى دارند

كھ در كف مغز جاى دارد، بھ واسطھ اھمیت زیادش ، رئیس اركستر بدن لقب گـرفتھ  [225[غده ھیپوفیز 

 .است و در حقیقت ، فرمانرواى مطلقى است كھ بھ غده ھاى دیگر دستور كار بیشتر یا كمتر مى دھد

 .ترشح قسمت جلویى این غده ، در رشد قامت و اعمال جنسى اثر دارد

حد معمول باشد، شخص غول پیكر مى شود واگر ترشح از حد طبیعى اگـر تـرشـح ایـن قسمت زیادتر از 

 .كمتر باشد، فرد، قصیرالقامھ مى شود

 . ترشح قسمت عقبى این غده ، در دخل و خرج بدن موثر است

كـودكـى كھ زیاده از حد، چاق و از لحاظ اعمال جنسى دیر بالغ مى شود و تنبل و كند است ، بر اثر بدكار 

 . [226[از غده ھیپوفیزاست كردن این قسمت 

امـا آنـچـھ تـحـقـیـقـات دانشمندان پرده از روى آن برداشت ، این است كھ قسمتى از مغز بھ نام 

 .، منشا بروز كلیھ عواطف و در واقع مركز فرماندھى بدن مى باشد [227[ھیپوتاالموس 

دد دیگر نظارت كامل دارند و اینھا پس در درجھ اول ، ھیپوتاالموس و در درجھ دوم ، ھیپوفیز، بر كار غ

 .خود ـبھ خصوص ھیپوتاالموس ـبا ساختمان مغز ارتباط دارند

كھ در جلو گردن قراردارد و كمبود ترشح آن باعث  [228[غده تیروئید  : غـده ھـاى دیـگـر عبارتند از

 .خشكى پوست و شكنندگى و كم پشتى مومى شود

 . و نشستن بدون كمك كنداست ، دچار كمبود ترشح این غده است كـودكـى كـھ در راه رفـتـن ، حرف زدن

 .ترشح بیش از حد آن باعث عصبانیت ، كودنى ، بھانھ جویى و الغرى كودكانھ مى شود

غـده سـورنـال یا فوق كلیوى ، از غده ھایى است كھ كار زیاد آن باعث فشارخون و زیادى مو و بلوغ 

 .ناسلى وتنبلى آن سبب چاقى و زیادى امالح خون مى شودزودرس و رشد بى حد و حصر دستگاه ت

، فقط در دوره كودكى فعالیت مى كنند و بھ عقیده  [230[و پینال  [229[برخى از غده ھا، مانند تیموس 

 .علماى فیزیولژى ، مانع بلوغ زودرس ھستند

د و قطع كار آنھا در دوره ادامـھ كـار آنـھـا پـس از بـلـوغ ، بـاعث مى شود آثار طفولیت ، باقى بمان

 .طفولیت ،باعث فرارسیدن بلوغ زودرس مى شود

غـدد جـنـسـى كھ با شروع كار آنھا كودك وارد مرحلھ بحرانى بلوغ مى شود، رشد عالیم و حاالت ثانوى 

جنس ، از قبیل ریزشدن صدا در مورد دختر وبم شدن صدا در مورد پسر و قدرت تولیدمثل و مو 



 .ب را بھ عھده دارددرآوردن صورت و

 . غدد شناسى ، یكى از رشتھ ھاى علمى است و در این جا فقط ھدف ما اشاره بھ اھمیت كار غده ھاست

بر اثر ارتباط میان غده ھیپوفیز ـكھ نماینده سیستم غدد داخلى است ـو دستگاه عصبى ، بدن دچار عكس 

 .العملھایى مى گردد

نھ ، بازشدن مردمك چشم ناشى از تعجب ، سرخ شدن از شرم ، فـریـاد، تـرس ، حـبس كردن نفس در سی

 . تپش قلب ناشى از ترس و نگرانى ، ھمگى شواھد ارتباط فكر و بدن است

لـكـن ، چـنـان چـھ گـذشـت ، قسمتى از مغز بھ نام ھیپوتاالموس ، مركز فرماندھى بدن است ، زیرا 

 .ترشحات خود را مستقیما وارد ھیپوفیز مى كند

چون ھیپوتاالموس ، مركز احساسات آدمى : ـپـوفـیـز نـیـز در كـیفیت ترشح سایر غدد، تاثیر مى كند ھـی

است كھ ھر دقیقھ ممكن است بھ علت ایجادعصبانیت یا تندخویى ، كینھ ورزى ، حقد و حسد و سایر 

 .ناراحتى ھاى روحى ، تحریك شود

در سلسلھ اعصاب نباتى مى شود، آثار خود  مـسـلما تحریكات آن ھمان طوركھ سبب تغییرات مخصوص

را روى عروق و سایر انساج ، بھ جا مى گذاردو ترشحات مخصوص خودش نیز تغییر مى كند و از 

لـحـاظ كـیـفـیـت و كمیت ، سبب ایجاد تحریكات مخصوص در ھیپوفیز مى شود واین غده نیز بھ سھم 

 .زیاد مى كند و اثرات مخصوصى بھ جا مى گذاردخود،ترشحات سایر غدد مترشحھ داخلى بدن را كم یا 

 

 پرورش بھ طور دوجانبھ

 . نـتـیـجـھ بحث باال این مى شود كھ مغز ما،ھم مركز عواطف و احساسات و ھم جایگاه تعقل و تفكر است

آرى حـجـم كوچك و ناچیز مغز عقل و عاطفھ را بھ انسان ارزانى مى دارد و او را موجودى اشرف و 

 .قات مى سازداكمل مخلو

 . این جاست كھ بیش از پیش بھ اھمیت وارزش كار پدر و مادر و مربیان دیگر پى مى بریم

 .آنان مسوولیتى عظیم و خطیر برعھده دارند و ھرگز نمى توانند بھ طور یك جانبھ كاركنند

است ـفـقط جنبھ اگـر فـقـط بـھ پرورش تفكر كودك بپردازند و ـچنان كھ در مدارس و حتى دانشگاه ھا رسم 

عقالنى و فكرى كودكان و جوانان موردتوجھ قرارگیرد و كوشش براین باشد كھ آنھا ھـمـچـون دسـتگاه 

ھاى ضبط صوت ، حافظ فرمول ھا و قوانین علمى و تاریخ و جغرافیا ونظریات علمى دانشمندان باشند، 

ار انداختھ ونـیمى دیگر را تعطیل كرده قسمتى از مغز را فلج و ضایع ساختھ اند، چھ نیمى از مغز را بھ ك

بدون تردید، پرورش انسان كامل ، بھ این است كھ مغز او ـكھ مركز عقل و عاطفھ است ـدرست ! اند

 .بارآید و ھر دو جنبھ مغزى او بھ طور دقیق بھ كارافتد

؟ عقل یا عـاطـفـھ اگربخواھیم فقط بھ یكى از این دو جنبھ بپردازیم ، كدام یك اھمیت بیشترى خواھدداشت 



آیا بھتر این نیست كھ خانواده ومدرسھ ـكھ بزرگ ترین پایگاه تربیت ھستند ـبراى این كھ بھ كودكان ، 

شخصیت كامل و ممتاز ببخشند، عقل و عاطفھ را مجموعا مورد توجھ قراردھند؟ اگر بـنـا بـرتبعیض است 

این سوال را بھتراست از زبـان دكـتـرآلـكـسـیـس ، آیا امتیاز با تربیت عقل است یا تربیت عواطف ؟ پاسخ 

نخستین اصل ، پرورش عـقـالنـى نـیـسـت ، بـلـكـھ بـناى  : كـارل ،فیزیولوژیست معروف فرانسوى بشنوید

 .تاروپودى عاطفى در خویشتن است كھ تكیھ گاه تمام عوامل درونى باشد

 . یستضرورت حس اخالقى ، كمتر از لزوم حس بینایى و شنوایى ن

 . باید عادت كنیم تا بھ ھمان دقتى كھ نور را از ظلمت و صدا را از سكوت مى شناسیم

 . خوبى را ازبدى تمیز دھیم

وانـگـھـى مـوظف شویم كھ از بدى پرھیز كنیم ، ولى پرھیز از بدى ،مستلزم یك ساختمان بدنى و روانى 

 . [231[خوب است 

 

 روش رھبران مذاھب

ت كھ مى بینیم پیشوایان ادیان آسمانى با این كھ مامور تعلیم و تربیت بشر ھستند و روى ھـمـیـن اصـل اس

 .احیاى عقل از وظایف مھم آنھاست ، بھ مسائل اخالقى و عاطفى ، بیشتر اھمیت مى دھند

آیھ در خصوص مسائل مربوط بھ علوم طبیعى ، فلكى ، 750در عـیـن ایـن كـھ قرآن كریم در حدود 

ارد، ھـمھ جا اصل را پرورش عاطفى واخالقى قرار مى دھد و براین زیربناى محكم و ریـاضـى وبـ د

شـالـوده اسـتـوار، یـك زنـدگـى سـالـم را پى ریزى مى كند و مسائلى را كھ سرانجام ، ادیسن ھا، الپـالس 

ا، بوعلى ھا،فرویدھا، فیتس جرالدھا، تالس ھا، ارشمیدس ھا، گالیلھ ھا، انشتین ھا، زكریاى رازى ھ

 .سیناھا وببھ كشف آن نایل آمده و مى آیند، جز بھ طورضمنى مورد عنایت قرار نمى دھد

بـدون تـردید، با داشتن اخالق و عواطف سالم و داشتن استقامت و ثبات قدم و عزم راسخ و ھدف بـلـنـد و 

ى ترین و ارجدارترین ھـمـت عـالـى ـكـھ مـولود تربیت پیشوایان ادیان آسمانى است ـمى توان بر عال

 . ارزش ھا دست یافت

بعثت التمم مكارم  : پـیـشواى عالى قدر اسالم ، ھدف ماموریت خود را در یك جملھ خالصھ مى كند

 . ، من براى تكمیل مكارم اخالق مبعوث شدم [232[االخالق 

ص یافتھ بود بوعلى سینا كھ پیش از رسیدن بھ بیست سالگى ، در ھمھ علوم زمان خود، تبحر و تخص

االعراق ، از  &رذچ;127;روزى در مـحـضـر ابـوعـلى مسكویھ ، صاحب كتاب تربیتى واخالقى طھار

دانشمندان معروف آن زمان گستاخانھ گردویى بھ جلو او افكند و از اوخواست كھ مساحت آن را حساب 

 .كند

تو بھ اصالح اخالق ! اى جوان  : ابـوعـلـى مـسكویھ ، قسمتى از كتاب مذكور را در جلو او گذاشت و گفت



 . خود بیشتر نیازمندى

نـخـسـت اخالق خود را اصالح كن و سپس بھ من مراجعھ كن تا مساحت گردو را براى تو حساب كنم 

]233] . 

نـوشـتـھ انـد كھ این جملھ براى تمام عمر، راھنماى اخالقى و تربیتى بوعلى سینا شد و با بھ خاطر سپردن 

 .جاده صحیح زندگى خارج نشدآن ، ھرگزاز 

تمام مطالبى كھ انسان را از نـظر ) ع(على rّ در ضمن نصیحتى بھ فرزند گرامى اش امام حسن مجتبى 

عقل و عواطف كامل مى سازد، بیان مى دارد، منتھابھ مطالب اخالقى و عاطفى بیشتر اھمیت داده مى 

 .ى از من بھ خاطر بسپارفرزندم ، چھار امر شخصى و چھار امر اجتماع : فرماید

باالترین بى نیازى ھا خرد و بزرگ ترین  : بـا ایـن امـور ھـر كـارى را انجام دھى براى تو زیانى ندارد

 . نـیـازمـنـدى ھـا فقر و وحشتناك ترین چیزھا خودپسندى وگرامى ترین شخصیت ومنش ، اخالق نیكوست

 .ھند بھ تو سود برسانند، بھ تو ضرر مى زنندفرزندم ، از دوستى بى خردان بپرھیز كھ چون بخوا

 .از معاشرت بخیالن خوددارى كن كھ آنچھ بھ آن نیازمند باشى ، از تو باز مى دارند

از رفـاقـت بـدكـاران اجـتـنـاب كـن كھ تورا بھ چیز اندك مى فروشند و از ھمنشینى دروغگویان دورى 

راى تونزدیك و چیزھاى نزدیك را از تو دور مى سازند كـن كـھ آنـھـا ھمانند سراب ، چیزھاى دور را ب

]234] . 

باید براى شاگردان ثابت كرد كھ غیر از علم ، چیزھاى قیمتى دیگرى نیز ھست و جز : موسیھ مى نویسد 

 . تعلیم ، وسیلھ طبقھ بندى دیگرى براى اشخاص و ملت ھا در كاراست

ومى ، قابلیت اداره یا اختراع كردن و عوامل دیگر، ھمھ اسـتعداد فنى ، قوه ایجاد ثروت و وسایل رفاه عم

 .، چیزھایى ھستند كھ ارزش اجتماعى مھمى دارند

بـاالى ھـمـھ ایـنـھـا و بـاالى عـلـم ، عـامـل دیـگـرى وجـود دارد و آن عـبـارت است از تقوا و پرھیزكارى 

]235] . 

، گرامى ترین شما در پیشگاه خداوند،  [236[ان اكرمكم عندّهللا اتقیھكم : قـرآن كریم مى فرماید 

 . پرھیزكارترین شماست

احسن منالصدق قائلھ وخیر منالخیر فاعلھ ، نیكوتر از راستى ، گوینده : فـرمود ) ع(و امـام مـوسـى كـاظـم 

 . آن و بھتر از نیكى فاعل آن است

 .! آرى

 .عالم و عابد و صوفى ھمھ طفالن رھند

 . رف ربانى نیستمرد اگر ھست بھ جز عا



 از مادرى تا وزارت - 25

 ھمھ چیز در حال تحول

دنـیـاى قرن بیستم ، دنیاى نوآوریھا ونوسازیھاست ، از آالت و ابزار زندگى گرفتھ ، تا خوراكى ھا، 

 . نوشابھ ھا و پوشاكى ھا، ھمھ چیز دستخوش تغییر وتحول شده است

 .گیرد قوانین و مقررات ، ھرلحظھ شكلى دیگر بھ خود مى

پـوسـتـھ ضـخـیـم افـالك بـطـلـمـیـوس كـھ ھمچون زرھى پوالدین و غیر قابل نفوذ زمین را مـحـاصره 

 .كرده بود، بھ آسانى شكافتھ شد و آپولوھا، انسان دست وپا بستھ زمین را در فضا بھ جوالن درآوردند

از اریكھ قدرت مطلق بودن ، سقوط  امـورى كـھ در مـیـان جـوامع و ملل ، مطلق و غیرقابل تغییر بودند،

 .كردند و جنبھ نسبیت بھ خودگرفتند

آرى ، بـھ جـاى اخـالق مـطلق ، اخالق نسبى مطرح شد، ھیپیسم و بیتلیسم ، بھ دنبال فرویدیسم و 

 . اگزیستانسیالیسم ، از پدیده ھاى نوین قرن ماست

 . زن نیز در این میان ، بیكار ننشست

ھ موازات تغییرات و تحوالت ، با احتیاط و حزم پیش رود و سنت ھاى غلط را در ھم او بـھ جـاى این كھ ب

بكوبد و آن چنان شخصیتى براى خود تحصیل كند كھ نھ تنھا محرومیت ھاى گذشتھ را جبران كـنـد، بـلـكھ 

بھ اوج افتخار و عظمت برسد، ناگھان از جاى خویش با یك جھش فوق العاده سریع حـركـت كـرد، 

سـت مـانند كسى بود كھ در یك پرتگاه مخوف قرارگرفتھ است و بھ یك جھش شـجـاعانھ ـولى توام با در

حزم و احتیاط ـنیازمند است تا خود را ازپرتگاه خطر، نجات بخشد، ولى با ھـمـھ جرات و تھورى كھ 

 .دارد، بدون حزم و احتیاط، خود را بھ كام خطر مى افكند و براى ھمیشھ گرفتارمى شود

 .زن نیز چنین بود

 .این جھش بھ سود او تمام نشد، بالعكس بھ كام خطرافتاد

دیگر نالھ و فریاد پزشك ، روان پزشك ، ! دنـیـا وقـتـى بـھ خـود آمد كھ دیگر ھمھ چیز تمام شده بود

گـوش جـامـعـھ شـنـاس ، دانـشمندان آموزش و پرورش وسرانجام پیشوایان ادیان ، بى ثمربود، و در برابر 

لذت گمراه كننده قدرت و مقام ، شھرت و نفوذ، ! ھـاى سخن نشنو، آنچھ البتھ بھ جایى نرسد، فریاد است 

پول و درآمد، زن را چنان بھ كام خود فروبرد كھ نتوانست با این ھشدارھا بھ خود آید و بھ وظایف خویش 

 .آشنایى پیداكند

 .را براى مادرى اعالم مى كنندتمام سلول ھاى زن ، ھمصدا، آمادگى خود  : گفتند

زنى كھ فرزند بزاید، از زنى كھ فرزند نزاید، سالم تر است و زنى كھ فرزند خود را شیر دھد،  : نوشتند

از زنـى كـھ فـرزنـد خـود را شیر ندھد،سالم تراست و زنى كھ فرزند را در آغوش بپروراند، از زنان 

 .ونوشتھ ھا بھ دست فراموشى سپرده شددیگرسالم تر است ، ولى گفتھ ھا برباد رفت 



 .كار بھ جایى رسید كھ وفادارى بھ ھمسر و خانواده ، جاى خود را بھ خیانت و بى وفایى سپرد

 .در تئاترھا حتى امور جنسى بھ نمایش گذاشتھ شد

در ایـن مـیـان ، دستھ بسیار محدودى ھم برخى از مسندھاى حساس اجتماعى را احراز كردند، تا خارى 

 .!باشند در چشم آنھا كھ منكر فضیلت ،استعداد ونبوغ جنس زن ھستند

 قطب ھاى زندگى

یكى قطب مادرى و دیگرى قطب شھرت و قدرت و  :مـى تـوان براى زندگى زن ، دوقطب درنظر گرفت 

 . مقام

طب شـكـى نیست كھ تمام مراتب دیگر، از قبیل شھرت ھا و محبوبیت ھاى سینمایى وبدر فاصلھ ھمین دوق

 .، جا دارد

در حالى كھ ممكن است برخى از زنان در قطب مادرى ، احیانا مقام و شخصیت و شھرت اجتماعى ھم 

پیداكنند و بھ مقام مادرى آنھا ھم لطمھ اى وارد نیاید و زنانى ھم بوده و ھستند كھ جامع ھر دو جنبھ 

 . ھستند، ولى متاسفانھ تعداد اینھا كم است

باشند و با بصیرت و آگاھى وظیفھ سنگین مادرى را عھده دار شده باشند، براى زنانى كھ مادر واقعى 

 . اجتماع بسیار ارزش دارند، ولى باز ھم بایداعتراف كرد كھ تعداد این قبیل مادران زیادنیست

 ھیچ بعید نیست اگر ادعا كنیم كھ زنانى كھ كمتر بھ دنبال مشاغل اجتماعى بوده اند، بھتر توانستھ اند این

بار سنگین را بھ منزل برسانند و در نتیجھ ازنظر روحى و جسمى سالم تر و شاداب تر ھستند و شـایـد 

 .بـراثر ھمین سالمت و شادابى ، بھتر بتوانند بسیارى از محرومیت ھا را تحمل كنند و آنھا رانادیده بگیرند

 . بھ تالش افتاده استزن امروز، از قطب مادرى فاصلھ گرفتھ و در راه كسب قدرت و استقالل 

نـتـیـجھ این تالش ھا كم وبیش بھ صورت فعالیت ھاى ادارى ، سیاسى ، اقتصادى و اجتماعى ظاھر شده 

 . است

اكـنون نیمى دیگر از پیكر اجتماع بشرى ـكھ قبال خانھ نشین و زندانى بود ـاز زندان خانھ رستھ و 

 . دوشادوش مرد بھ تكاپو افتاده است

در این راه ، ظرف مدتى كوتاه ، بھ پیروزى  : كـر و چـشـم حـاسـدان و بـداندیشان كور گـوش شـیـطـان

ھاى درخشانى نایل شده و توانستھ است دوشادوش رقیب خشن و كھنھ كارخود، یعنى مرد بھ پیش بتازد و 

 .امیدمى رود كھ تدریجا بر حریف خود چیره شود

ا نادیده بگیرد و اكنون كھ در این كشمكش ھا و رقـابـت كـیست كھ این پیروزى ھاى درخشان و چشمگیر ر

ھـا و مـسـابـقات زنانھ و مردانھ ، مرد شكست مى خورد و عنوان درخشان قھرمانى نصیب زن مى شود، 

از در ناچارى و العالجى ھم كھ باشد وارد نشود و زبان بھ تبریك نگشاید و تھنیت ھاى قلبى خود را نثار 



لكن اگر قـوانـیـن خـلـقـت ، ! مینى ژوپ ، تمام عریان نشان داده مى شودـننماید؟ قدوم زن ـكھ با چتر

 . مـطیع خواستھ ھاى ما بود،ھیچ مانعى نداشت كھ ما خودسرانھ براى خود راه زندگى انتخاب كنیم

چـھ مـى تـوان كـرد؟ نـمـى توان در برابر قوانین دقیق خلقت ، دھن كجى نمود؟چنین رفتارى ، جز 

 .حطاط و سقوط و پریشانى سودى نداردان

 . سعادت ، تنھا یك راه دارد و آن ھم ھماھنگى نظامات جاودانى جھان خلقت است

بـراى تكامل انسان ، فقط یك قانون و یك فرمول مى توان بھ دست آورد، آن ھم ھماھنگى با ملكوت این 

 . جھان است

وسیلھ اى كھ در اختیار دارد، اجابت دعوت سـلول  زن بـراى رسـیـدن بـھ سـعـادت و عـظـمـت ، تـنـھا

ھاى وجود خود اوست كھ فریادشان در حوزه شخصیت زن طنین اندازاست و او را بھ مادرى دعوت مى 

 .كنند

این تنھا وسیلھ اى است كھ براى زن ، شرافت و افتخار بھ ارمغان مى آورد و بزرگان جھان را در برابر 

 .اردعظمتش بھ ستایشگرى وامى د

مـادر بـا یـك دسـت گـھـواره و با دست دیگر دنیا را مى جنباند، دیگرى گـفـتھ است  :نـاپـلـئون مـى گـفـت 

مادرى باالتر است از وزارت و وكالت ، فردوسى ،حماسھ سراى بزرگ ایران كھ گاھى بـدون ھـیـچ  :

ز قعر خاك بھ اوج فـلـك مـى رسـانـد چـشمداشت و ھیچ انتظار پاداش ، مقامات افسانھ اى ایران قدیم را ا

 . : وكمتر از كاھى و بزرگ تر از كوھى جلوه مى دھد، با بصیرتى كامل و تشخیص روشن گوید

 .زنان را بدو بس ھمین در ھنر ــــــ نشینند و زایند شیران نر

تنھا بھ عنوان و سرانجام ، سرآمد ھمھ ترقى خواھان و متفكران جھان ، پیامبر بزرگ اسالم ر كھ زن را 

الجنة تحت اقدام االمھات  : مـادرى كـھ بـنـیـانـگـذار سـعـادت نسل ھاى بعداست مى شناسد و مى فرماید

 . ،بھشت ، زیر پاى مادران است

 نگاھى بھ پرونده ھاى پدران و مادران

 .ھمیشھ و ھمھ جا بھ انسان توصیھ شده است كھ مقام پدرو مادر را محترم شمارد

 .ه ادیان ، بیشتر پافشارى كرده انددر این بار

 . اسالم بیش از ادیان دیگر،براى پدر و مادر ارزش و احترام قایل شده است

ھرگاه یكى : قـرآن كـریـم ،نیكى بھ پدر ومادر را در ردیف پرستش خداوند بزرگ قرار داده ، مى فرماید 

 .خاطر مساز و بھ آنھا سخن نیكو بگو از آنھا پیش تو بھ پیرى رسند، بھ آنھا اف مگو وآنھا را آزرده

مـخصوصا اسالم براى مادر ارزش بیشترى قایل شده است و این بھ خاطر آن است كھ فداكارى ھاى او 

 . براى فرزند، بیش از پدر است



 .او با شیره جانش طفل را بزرگ مى نماید و شالوده سعادت و تكامل او را پى ریزى مى كند

 . ربیت كودك ، آغوش گرم مادر استنخستین مدرسھ تعلیم و ت

 . مادرت : درباره كى نیكى كنم ؟ فرمود : نقل كرده اند كھ مردى نزد پیامبر اسالم آمد و پرسید

 . مادرت : سپس درباره كى ؟ فرمود : دیگرباره پرسید

 . مادرت : دیگر درباره كى ؟ فرمود : بار سوم پرسید

 . پدرت : موددیگر درباره كى ؟ فر: بار چھارم پرسید 

 .از سوى دیگر، پدران و مادران نیز در قبال فرزندان مسئولیتى بزرگ دارند

 . دراین باره سفارش ھاى اكید پیشوایان اسالم ، جالب و چشمگیر است

مردى خدمت پیامبر اسالم شرفیاب شد و عرض كرد، یا رسول ّهللا ، این فرزند من بر من چـھ  : نـوشتھ اند

نـامـش را نـیكو مى سازى وتربیتش راعھده دار مى شوى و بھ او كسب شایستھ اى  : مـودحـقـى دارد؟ فـر

 . مى آموزى

 .ھم چنان كھ فرزند، عاق پدر و مادر مى شود، پدر و مادر نیز عاق فرزند مى شوند :ونیز فرموده است 

یدـتوجھ شده است و دانشمندان خـوشـبـخـتـانھ در دنیاى امروز، بھ مسالھ تعلیم و تربیت ـنچنان كھ باید و شا

 .توانستھ اند درباره آن حقایق ارزنده اى كشف كنند

گـاھـى ھـم بـا یك دید فلسفى عمیق ، چنان توجیھ شده است كھ عملى ساختن آن خیلى مشكل مى نماید و 

 .احتیاج بھ كوشش ھاى بیشتر و وقت طوالنى ترى دارد

تربیت ، عبارت از كار بى پایانى است كھ : یت مى گوید ھـرمـان ھـارل ھـورن ، در كـتاب فلسفھ ترب

مقصود از آن سازگار ساختن فرد بشرى است از حیث جسم و عقل با قوه ازلیھ اى كھ آثار آن را در محیط 

 . علمى و احساساتى و ارادى خویش مشاھده مى كنیم

 . با این ھمھ ، آنچھ گفتھ اند و نوشتھ اند،كمتر بھ كار بستھ شده است

 . در عصر ما كھ عصر ترقى علوم و دوران طالیى تكنیك است ، بھ مسائل انسانى توجھى نشده است

 .خانواده ھا وظایف خطیر خود را نادیده گرفتھ اند

 .مادران از قطب مادرى فرسنگ ھا دورند

ود ھـوس جاه و مقام و شھرت و عیاشى و گردش ھا و تفریحات شبانھ روزى ، آنان را از وظیفھ اصلى خ

 . باز داشتھ است

 . مسالھ درآمد مالى براى زنان ، از بزرگ ترین موضوعات مشغول كننده است

بـاال رفـتـن سـطـح زنـدگـى و تـوسـعـھ تـجـمـالت و تـشریفات و تكلیفات نیز بھ این موضوع كمك كرده 

  . است

 . استدر این میان تنھا كسى كھ صدمھ و لطمھ جبران ناپذیرمى بیند، طفل معصوم 



 . در حال حاضر، سینما و سایر وسایل سرگرم كننده در نظر مردم ، الزمھ زندگى است

 .كمتر مادرى حاضر است براى سعادت فرزند خود، از این سرگرمى ھا چشم پوشى كند

 .ملت ھاى متمدن بھ عواقب وخیم آن پى برده اند و حضور اطفال را در سینما مضر تشخیص داده اند

 .توانند بھ سینما بروند؟آیا اطفال مى 

یكى از موضوع ھاى اجتماعى از نظر بھداشت و آموزش ، : مجلھ دانشمند تحت عنوان باال مى نویسد 

 . سینمارفتن است كھ اخیرا در ایران خیلى معمول شده است

در كـشورھاى خارجى ، اجازه نمى دھند اطفال ھر فیلمى را ببینند و مراقبت و توجھ خاصى بھ این 

ضـوع دارنـد، ولـى مـتـاسفانھ درایران ، این موضوع مھم ـمثل سایر قسمت ھا ـمورد توجھ قرار مـو

نـگـرفـتھ است و اطفال در ھر سن بھ سینما مى روند و پدر و مادر كودكان ، خود در ھر سن ، حتى 

، باید دوـسھ  كـودك شـیـرخـواره را در بـغل گرفتھ بھ سینما مى برند واین اطفال معصوم بھ جاى خواب

ساعت در ھواى محبوس و كثیف سینماھا بھ سر برند وفیلم نامناسب ، مثل دزدى ، جنایت ، مـشـت زنـى 

 .و عشق بازى ببینند و این گونھ نمایش ھا، اثر غریبى مخصوصا دراطفال شش ـھفت سالھ دارد

مى كند و ممكن است از  ایـن حـركـات كھ از اشخاص بزرگ سر مى زند، بھ نظر طفل كامال طبیعى جلوه

 .آنھا پیروى نماید

خـصـوصـا امروزه كھ موضوع فیلم ھا، قتل ھاى عمده ، سرقت ھاى ماھرانھ ، درام ، تفریحات شبانھ ، 

چون براى اسـتـفاده ! نـاكـامـى ھـا یـا مـوفقیت ھاى عشقى را بیشتر نشان مى دھدو چاره اى جز این ندارند

قبیل فیلم ھا متوسل شوند و مردم ھم ، امروزه ھوس ھاى غیر طبیعى دارند و جلب منفعت ، باید بھ این 

 .واز سرگذشت ھاى عادى لذت نمى برند

در امریكا طورى این موضوع شدید است كھ اغلب مردم اگر یك حادثھ قتل و جنایت در روزنامھ ھا 

 .نخوانند و یا در فیلم ھا نبینند،خواب راحت ندارند

در صد 60بین اطفال بیمار :ھرچیز جزئى آمار تھیھ نموده اندـثابت كرده اند كھ  امریكایى ھا ـكھ براى

آنـھـایـى ھستند كھ ماھى چھار بار بھ سینما رفتھ اند وبھ عكس آنھایى كھ بھ سینما نرفتھ اند فقط سھ درصد 

 .دختران و یك درصد پسران ، بیمارشده اند

درصد مبتال بھ ضعف بینایى شده اند و باید  28سالھ ، 20ـ16بـھ عـالوه ثـابت كرده اند كھ در جوانان 

 .بیمارى ھاى دیگرى را كھ از ھواى نامناسب وبى خوابى عارض مى شود، بھ آن عالوه كرد

 . ازنظر روحى و اخالقى ، صدمھ فیلم بیشتر است

مـخـصـوصـا اطفال عصبى و حساس زیادتر در معرض خطر ھستند و در سینما بھ لرزه ، وحشت ، 

گـریـھ و سـرعـت نـبـض مـبتال مى شوند و شب ھا درخواب ناراحت مى باشند و دچار خواب ھاى 



 .نامناسب و بختك مى گردند

در ایـن جـا نـاگزیریم با كمال صراحت ، مسئولیت این بدبختى ھا را بھ گردن خانواده ھا و بیشتر بھ گردن 

 . مادران بیندازیم و سند محكومیت آنھا را امضاكنیم

 تجلى طبیعت زن با عاطفھ مادرى

 . ھیچ تردیدى نیست كھ مبارزه با ھوا و ھوس براى پرورش یك انسان سالم ، بسیار الزم است

ھـنـگـامى كھ دو انسان پیوند زناشویى را امضا كردند و بھ دنبال آن ، فرزند یا فرزندانى نصیب آنھا 

 .شد،بسیارى از آزادى ھا از آنھا سلب مى شود

زیرند بھ قیودى تن در دھند شب نشینى ھا و شبگردى ھا و شركت در بسیارى از نمایش ھـا و دیگر ناگ

تـمـاشاخانھ ھا ـگذشتھ از مضراتى كھ براى خودآنان داردـبھ سالمت و اعتدال فرزندانشان لطمھ وارد مى 

 .سازد

رى كھ بھ حیثیت مادرى بـھ طـور كـلـى از روزى كـھ زن مادرمى شود، باید با یك حساب دقیق ، كلیھ امو

 .او زیان مى رساند

 . بر خود حرام سازد، دیگر ھیچ مطرح نیست كھ قضیھ اى كھ با مادرى او تعارض دارد چیست

مـقام باشد، یا شھرت و نفوذ واعتبار؟ گردش و تفریح و تفنن باشد یا كسب و ھنر؟ و سرانجام باید ھـمـھ را 

اول اھـمـیـت قرارداد، حتى این موضوع ھم مطرح نیست كھ  فـداى مـادرى كـرد ومـادرى را در درجـھ

 . نتیجھ تقدیم وظیفھ مادرى چیست

آیـا پاداشى كھ در برابر آن نصیب زن مى شود، كدام است ؟ طبیعت زن ، با عاطفھ مادرى در عرصھ 

 . وجود تجلى كرده است

 . در تمام سلول ھاى وجودش ، جاذبھ نیرومند مادرى حكمفرماست

تـریـن پـاداشـش ھـمین است كھ در شاھراه طبیعت زنانھ خود قدم گذاشتھ و بھ دعوت سلول ھاى بـزرگـ

 . وجود خویش پاسخ مثبت گفتھ است

در نـھایت اگر ازاین قسمت ھم چشم پوشى كنیم ، چھ پاداشى از این بزرگ تر كھ مادرى دردوران 

رزندانش در سایھ وظیفھ شناسى او، شكوفاشده كـھـولـت و پـیـرى ، احـسـاس كـنـد غـنـچـھ ھاى استعدادف

 .اند و ھركدام در مسیر صحیح ، بھ رشد و پیشرفت خود ادامھ مى دھند

در ایـن ھـنـگـام چـنـیـن مـادرى احساس سرفرازى مى كند، در پیشگاه وجدان خود شرمسار و سـرافـكنده 

ده و صحیح لقب داد، اگـرچـھ نیست ، در خود غرورى احساس مى كند كھ باید آن را غرورى پسندی

غرور، خلقى ناپسنداست ، ولى در موردى است كھ انسان خود را بیش از آنچھ ھست وارزش دارد، ببیند 

 .و بشناسد



در صورتى كھ اگر انسان در برابر ابراز لیاقت ، انجام وظیفھ و كار فوق العاده جالبى ،مغرورشود چھ 

 .مانعى دارد؟

 یك نمونھ تاریخى

 : بر اكرمر در جنگ احد، بھ منظور تھییج سربازان اسالم ، شمشیر خود را بھ دست گرفت و فرمودپـیـامـ

 .من یاخذ ھذا السیف بحقھ ؟، چھ كسى این شمشیر را مى گیرد و حقش را ادا مى كند؟

 مـردانى برخاستند و داوطلب شدند كھ شمشیر را بگیرند و حقش را ادا كنند، ولى رھبر بزرگوار اسالم ،

 .از دادن شمشیر بھ آنھا خوددارى كرد

حق این ! یا رسول ّهللا  : سـرانجام ابودجانھ كھ مردى قھرمان و دلیر و جنگجو بود، جلو آمد و عرض كرد

ان تضرب بھ العدو حتى ینحنى ، آنقدر بر سر دشمن بكوبى كھ خم  : شمشیر چیست ؟ رسول خدا فرمود

 .شود

 . گیرم و حقش را ادا مى كنم یا رسول ّهللا ، من مى : عرض كرد

 .پیامبر خدا، شمشیر را بھ او داد

 .او در مـوقـع جنگ ، پارچھ سرخى بر پیشانى مى بست و ھمھ مى دانستند كھ عزم جنگ و جانبازى دارد

ھـمـیـن كـھ شمشیر را گرفت ، پیشانى خود را با آن پارچھ سرخ بست و در میان دو لشكر، با ناز و تبختر 

 .ر آمدبھ حركت د

ا فى مثل ھذا الموطن ، این گونھ  : ھـنـگـامـى كـھ پـیـامـبر خدا او را در چنین حالتى مشاھده كرد، فرمود

 . راه رفتن را خداوند مبغوض مى دارد، جز در این جایگاه

 مادرى ، عالى ترین مقام و بزرگ ترین افتخار زن

 . ش بر عھده مادران قرار داده استمادرى ، عالى ترین وظیفھ اى است كھ دست نیرومند آفرین

اولـیـن وظیفھ مادران ھمان است كھ شیره جان خود را از راه پستان بھ كام فرزندان خود بریزند و آنھا را 

 .در راه رشد و تكامل ، انرژى و نیروبخشند

و  ھیچ شیرى براى كودك ، از شیر مادر پربركت تر : مى فرماید) ع(بـھ ھـمـیـن جھت است كھ على 

 . مفیدتر نیست

طـفـل ، نھ تنھا از شیر مادر لذت مى برد و سالمت و اعتدال خود را حفظمى كند،بلكھ بھ طور كلى وجـود 

مـادر بـا آن عواطف گرم و تحمل ھرگونھ رنج و زحمت براى رفاه و آسایش كودك ، یگانھ عامل 

 . خوشبختى و پایھ گذارى اعتدال و سالمت اوست

كند، تنھا ھنگامى خاموش مى شود كھ مادر او را در بغل گیرد و سرش را بر سینھ  طـفـلى كھ گریھ مى

 .خود قرار دھد



 .این موضوع سبب شد كھ دانشمندان در این باره بھ مطالعھ پردازند

سـرانـجـام بـھ ایـن نـتـیجھ رسیدند كھ صداى ضربان قلب مادر براى طفل بھترین و عالى ترین آھـنـگ 

ست ، از این رو این صدا را برروى نوار ضبط كردند و در پرورشگاه ھا مورد استفاده ھاى تسلى بخش ا

 .قراردادند

وظـایـف مادر، تا وقتى كھ كودك بھ سرحد كمال برسد و انسانى شود كھ نیازى بھ یارى و حمایت دیگران 

 .نداشتھ باشد،ادامھ دارد

فقط تا ھنگامى كھ طفل استعداد ھضم غذاھاى  ازمـیـان ھـمـھ وظـایـف ، تنھا وظیفھ شیر دادن است كھ

 .متنوع و جویدن آنھا را بھ طور كامل پیدا نكرده است ،ادامھ دارد

ھنگامى كھ دندان ھاى طفل رویید و توانست غذاى مورد نیاز خود را مستقیما از محیط اخذ كند و صـرف 

مى شود، زیرا صحیح نیست كھ طفل  رشـد و تـكـامـل خویش نماید، دیگر شیردادن بھ خودى خود بى فایده

 .براى ھمیشھ ، طفیلى مادر باشد و تغذیھ كودكانھ داشتھ باشد

 . حداكثر مدتى كھ براى این مرحلھ در نظر گرفتھ شده است ، دو سال است

والوالدات یرضعن اوالدھن حولین كاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة ، مادران ، : قرآن كریم مى فرماید 

ن خـود را دوسـال تـمـام شـیـر مى دھند و این حكم براى كسى است كھ بخواھد دوران فـرزنـدا

 .شیرخوارگى را بھ اتمام برساند

ماه است و كمتر از آن ظلم بھ 21شیردادن  :نقل شده است كھ ) ع(در مـورد حـداقـل آن ، ازامام صادق 

 . طفل است

ست كھ بتواند نیازمندى ھاى خود را از راه تغذیھ چنین بھ نظر مى رسد كھ ھدف ، رسیدن طفل بھ حدى ا

 .تامین نماید

 . ماه وقت الزم است21براى تامین این ھدف ، حداكثر دوسال وحداقل 

 . بھ ھر صورت ، مسالھ شیر دادن زیربنا و شالوده سعادت طفل است

مادران ، او را طفل در صورتى كھ در این دوران از محیط سالم برخوردار باشد و اشتباھات پدران و 

 .دچار شرایط و حاالت غیر طبیعى نسازد، مى تواند آینده درخشانى داشتھ باشد

ھمچنان كھ براى زناشویى دقت ومواظبت مى كنید، براى شیر : فرمود ) ع(ازھـمین جھت است كھ على 

 .دادن نیز دقت كنید، زیرا شیر، طبیعت رادگرگون مى سازد

 

 خانواده ، واحد اجتماع است

عـادت اجـتماعى ، ھنگامى تامین مى شود كھ واحدھاى اجتماعى از جنبھ ھاى جسمى و روحى سالم سـ

 .باشند



بـا آشـفـتـگى ھاى روحى و جسمى خانواده ھا چگونھ مى توان انتظار داشت كھ جامعھ اى مترقى و مرفھ 

 .یا ملتى متمدن و سربلند بھ وجود آید

انون رفاه و اعتدال و صفا و صمیمیت باشد و وظایف خود را بھ یـك خانواده خوشبخت ، خانواده اى كھ ك

 .نحو مطلوب انجام دھد، ھمان است كھ تمام جنبھ ھاى زندگى سعادتمندانھ را در خود فراھم ساختھ باشد

 . اكنون وقت آن شده است كھ براى احیاى انسانیت دست بھ كارشویم

تكنولوژى كور رھانید و تمام نیروھا و استعدادھاى باید بھ پا خاست و پیشروى كرد و خود را از قیود 

 . سرشتى خود را بھ فعالیت واداشت

عـلـوم زیستى بھ ما آموختھ اند كھ غایت كمال ما چیست و وسایلى كھ مى توانیم بھ آن برسیم ، كدام اسـت 

طبیعى و سرشتى ما  ، ولـى اكنون در دنیایى بھ سر مى بریم كھ علوم بى جان ، آن را بدون اعتنا بھ قوانین

 .ساختھ و پرداختھ اند، دنیایى كھ چون مولود خطاى عقل و جھل ما از آدمى است ، بھ كار مانمى آید

سـازش با چنین محیطى براى ما ممكن نیست ، بنابراین باید علیھ آن طغیان كرد و ارزش ھاى آن را تغییر 

 . داد و آن را فراخور آدمى ساخت

 . توان تمام نیروھاى پوشیده خود را نمودار ساختامروز با قدرت علم مى 

مـا بـھ مـكـانـیـسـم ھاى مرموز اعمال بدنى و روانى آشنا شده و بھ علل ضعف خود پى برده ایم و مـى 

 . دانـیـم كـھ چـگـونـھ قـوانـین طبیعى را پایمال كرده ایم وچرا كیفر دیده و در میان ظلمت گم شده ایم

م از میان مھ غلیظى كھ تمام افق را پوشانیده است ، چراغ لرزان راه نجات خود را در عـین حال ، كم ك

 . تشخیص مى دھیم

 . واحد اجتماع ، یعنى خانواده نیز داراى اعضایى است

سعادت و سالمت خانواده ، بھ سعادت و سالمت افراد بستگى دارد و این بدون رواج یك متد تربیتى 

 . صحیح ، امكان پذیر نیست

مـیـنـھ ھـاى ارثـى ھـرچھ باشند، فرد را تحت تاثیر تربیت ، در راھى مى افكند كھ یا وى را بھ قلل كوه ز

 .ھاى مرتفع ، یا بھ دامنھ تپھ ھا،و یا بھ میان گل والى منجالب ھا مى كشاند

دگى و خانھ بدون تردید، آن گاه كھ مرد بھ وظایف خود آشنا باشد و آنھا را بھ كار بندد و زن واقعا زن زن

 .دارى و شوھردارى و تربیت اوالد باشد،این منظور تامین خواھدشد

پیامبر عالى قدر اسالم ، ھنگامى كھ سعادت یك خانواده را توصیف مى كند، تمام جھات را مالحظھ مى 

 . نماید،ھم جھات مادى و ھم جھات معنوى

وسایل مادى اش فراھم نباشد، چگونھ مى خـانـواده اى كھ یك خانھ مناسب نداشتھ باشد، خانواده اى كھ 

تواند خوشبخت باشد؟ آرى خوشبختى و رفاه ھر یك از افراد خانواده ، بستگى بھ رفاه دیگران و فـراھـم 

از نشانھ ھاى خوشبختى مرد، داشتن ھمسرشایستھ ، : بـودن شـرایـط الزم زنـدگى دارد، بنابراین فرمود 



 . زند شایستھ استخانھ وسیع ، وسیلھ سوارى خوب و فر

اجـتماع امروزى فرد را از یاد برده است و جز بھ موجود انسانى توجھ ندارد و گویى قائل بھ حقیقت 

كلیات است و مارا چون مجردات در نظرمى آورد، این اشتباه مفاھیم فرد و موجود انسانى ، اجتماع ما را 

 . استبھ سوى خطاى بزرگى ، یعنى یكنواخت كردن افراد سوق داده 

اگـر آدمیان ھمھ یكسان بودند، پرورش و تربیت و بھ كار واداشتن و تامین معاش ایشان ، بھ صورت 

اجـتـمـاعات كثیرى چون چھار پایان اھلى ممكن بود،ولى ھریك شخصیتى دارد و نمى توان او را چون 

 .سمبلى بھ نظر آورد

بزرگ ، در تنھایى پرورش یافتھ وحتى از بـھ طـورى كـھ از خیلى پیش مى دانیم ، بسیارى از مردان 

 .ورود در مدارس خوددارى كرده اند

در واقـع آمـوزشـگـاه ھـا براى فراگرفتن تعلیمات فنى ضرورى ھستند و تا اندازه اى نیز احتیاج كـودك را 

ى در ھـمنشینى ومعاشرت با ھمساالن خود، مرتفع مى كنند، ولى تعلیم و تربیت كودك ، دقـتـى دایـمـ

ایـجـاب مـى كـنـد كـھ جز بھ وسیلھ پدر و مادر تامین نمى شود، چھ فقط اینان ـمـخـصوصامادرـاز 

آغاززندگى ، خصایص بدنى و روانى و استعدادھاى كودك راـكھ پرورش آنھا باید ھدف تعلیم و تربیت 

 .قرارگیردـ شناختھ اند

ستان را جایگزین كانون خانواده و دامان خـبط بزرگ اجتماع امروزى در سنین كودكى ، كودكستان و دب

 . مادر كرده است

 . این امر را باید معلول خیانت زنان دانست

مادرانى كھ كودكان خود را بھ كودكستان مى سپارند تا بھ شغل ادارى و ھوا و ھوس و تفننات ادبى و 

لت بگذرانند، سبب خاموشى ھـنـرى خـود بـپـردازنـد و یا فقط وقت خود را دربازى بریج و سینما بھ بطا

 .اجاق ھاى خانوادگى مى شوند كھ كودكان در آنھا بسى چیزھا فرامى گیرند

بـچھ سگ ھایى كھ در النھ بزرگ زندگى مى كنند، رشدشان خیلى كمتر از آنھاست كھ در آزادى بھ دنبال 

 .پدر و مادر خود مى دوند

سر مى برند، بیشتر از اطفالى است كھ در مدارس ھـمـچـنـین رشد كودكانى كھ در میان خانواده خود بھ 

 .شبانھ روزى بین ھمساالن خود زندگى مى كنند

كودك بھ زودى شالوده خصایص بدنى و عاطفى و روانى خود را در قالب شرایط محیط مى ریزند و بدین 

ھ جھت از كودكان ھمسن خود چیزھاى كمترى یاد مى گیرد و وقتى بھ صورت واحد گمنامى درمدرس

 .تنزل نمود، خوب رشد نمى كند

 . براى پرورش صحیح ، ھرفرد محتاج بھ تنھایى نسبى و توجھ اجتماع كوچك خانوادگى است



 پرستارى بچھ ھا

 .مـتاسفانھ طرز قضاوت ما درباره تربیت كودك ، بھ قدرى بھ ابتذال گراییده است كھ حد و حسابى ندارد

ھ فساد كشانیدن زن و بیزار ساختن او از وظیفھ اصلى ، مى افـرادى كـھ بـدون فھم و تشخیص ، براى ب

 .گویند كھ نباید زن ماشین جوجھ كشى باشد، بھ عالم انسانیت خیانت مى كنند

 .آنھا ھدفى جز ارضاى غرایز جنسى خود ندارند

احساس مى كنند كھ اگر زن بھ وظیفھ اصلى خود بپردازد، دیگر محیط رسواى اختالط و بى بند و بارى 

 .وجود نخواھدداشت ، تا از زنان كامجویى كنند

زنى كھ بخواھد مادر و پرستارباشد، زنى كھ براى محیط گرم خانواده ارزش قائل باشد، دیگر نمى تواند 

 .مثل زنان فاسد، جوانان و مردان ھوسباز رابھ دنبال خود بكشاند

 . زندگانى را بھ رنگ ھوس در آوردن ، ھنر نیست

كـھ واقـعــا وظیفـھ را تشخیـص داد و بـھ كـار بسـت ، ھـرچنـد مشكالتـى ھـم دربـرداشتـھ ھـنـر ایـن اسـت 

 .باشد

زنان و مردان باحیثیت ، مشكالت پیش آمده را حل مى كنند، زیرا مى دانند كھ : ویـل دورانت مى نویسد 

 . نظیر این مشكالت ، در میدان ھاى جنگ دیگرزندگى نیز ھست

این كار را مى گیرند كھ سال ھاى سخت از خود گذشتگى و سازگارى متقابل را پـشـت آنھا وقتى پاداش 

سـر گـذارده انـد و مـحـبـتـى محكم و پایداربھ وجود آورده اند كھ جوش آن از پرستارى بـچھ ھاست ، وقتى 

دو است كھ ھمكارى در حوادث گوناگون زندگى ، جاى شور و شھوت جسمانى رافراگرفتھ و دو روح و 

 . دل بھ ھم آمیختھ است

 .اگر از این آزمایش معنوى گذشتند، كمال عشق را درك خواھندكرد

 .این كمال ، بدون داشتن فرزند دست نمى دھد

 . باز باید گفت كھ ازدواج بھ خاطر فرزند داشتن پدیدآمده است

یگر ھم دارد و آن ایـن كـھ ازدواج تـنـھا براى این نیست كھ زن و مرد را بھ ھم پیوند دھد، بلكھ مقصودى د

زندگى نوع خود را با ایجاد پیوند صداقت ومواظبت میان پدر و مادر و فرزند تامین كند، اگرچھ آزادى از 

قیود اجراى وظایف و وصول بھ غایات ، طبیعى است و بھ ھمین جھت زن بى فرزند درنظر ما مطعون 

 . یت را دریافتھ استاست و ما را قانع نمى سازد كھ او معناى حیات و رضا

اگـر زنـى بـھ جز مادرى ، كارى پیداكند كھ نیروى خود را مصروف آن سازد و حیاتش را بھ كمال 

رساند، عیبى ندارد و طبیعت آن را مى پذیرد، اما اگرمقصد و ھدفى نداشتھ باشد و چیزى توجھ او را جلب 

 . نكند، براى آن است كھ بر غرض طبیعى عشق ، پشت پا زده است

 . زن ، معمایى است كھ حل آن بچھ داشتن است :بھ قول نیچھ 



زاینده ، مھربان ، پاكدامن ،  :بھترین زنان شما، زنى است كھ  :از پیامبر بزرگ اسالمر نقل شده است كھ 

بـراى دیگران متكبر و براى شوھر متواضع باشد،در برابر شوھر بھ خودنمایى و جلوه گرى پردازد و در 

ران خود را پوشیده بدارد، زنى كھ سخن شوھر را بشنود و فرمان او را اطاعت كند ودر خلوت برابر دیگ

 .، خود را در اختیار ھمسر خود قرار دھد

 . انحراف زن از وظیفھ اصلى خود، در نظر پیشواى اسالم بسیار ناپسند است

 . از زندگى استجامعھ اى كھ زن را بھ ھركارى بگمارد جز بھ كار اصلى ، مرگ برایش بھتر 

 .زنى كھ وظیفھ مادرى را فداى مقام ، شھرت ، نفوذ و ھوس نماید، ھنرى ندارد

 . عالى ترین و گرانمایھ ترین ھنر زن ،ھنر مادرى است

ھرگاه زمامداران شما بدان و ثروتمندان شما بخیالن باشند و كارھاى شما بھ : پـیـامـبر اكرمر مى فرماید 

 . م زمین براى شمابھتر از روى زمین استدست زنان سپرده شود، شك

 زناشویى بدون فرزند

اگـر ادعا كنیم كھ ازدواج ھا بھ جھت بقاى نسل انجام مى شود و زن و مردى كھ این پیمان مقدس را 

امـضـا مـى كـنـنـد وسیلھ اى ھستند براى پیدایش انسان ھاى بعدى ـانسان ھایى كھ تدریجا رو بھ تكامل مى 

 . راحل عالى انسانیت نایل مى شوند ـ سخنى بھ گزاف نگفتھ ایمروند و بھ م

 .خانواده ھاى كم فرزند و بى فرزند، از گرمى ونشاط، كم بھره ھستند

 .حتى خانواده ھاى بى فرزند، از وضع طبیعى خارج شده اند

آنھا را برھم زنـان ومـردانى كھ بھ سن پیرى رسیده اند و ھیاھو و جیغ و فریاد كودكان ، آرامش زندگى 

 .نزده است ، انسان ھاى پژمرده ، بدبین ، عصبانى وناكام بھ نظر مى رسند

 . ما رمز خلقت را نشناختھ ایم

قوانین آفرینش ، اقتضا مى كند كھ محیط خانواده را فرزندان بازیگوش و پرسروصدا و فضول ، تنوع 

 .بخشند

ن و مادران ، بچھ ھاى ساكت وخاموش و سربھ جـالـب ایـن جـاسـت كـھ بـرخالف تصور بسیارى از پدرا

 .راه ، چندان طبیعى و عادى نیستند و نمى توان براى آنھا آینده اى درخشان پیش بینى كرد

مستحب است كودكان را بھ بازى و سرگرمى ھاى بچھ گانھ  :در روایـات اسـالمـى آمـده اسـت كھ 

 .واداشت تا در بزرگى بردبار باشند

 . مى توان نادیده گرفتاین حقایق را ن

قـوانـیـن دقـیـق خلقت را نمى توان از نو نوشت و بھ تصویب قوه ھاى مقننھ رسانید و با سرنیزه و ارعاب 

 . ، بھ كاربست



 . سعادت و سالمت و اعتدال انسان ھا ایجاب مى كند كھ این قوانین را كشف و از آنھا پیروى كنیم

بیت اوالد، دھن كجى بھ قوانین خلقت است ، از این رو از امام فـرار از مسئولیت ھاى خانوادگى و تر

ھـادى rّ نقل شده است كھ انگشترى نقره اى را بانگین فیروزه تھیھ كنید و بر روى آن بنویسید رب 

 .التذرنى فردا وانت خیرالوارثین ، پروردگارا مرا تنھا مگذار

 . تو بھترین وارثانى

نقل ) حضرت زكریا(ه انبیا درقرآن كریم است واز زبان یكى از پیامبران سور 89این جملھ قسمتى از آیھ 

 .شده است و بھ خوبى ثابت مى كند كھ سعادت خانواده ، با وجود فرزند بھتر تامین مى شود

 . وجود فرزند، ضامن كوشش و تالش انسان است

تالش بپردازد؟ چرا  اگـر فرزند نباشد، انسان ـبھ خصوص در اواخر عمرـبھ چھ امیدى بھ كوشش و

زحـمـت بـكشدورنج برد و خواب خوش و شیرین را برخود حرام سازد؟براى رفاه فرزندان است كھ انسان 

 .تا آخرین نفس ،كار مى كند و بھ عمران و آبادى و ترقى مملكت كمك مى كند

 پذیر معنى نداشتاگـر فرزند و عالقھ سرشار والدین بھ او نبود، این ھمھ كوشش ھاى پى گیر و خستگى نا

. 

دیـن كـھ بـا نـاموس خلقت و سرشت آدمى ھماھنگى كامل دارد، بر ھمین موضوع تاكید كرده و محبت بھ 

 . فرزند را یكى از كارھاى پسندیده اعالم داشتھ است

 . كسى كھ فرزند خود را ببوسد، براى او پاداشى نیكوست : فرمود) ع(على 

ده است كھ انسان با خداوند بزرگ ، رابطھ بندگى داشتھ باشد و آنـى برنامھ دین بھ این منظور تنظیم ش

ازیاد او غافل نشود، ولى اجراى این برنامھ ،،تنھابھ تسبیح و سجاده و دلق نیست ، بلكھ خدمت بھ خلق نیز 

 .قسمتى از این برنامھ را تشكیل مى دھد

د و كوشش و كار براى رفاه خانواده خدمت ایـن جـاسـت كـھ مـى بینیم از نظر آیین اسالم ، محبت بھ فرزن

 . ونوازش ، از اھم كارھاى دینى بھ شمارآمده است

كسى كھ بھ بازار برود و ھدیھ اى خریدارى كند و براى خانواده خود : پـیـامـبر بزرگ اسالمر فرمود 

 .ببرد، مانند كسى است كھ براى گروھى نیازمندصدقھ اى برده باشد

، دختران را بر پسران مقدم دارد، زیرا كسى كھ دخترى را شادگرداند گویى یكى از  او باید در موقع ھدیھ

 . اوالد حضرت اسماعیل را از بردگى آزادساختھ است

بـرنـامـھ فرزند دارى كھ الزمھ حیات و سعادت است ، ھنگامى تكمیل مى شود كھ انسان ، فرزندان خـود 

گرداند و از اعمال تبعیض و تخلف از وظایف انسانى را بـى دریغ از محبت و احسان خود،برخوردار

 .خوددارى كند



در نـیـكـى و مـحـبت ، میان فرزندانتان بھ عدالت رفتاركنید، ھمان : پـیـامـبـربـزرگ اسـالمـرفـرمـود 

 .طورى كھ دوست مى دارید كھ آنھا نیز ـپس ازبزرگ شدن ـدرباره شما بھ عدالت رفتاركنند

 سخنى از ویل دورانت

مالحظھ كنید كھ زناشویى بى فرزند، چگونھ پژمرده است و چگونھ پس از آوردن : وى مـى نـویـسـد 

 .فرزند، شكفتھ مى گردد

ازدواج پیش از داشتن فرزند، قراردادى است براى آماده ساختن آسایش جسمانى متقابل ، ولى پس از بچھ 

 .دارشدن ، معناى حقیقى خود را بھ دست مى آورد

قام خود را در كل ، باالتر مى برد و مانند آبى است كھ بھ پاى گیاھى مى ریزند تا آن را تازه و فـرزند م

 .شكفتھ گردانند

 زن در مـیان رنج و زحمت و نگرانى و جنجال ، رضایت عجیبى حس مى كند كھ نظیر لذت معنوى است

. 

یفھ و تكلیف جدید، او را چنان او ھـنـگـام تـجمل پرستى و بیكارى خود، چنین خوشبخت نبود و این وظ

 .كامل مى كند كھ حاضراست حتى خود رافداى اجتماع كند

 .مرد در این حال كھ بھ او مى نگرد، عشقش تازه مى گردد

 . این دیگر آن زن پیشین نیست

این زنى است كھ ذخایر و توانایى ھاى تازه اى بھ دست آورده است ، و چنان شكیبا و مھربان شده است 

 . ى در ھنگام ھیجان و شدت عشق نیز،سابقھ نداشتھ استكھ حت

گـرچـھ رنـگـش كمى پریده است و قد و باالیش در نظر دیدگان دریده و شوخ ،كمى تغییر یافتھ اسـت ،امـا 

 . درنـظر شوھرش ھمچون كسى است كھ ازچنگال مرگ برگشتھ و ھدیھ گرانبھایى با خودآورده است

 .گز نخواھدتوانست زنش را براى آن ـچنان كھ شایستھ است ـ پاداش دھدایـن ھدیھ اى است كھ مرد ھر

رنج و زحمت كار، از آن پس بھ شیرینى و گوارایى بدل مى گردد و مانند كاركردن زنبورانى است كھ بھ 

 .دنبال شھد مى گردند

راز خنده و خـانھ اى كھ تا آن وقت ، چھار دیوار و تخت خوابى بیش نبود، جوانى از سر مى گیرد و پ

 .نشاط مى گردد

مرد نخستین بار خود را كامل و تمام حس مى كند،زیرا مرد نھ تنھا با داشتن فرزند، وظیفھ خود را در 

اجـتماع ، مانند یك عضو اجتماع و یك فرد درنوع انجام مى دھد، بلكھ خود را كامل ھم مى كند، مگر آن 

 . ر تولید عقالنى استكھ نابغھ باشد، در این صورت ، عشق و كمال او د

مـرد با داشتن فرزند، مسئولیتى را مى پذیرد كھ او را پختھ مى كند و افقش را وسیع ترمى سازد و از یك 



 .غریزه پدرى عمیق ـكھ ناگھان فرا رسیده است ـلذت مى برد

ر مرگ غـلبھ دوسـتـى مـیـان فـرزنـدان ، او را در سـال ھـاى پـیـرى تسلیت مى دھد و تا اندازه اى ھم ب

مى كند، زیرا جاروب مرگ فقط گوشت واستخوان پوسیده ما را دور مى اندازد، تا راه را براى جوانان 

 . پاك كند، اما روح و زندگى ما در بدن ھمین جوانان در جریان است

ما فقط قسمتى از خود را بھ گورمى سپاریم و قسمتى دیگر كھ از گوھرماست و با دست و مراقبت ما 

 .رش یافتھ است ، بایدبماند و در جریان تازه اى از حیات ، مجسم شودپرو

كـودكان ما را دچار رنج و محنت مى سازند و شاید ھم ما را دل شكستھ و مایوس كنند، اما مطمئنا لذتى بھ 

 . ما مى بخشند كھ از لذت و جذبھ عشق باالتراست

 .بگذار تا مرد بھ كمال برسد

یى ورقابت بى رحمانھ نیست ، بلكھ در وسعت دادن بھ افق نفس است و در آن این كمال در تنھایى وجدا

 . است كھ انسان بیش از آنچھ مى گیرد، ببخشد،چنان كھ كار محب صادق ھمین است

این كمال در آن است كھ مانند پدران دیگر، در رنج نوع شركت كند و در حیات جاودانى و مستمر نوع ، 

 .ودبھ رضا و رغبت بھ تحلیل ر

مرد در این ھمكارى میان جز و كل ، و نوع و فرد، جوھر اخالق و سر موجودات زنده را خواھد یافت و 

 .راه ساكت و خلوتى براى سال ھاى خوشبختى پیدا خواھد كرد

 خالصھ كالم

 . اینك سخن نویسنده ، در شرف اتمام است

ھى را كھ نتیجھ قرن ھا مطالعھ و طى بحث ھاى مختلف كتاب ، كوشش كردیم كھ تا حدود توانایى ، را

 . پیشرفت علمى انسان است ، بھ پدران ،مادران ،آموزگاران و دبیران نشان دھیم

ادعـا نـمـى كنیم كھ كارما و بحث ھاى ما ھمھ جانبھ و خالى از نقص است بلكھ انتظارداریم صاحب 

 .و اصالحى خود بى خبر نگذارند نظران و آنان كھ در این راه ، تجاربى دارند ما راازنظرھاى انتقادى

اطـمـیـنـان داشتھ باشند كھ اگرتوفیقى براى ادامھ این سلسلھ مباحث ضرورى و الزم اجتماعى بـھ دسـت 

 .آیـد و یـا اگـر بـھ طـبـع مجدد این كتاب ، نیازى احساس شود، از نظریات آنھا استفاده خواھیم كرد

دى پیچیده است و از طرف دیگر، افراد مختلف انسان را نیز دلـیل این انتظار این است كھ انسان موجو

 . نمى توان بھ یك چشم نگریست

 . اختالفات جسمى و روحى افراد بى شمار است

 .حتى یك فرد در تمام مراحل زندگى ، وضعى یك نواخت ندارد

 .ممكن است یك بیمارى ، بھ طور كلى وضع انسان را منقلب سازد



و پیرى ، ھر كدام مراحل مختلفى از زندگى یك انسان ھستند، ولى این مراحل  دوران طـفـولیت ، جوانى

 .مختلف با یكدیگر تفاوت كلى دارند

 .جوان امروز را نمى توان بھ صورت ھمان كودك دیروز مطالعھ كرد

 . پیر سالخورده را نمى توان ھمان جوان دیروز پنداشت

حوه تربیت ، امكان پذیراست ،اما یك مربى دانا و با تدبیر بـدیـن تـرتیب وضع یك یا چند قانون كلى براى ن

 . ـ با توجھ بھ آنچھ اھل فن گفتھ و نوشتھ اندخود موقع شناس و احیانامبتكر است

او مى داند در ھر موردى چگونھ رفتارى داشتھ باشد كھ مفید و موثر در پیشرفت برنامھ ھاى تربیتى او 

 .باشد

 .از ھمھ حساسیت دارد دراین میان ، نقش مادران بیش

 .مادران باخرد و راى ھستند كھ مى توانند كودكان خود را دانا و الیق بپرورانند

 . آنان نخستین آموزگار و آغوش گرمشان نخستین آموزشگاه است

  :در این جا براى تجلیل از مقام مادران واقعى و وظیفھ شناس ، اشعار زیر را بھ آنھا تقدیم مى كنیم 

 كھ ساخت خانھ بى پاى بست وبى بنیان / ت بود ركن خانھ ھستى زن از نخس

 بزرگ بوده پرستار خردى ایشان/ اگر فالطن و سقراط بوده اندبزرگ 

 شدند یكسره شاگرد این دبیرستان/ چھ پھلوان و چھ سالك ، چھ زاھد و چھ فقیھ 
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 .چزس ژچتك كژژخد

 .166و165ص , راه و رسم زندگى , آلكسیس كارل : ركك  -89

, مى رساند36000تعداد این عوامل را در ھر لحظھ تا , یك روان شناس روسى طبق محاسبھ اى  -90

 . ش حسحا ذخرپ, ژزرردآ

شارات انت, ك ح ك آریان پور1ترجمھ , مـقـدمـھ اى بـر فلسفھ آموزش و پرورش , جـان دیـوئى  -91

 .59ص ,  1341تھران, كتابفروشى تھران 

 .423ص  -92

 .114ص , 23ج, بحار االنوار -93

 .ھمان جا -94

 .113ص ,ھمان  -95

ملقب بھ عنصر المعالى كاز خاندان زیاراست كھ در گرگان , صـاحب قابوسنامھ ككیكاوس ابن اسكندر -96

 .و طبرستان سلطنت داشتند

 . ننقل از تاریخ فرھنگ ایرا -97

 .ھمان جا -98

 .ھمان جا -99

 .70ص , ھمین كتاب  -100

 .164ص ,راه ورسم زندگى  -101

 .684ص , 2ج,البحار&رذچ;127;سفین,95ص , 104ج, بحار االنوار -102

 .901ص ,  28نامھ, ترجمھ و شرح فیض االسالم , نھج البالغھ  -103

 .528ص , 2ج, البحار&رذچ;127;سفین -104

 .528ص , 2ج, ھمان  -105

ص ,  1342تھران, چاپ سوم ,انتشارات دانشگاه تھران , روان شـنـاسـى كودك , مـھـدى جـاللـى  -106

 .ش ژخزس ح حژ ك426



 .998ص , 53نامھ , ترجمھ و شرح فیض االسالم , نھج البالغھ  -107

 .528ص , 2ج,البحار&رذچ;127;سفین -108

 .709ص , 1ج, ھمان  -109

, سازمان انتشارات و خدمات فرھنگى , روان شناسى رشد و پرورش كودك  ,مـسـعـود رضوى  -110

 .46ص , كتاب دوم , تھران بى تا

 .8جزوه شماره , نشریھ موسسھ ملى روان شناسى , روان شناسى عمومى  -111

انتشارات , ترجمھ اكح كآریانپور, مـقـدمـھ اى بـر فـلـسـفھ آموزش و پرورش , جـان دیـوئى  -112

 .13ص ,  1341تھران, روشى تھران كتابف

 .8جزوه شماره , نشریھ موسسھ ملى روان شناسى , روان شناسى عمومى  -113

 .52مقدمھ اى بر فلسفھ آموزش و پرورشص , جان دیوئى  -114

 .51ص , ھمان  -115

 .74ص , ھمان  -116

 .6ص , 1351تھران , تاریخ فرھنگ اروپا چاپ پنجم , عیسى صدیق  -117

 .12آیھ ) 30(روم  -118

 .28آیھ ) 35(سوره فاطر  -119

 .ذرژزحذب ك115ص , تاریخ فرھنگ اروپا, عیسى صدیق  -120

 .55مقدمھ اى بر فلسفھ آموزش و پرورشص , امیر ھوشمند -121

ك بـراى این كھ معلوم شود اسالم تا چھ اندازه كودك را محترم شمرده و براى 55ص ,ھـمـان  -122

بحث در تفسیر قرآن , شماره چھارم , سال ششم , مكتب اسالم :ركك , قائل شده است شـخـصیت او ارزش 

 .ك ك ژژخذخرژس درسب ذچ ح ر ژذرژس زس ح س ب حدژخح ذخرخ 

چون طول دوران كودكى مردان بیش از زنان :بـرخى از روان شناسان بر ھمین اساس مى گویند -123

 . س زن استمعلوم مى شود كھ جنس مرد كامل تر ازجن, است 

بسیار , زیرا دوران كودكى حیوانات نسبت بھ انسان , در مـورد حـیوانات ھم این نظریھ كامال صادق است 

 . كمال انسان بھ مراتب بیش از حیوانات است, كوتاه است و بھ ھمین دلیل 

 .1117ص , 70حكمت , ترجمھ و شرح فیض االسالم , نھج البالغھ  -124

 .528ص , جامعھ شناسى , )خذحد دحس ذچث  خ(ساموئیل كینگ  -125

 .براى تفصیل این بحث ر -126

 . جوانى پررنج, دكتر صاحب الزمانى : ك 

 .296ص , روان شناسى كودك  -127



 .6892شماره , روزنامھ كیھان  -128

 .6892شماره , روزنامھ كیھان  -129

 .6892شماره , روزنامھ كیھان  -130

 .3شماره , نشریھ موسسھ ملى روان شناسى , روان شناسى عمومى  -131

مصطفى البانى الحلبى  &رذچ;127;مطبع ,&رذچ;127;النبوي &رذچ;127;السیر, ابن ھشام  -132

 .263ص ,  1ج, ق 1355, واوالده بمصر

 .811ص , 234خطبھ , ترجمھ و شرح فیض االسالم , نھج البالغھ  -133

 .1010ص , ھمان  -134

 .977ص , ھمان  -135

 .148ص , 1ج,مستدرك الوسائل  -136

 .87آیھ )12(یوسف  -137

حژرچذش ژ  1جزوه شماره, نـشـریـھ مـوسسھ ملى روان شناسى ,روان شـنـاسـى عـمـومـى  -138

 .ژحژخزحذححك حذرس آك ك

 .براى تفصیل بیشتر ر -139

 .151ك  115ص , فصل چھارم , روان شناسى كودك : ك 

 .151و  150ص , روان شناسى كودك  -140

 .حذژخسخژخژرر ك87و  86ص , كتاب اول , روان شناسى رشد و پرورش كودك  -141

 .ك ھمانند1: دوقلوھا بر دو قسمند -142

ھـنـگامى كھ اسپرم مرد و اوول زن با یكدیگر مى آمیزند و اولین سلول نطفھ اى را بھ وجـود , ك ھـمـزاد2

آن گاه ھریك بھ صـورت یـك , ول ازوسط نصف مى شودگـاھـى اتفاق مى افتد كھ این سل, مـى آورنـد

ھمانندنامیده , در این صورت دوقلوھا كھ بھ طور كامل بھ یكدیگر شباھت دارند, انـسـان كامل درمى آیند

 .مى شوند

این دو اوول با دو اسپرم , گـاھـى زن بـھ جـاى یك اوول ك كھ اغلب چنین است ك دو اوول رھا مى كند

دوقلوھا را كھ الزم نـیـست , در این صورت  ,و ھر كدام بھ صورت یك انسان درمى آیندمرد مى آمیزند 

این نوع دوقلوھا گاھى از لحاظ جنس ھم باھم اختالف پیدا مى , ھمزاد مى گویند, با یكدیگر شبیھ باشند

رند یا ھردو یا ھردو پس, حتى از لحاظ جنس ھم با یكدیگر تفاوت ندارند, اما نوع دوقلوھاى ھمانند, كنند

 .دختر

 . 2جزوه شماره, نشریھ موسسھ ملى روان شناسان ,روان شناسى عمومى  -143

براى اولین بـار , استاد تشریح دانشگاه الیپزیك ) 1878ك 1795(ب ححزح دآ ,آلفرد وبر زحچ حج  -144



ر بھ كـاالیـى كـھ مثال اگ ,پـى بـرد كـھ درك تـفاوت و تغییر امرى است نسبى و بھ شئ متغیر بستگى دارد

حـال آن كـھ بـھ ,تفاوت وزن كامال محسوس خواھد بـود, یك كیلو اضافھ كنیم , بـیـسـت كـیلو وزن دارد

بھ ھـمین ترتیب او كسرھایى  ,باید تقریبا دو كیلو اضافھ نمود تا تفاوت حس شود, كاالى پنجاه كیلویى 

, كـسـر وبـر, ادراك بصرى روشـنـایـى  مثال براى, درست كرد كھ براى ھریك ازحواس ثابت است 

باید بھ اندازه یك شمع افزایش یابد تا تغییر , یعنى نورى كھ بھ قدرت صد شمع است , تـقریبا است 

مثال بلند )این نسبت براى ذایقھ و براى مقایسھ بصرى خطوط و بـراى حس عضالنى , روشنایى درك شود

نسبت در ادراكھا را ككھ وبـر كشف كرده بودك فخنر زحذخح این اصل كلى , از تا است ) كردن وزنھ ھا

بھ صورت قانونى عمومى درآورد و بھ , استاد فیزیك دانشگاه الیپزیك ) 1887ك  1801(حب كث ب 

ردپ ـث است كھ ث احساس و پنسبت ثابت و ث محرك  معروف شد و فرمول آن زخ , قانون وبر ك فخنر

 . است

 بحث انفعاالت و عواطف, روان شناسى عمومى  -146). پاورقى ( 256ص , روان شناسى كودك  -145

. 

 .1127ص , 89حكمت , ترجمھ و شرح فیض االسالم , نھج البالغھ  -147

, شركت سھامى نشر اندیشھ , تـرجمھ عباس زریاب خویى , لـذات فـلـسـفـھ ,ویـل دورانـت  -148

 .206ص ,  1344تھران

 .126ص ,  5ج, وسائل  -149

 .148ص , 1ج, مستدرك الوسائل  -150

و رحم  &رذچ;127;ومـن آیاتھ ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیھھا وجعل بینكم مود -151

 .21آیھ ) 30(روم  &رذچ;127;

 .105حدیث , 30باب ,  2ج, عیون اخبارالرضا -152

 .136ص , ھمین كتاب  -153

 .787ص , نگاھى بھ تاریخ جھان  -154

 .76شماره , 27سال ,لھ خواندنیھامج -155

 .197ص , لذات فلسفھ  -156

 .ذچد حژذچپ حخ , 199ص , ھمان  -157

, ققنوس , تصحیح محمد على فروغى ,كلیات سعدى , شـیـخ مـصـلح الدین سعدى شیرازى  -158

 .24ص ,  1376تھران

 . ھمان -159

 .926ص , نگاھى بھ تاریخ جھان  -160



 . پاورقى ھاى مرحوم چرندابى, ى حضرت محمدرزندگان, كارالیل  -161

 .11آیھ ) 58(مجادلھ  -162

 .137ص ,الشافى  -163

چاپ دھم ,  1334تھران, موسسھ مطبوعاتى امیركبیر, روان شناسى پرورشى , عـلـى اكبر سیاسى  -164

 .206ص , 

 .290ك  288ص , روان شناسى كودك  -165

 .210ص , روان شناسى پرورشى  -166

 .62آیھ ) 10(یونس  -167

 .30آیھ ) 41(فصلت  -168

 .41و40آیھ ) 79(نازعات  -169

 .7و3فصل , تاریخ فرھنگ ایران  -170

 .94ص , مقدمھ اى بر فلسفھ آموزش و پرورش  -171

 .1274ص , 391حكمت , ترجمھ و شرح فیض االسالم , نھج البالغھ  -172

 .171ص , راه ورسم زندگى  -173

 .1293ص , 441حكمت ,ترجمھ و شرح فیض االسالم , ھ نھج البالغ -174

 .11آیھ ) 49(حجرات  -175

, 148ص ,  1ج, البحار &رذچ;127;سفین)فانھ یحزنھم , التدیموا النظر الى اھل البال والمجذومین  -176

 .7جزوه شماره  , روان شناسى عمومى -177). جذم 

 .1284ص , 414كمت ح, ترجمھ و شرح فیض االسالم , نھج البالغھ  -178

 .1277ص , 398حكمت , ھمان  -179

 .292ص , روان شناسى كودك  -180

 . ددحت, 228ص , لذات فلسفھ  -181

 .ھمان جا -182

 .274ك268ص , جامعھ شناسى , ساموئیل كینگ  -183

 .22آیھ ) 8(انفال  -184

 .197, البحار&رذچ;127;سفین -185

 .14و13ص  -186

 .166ص , راه ورسم زندگى  -187

 .160و49ص , ھمان  -188



 .ھمان جا -189

 . ژحدزحب, ھمان جا -190

 .257آیھ ) 2(بقره  -191

 .6آیھ )66(تحریم  -192

 513ص ,  10ج, النشر االسالمى  &رذچ;127;كنزالدقائق چاپ موسس, الـمـیرزا محمد المشھدى  -193

 .62ص ,  5ج, بھ نقل از كافى 

 .377ص ,  2ج, على بن ابراھیم  بھ نقل از تفسیر, ھمان  -194

ایـن كـتاب در سال ھاى پیش از انقالب در دبیرستان ھا تدریس مى شد و مطالبى كھ در این مورد  -195

 . مربوط بھ آن سال ھاست, گفتھ شده 

 -197). از كتب درسى قبل از پیروزى انقالب ( 51و50و49ص , فارسى سال اول دبیرستان  -196

 .7529اره شم,روزنامھ كیھان 

 .100و99ص , راه ورسم زندگى  -198

 .ھمان جا -199

 .912ص , 31نامھ ,شرح و ترجمھ فیض االسالم , نھج البالغھ  -200

ما القى فیھا من شئ قبلتھ فبادرتك باالدب قبل ان یقسوقلبك  ,&رذچ;127;وانـما قلبالحدث كاالرض الخالى 

 . ویشتغل لبك

 .112ص , راه و رسم زندگى  -201

 .27مورخ , روزنامھ اطالعات  -202

8. 

47. 

 .28مورخ ,روزنامھ كیھان  -203

9. 

47. 

 . ژخژش خرررش ب

, ژس ذش خث , ژحـخرزش خث , ژس ذچـدچـخـژررش ب , 252ص , روان شـنـاسـى كـودك  -204

 . دچحذخت

 .99ص , راه ورسم زندگى  -205

 .411ص , 1ج, البحار &رذچ;127;سفین -206

 . مدخل ابو على مسكویھ, 681ص ,  3ج, دھخدالغتنامھ  -207



 .1104ص , 37حكمت , شرح و ترجمھ فیض االسالم , نھج البالغھ  -208

 .235ص , پرورش ذھن  -209

 .13آیھ ) 49(حجرات  -210

 .ش ژخسخژچدحث, 432ص , 1ج, البحار&رذچ;127;سفین -211

ن زنـان آمـریـكایى بى وفا شده اند مى زیـرعـنـوا ,(1348 .2 .17چھارشنبھ (روزنامھ اطالعات  -212

یك جامعھ شناس امریكایى در یك گـزارش تحقیقى نشان داده است كھ خیانت زنان امریكانسبت بھ :نویسد

 . شوھران خویش كبھ خصوص در میان زنان جوان كروزافزون شده است

 . مالى زنان است استقالل, بھ نظر جامعھ شناس مزبور, دلیل عمده این افزایش بى وفایى زنان 

تغییر در گرایش زنان بھ مسالھ جنسى است كھ آن را بیشتر تفریح مى شمارند تا جزو , اما یك دلیل دیگر

 . وظایف زناشویى

تـحـقـیـق مـزبـور نـشـان داده است كھ روحانیان و اخالقیون نیز بیش از پیش از بى وفایى زنان چـشـم 

بلكھ بدرفتارى علت آن , خیانت دلیل عمده تقاضاى طالق نیست , ه ھاپـوشـى مـى كـنـنـد و دیگر در دادگا

 . است

 . گزارش مزبور در انجمن روان پزشكان امریكا قرائت شده است

مونتھ پولچانو كپلیس ایتالیا در این شھر سـھ ھـنرپیشھ زن و سھ نفر ھنر پیشھ مرد :مى نویسد(1348 -2

زیرا آنھا درنمایش خود در تئاتر بولیابو جلو چشم  ,ن فرستادایتالیایى را یك جا توقیف كرد و بھ زندا

 .تقلید ھمخوابگى را در مى آوردند, تماشاگران 

 . پلیس آنھا را بھ اعمال منافى عفت در انظار عام متھم كرده است

 .صحنھ ھاى عمل جنسى را بسیار نزدیك بھ واقعیت اجرا كرده اند, پـلـیـس عـقـیـده دارد كـھ ھنرپیشگان 

كھ چون شوھرش وفات یافت و پسرش مجدالدولھ كـوچـك ,زنـى بـھ نـام سـیـده ھـمسر فخرالدولھ  -214

او , خـود بـھ نام پسرش زمامدارى كرد وھنگامى كھ سلطان محمود غزنوى براى توسعھ قـلمرو خود,بـود

مـراشـكـست دھى اگر , من با تو جنگ مى كنم :در جواب نوشت  ,را دعوت بھ جنگ یا تسلیم شدن كرد

مى گویند زنى را شكست داده است و اگر تو را شكست دھم درھمھ جا شھرت مى یابم  , كارى نكرده اى

 .ر-كھ پادشاه مقتدرى چون تو راشكست داده ام 

 .427ك  426و 393ك  390ص , تاریخ گزیده : ك 

دكالكبر احدھما او كالھما فال تقل وقضى ربك اایاه وبالوالدین احسانا اما یبلغن عن:(23آیھ )17(اسرا  -215

جـا رجـل :(686ص , 2ج,الـبـحـار&رذچ;127;سـفـیـنـ -216). لھما اف وال تنھرھماوقل لھماقوالكریما

 rّفقال یا رسوال rّقالثم من ,ثم من ؟قال امك : قال , امك  : ثممن ؟ قال:امك قال : من ابر؟ قال : الى رسوال

 . اباك: ؟ قال 



تحسن : ما حق ابنى ھذا؟ قال , یا رسواللل ه : جا رجل الى النبیر فقال :149ص , 2ج, افـى الـشـ -217

وعنھ ریلزم الوالدین م ن العقوق لولدھما ما یلزم الولد لھما من , اسـمـھ وادبـھ ووضعھ موضعا حسنا

 .عقوقھما

 .136ص ,  1347تھران, ترجمھ احمد آرام , فلسفھ تربیت , ھرمان ھارل ھورن  -218
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 . ق 1355, چاپ مصر, 71ص ,  3ج ,&رذچ;127;النبوي &رذچ;127;السیر, ابن ھشام  -220

 . علیھ من لبن امھ &رذچ;127;ما من لبن رضع بھ الصبیاعظم برك:128ص , 2ج, الشافى  -221

 .233آیھ ) 2(بقره  -222

 . نقص فھو جور على الصبىفما , الرضاع واحد وعشرون شھرا: 148ص ,  2ج, الشافى  -223

فان الرضاع , تخیروا للرضاع كما تتخیرون للنكاح : (523ص ,  1ج, البحار &رذچ;127;سفین -224

كتابفروشى ,ترجمھ دكتر پرویز دبیرى ,انـسـان موجود ناشناختھ , آلـكـسـیـس كـارل  -225). یغیرالطباع 
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الصالح &رذچ;127;المر الزوج  &رذچ;127;من سعاد:684ص , 2ج,الـبحار&رذچ;127;سـفـیـنـ -227

 . والمسكن الواسع والمركب الھنبئ والولدالصالح &رذچ;127;
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الحصان عن , مع بعلھا&رذچ;127;المتبرج, مع بعلھا &رذچ;127;الذلیل, فى اھلھا &رذچ;127;العزیز
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ائكم فبطن االرض خیر لكم من واذاكـان امـراوكم شراركم واغنیائكم بخالوكم واموركم الى نس -231

: 324ص , 2ج, ھمان  -232 .(26ص , چاپ نجف اشرف , تحف العقول عن آل الرسول (ظھرھھا 

 . الغالم فى صغره لیكون حلیما فى كبره&رذچ;127;یستحب عرام

 .684ص , 2ج, ھمان  -233

 .&رذچ;127;من قبل ولده كان لھ حسن: 864ص ,  2ج, ھمان  -234

فحملھا الى عیالھ كان كحامل  &رذچ;127;من دخاللسوق فاشترى تحف: 685ص , 2ج, ھـمـان  -235

الى قوم محاویج ولیبد باالناث قبل الذكور فانھ من فرح انثى ف كانما اع تق رقب  &رذچ;127;صدق 

 . منولد اسماعیل &رذچ;127;

 . لبر واللطفاعدلوا بین اوالدكم كما تحبون ان یعدلوا بینكم فى ا:684ص , 2ج, ھمان  -236



 

 

 


