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سخــــن آغازیــن
م »تربیت« اســـت و 

َ
کار عال بـــا همـــۀ دشـــواری ها و ظرافت هایـــش، شـــیرین ترین 

گر »خانواده« باشد، تربیت شیرین  مهم ترین بســـتر تربیت، »خانواده«. خانواده ا

کـــه ما نفـــس می کشـــیم، در خانواده هـــم تربیت  می شـــود و طبیعـــی. همان طـــور 

کنیم و بدانیم چه می شود.  می شویم؛ بی آنکه به آن فکر 

مرکز »احیاء اندیشـــه و سیرۀ علوی« مجموعه ای  اســـت مردم نهاد و خدمتگزار 

کارهای خیر. تمرکز این مرکز بر تربیت و تعلیم است، آن هم با رویکرد اسالمی و  در 

عقالنی و با محوریِت زیربنایی ترین نهاد تربیت، یعنی خانواده.

وجهـــۀ همـــت ما مهارت آمـــوزی به خانواده هاســـت و مایۀ حرکت ما اســـتفادۀ 

کردیم تا  هوشـــمندانه از ابزارهای حمایتی؛ ازاین رو طرح »مهرســــتان« را پایه ریزی 

در پیمودن این مســـیر مقدس، بتوانیم منظم و هدفمند و برنامه دار پیش برویم. 

»مهرسـتان« فقط مخفف »محصوالت هنری رسانه ای« نیست، بلکه اسم مکانی 

کانون خانواده.  گرمابخشی به  ا ست برای آموختن مهرورزی در خانه و 

ابزار ما در این راه پرفراز و بی نشیب چیست؟ از بین همۀ راه های ممکن، با »یار 



که صدها نسِل  مهربان« به یاری خانواده ها آمده ایم؛ با همان آشـــنای پرسخاوتی 

بشر را معلم وار پرورده و فروتنانه با ذهن و ضمیرشان در هم تنیده است.

گرایش  که با همۀ تنوع ابزارهای دیجیتال و  کتاب آمده ایم و بر این باوریم   بله، با 

کتاب را نمی گیرد! اثبات سادۀ این  جنون آمیز انسان امروز به آن ها، هیچ چیز جای 

مدعا را در رشد کتاب های کاغذی، در همین سال ها و حتی در کشورهای صنعتی، 

گرفت. خوشبختانه این یار مهربان، هنوز هم به آدم ها وفادار مانده  می توان سراغ 

که پاســـخ گوی نیازهـــای رنگارنگ  گنجینۀ سرشـــاری به شـــمار مـــی رود  و همچنان 

مخاطبانش است؛ بماند که مدتی است با این یار مهربان نامهربانی می کنیم!

که حضورمـــان را در این عرصه معنا  کار خیـــِر زمین مانده ای بوده ایـــم  به دنبـــال 

ببخشد و جریانی پویا و اثری مانا به جای گذارد. سرانجاِم صدها نفرساعت پایش و 

پویش، به معماری طرح خانواده محوِر »مهرسـتان« انجامید که یکی از میوه هایش 

کنون در دستان شماست.  ا

کردیم تا شاخص ارزیابی باشند و  کار را تعیین  ِکیفی  با وسواســـی خاص، اصول 

بازتاب دغدغه مندی ما: 

1. تـــالش فعـــاالن ایـــن طـــرح و همـــۀ تولیـــدات آن، تمام وقـــت و تمام قد، در 

خدمـــت خانواده هاســـت و تمـــام آثـــار مکتوب بر محـــور نیازهـــای اعضای 

خانواده شکل می گیرد.

کرده ایم تا از پشـــتوانه های  کاماًل علمـــی و منطقی طراحی  گام هـــای اجرایـــی را   .2

محکم بهره مند باشد؛ برای نمونه، نرم افزار قدرتمند و جامع مدیریت سیستمی 



گرفته ایم. را در مسیر تصمیم سازِی تصمیم گیران و آماده سازی آثار، به کار 

 موردنیـــاز باشـــند و نوآورانـــه و 
ً

کـــه حقیقتـــا 3. آثـــاری بایـــد تولیـــد و ترویـــج شـــوند 

مشکل گشایانه به طرح مسائل بپردازند؛ ازاین رو، هم به درون مایه هایی عالمانه 

و مبتنی بر آموزه های دین اسالم توجه داریم و هم به قالب هایی شیوا و جذاب 

که معادل و مشابهی برای آن آثار،  در انتقال آن ها. انتظارمان تا بدان حد است 

بر اســـاس رویکرد انتخاب شـــده، برای انســـان عصر حاضر به ویژه نســـل جوان 

گنجینۀ اطالعات جامع  وجود نداشـــته باشد. در این راستا و برای دستیابی به 

در این موضوع، طرح »اطلس سواد خانواده« در دست تدوین است.

که نه  کردیم  ۴. فارغ از شـــهرت اســـمی افراد، از نویســـندگانی دعوت به همکاری 

تنها از اســـتانداردهای تعریف شـــده در طرح برخوردار باشـــند، بلکه توصیه های 

نکته ســـنجانه و موشـــکافانه دربـــارۀ موضوع مدنظـــر را در انبـــان دانش و تجربۀ 

خویش انباشته باشند؛ البته از قلم جوان ترهای خوش آتیه نیز غافل نماندیم.

که متخصصان  کیفیت روبنای »مهرسـتان« چنین اقتضا می کرد  5. غنای زیربنا و 

ممتـــاز در حوزه هـــای مختلف را در زنجیرۀ تولید مشـــارکت دهیم:  بهره مندی  از  

اطالعات طرح جامع اطلس خانواده و هیئت علمِی بصیر برای انتخاب موضوع 

کاربلد و انتخاب افراد زیـــادی از میان جامعۀ مخاطب هر  و نویســـنده، ارزیابان 

کتاب ها برای ارزیابی آثاِر رســـیده بر اســـاس شـــاخص های تعریف شده،  یک از 

کتاب هـــا، ویراســـتاراِن فعال ترین نهاد  هنرمندان طبع شـــناس بـــرای یافتن نام 

ویرایشـــی ایران، طراحان و صفحه آراهای خوش قریحه، نمونه خوانی چندباره 



آثار به منظور اصـــالح ایرادهای احتمالی در مراحل پایانی، نیروهای متخصص 

کارُکشـــته و مجهـــز، فعاالن حرفه ای در تبلیغ و  در صنعت چاپ، چاپخانه های 

اطالع رسانی و مدیریت فروش، متفکران دلسوز برای انگیزه آفرینی و امکان سازی 

کتاب و... . برای مطالعۀ 

گذشـــتگان با موضوع  گران بهای  گوشه چشـــمی هم داریـــم به میراث مکتوب   .6

خانواده، از راه بازآفرینی و بازنویسی آن ها متناسب با نیازها و اقتضائات انسان 

معاصر، تا عطر نام و یادشان و خوشه چینی از خرمن معرفتشان، ذائقۀ مشتاقان 

کند.  را ُپرحالوت 

که این طرح برای امکان تداوم بلندمدتـــش، باید از نظر منابع  7. درســـت اســـت 

که چراغ این  مالی مســـتقل و خودگردان باشـــد، اما به پشـــتوانۀ خیراندیشـــانی 

 
ً

که احتماال کامـــاًل غیرانتفاعی خواهد ماند و عوایـــدی را  کرده اند،  راه را روشـــن 

به دست می آید، در فرایند تولید و ترویج آثار فاخر فرهنگی بازهزینه می کنیم. به 

این موضوع، در طرح مصوب و تمامی قراردادها تصریح شده است. 

کتاب خوانی، نبـــودن آثار فاخر و  کتاب و  8. بزرگ تریـــن معضل امروز مـــا در حوزۀ 

مناسب نیست؛ بلکه ضعیف بودن فرهنگ مطالعه در بین اقشار جامعه به ویژه 

خانواده هاست. پیکاِن تمامی فعالیت هایمان تنها به این سمت نشانه می رود 

کـــه این آثار خوانده شـــوند و تراز مهارتِی خانواده هـــا را در زندگی افزایش دهند. 

به همیـــن منظـــور، طـــرح »مطالعۀ آثـــار« با توجه بـــه راهبردهای عملی در بســـتر 

خانواده، تهیه شده و در حال پیگیری است.



که بی اعتنایی به ابزارهای غیرکتابی، راهبرد درستی نیست: تولید  9. توجه داریم 

کتاب های صوتی، محصوالت تصویـــری، نرم افزارهای رایانه ای و تلفن همراه، 

حضور در شبکه های مجازی و اینترنتی، ترجمۀ آثار و... نیز مدنظر خواهد بود.

10. برای تنومندشدن این نهاِل نوپا، نظارت مستمر و ارزیابی همه جانبه نیاز است. 

از ابتدا تا انتهای این طرح، بازخوردگیری و اصالح مناسب و به موقِع مشکالت 

کار خواهد بود.  احتمالی در دستور 

11. طرح هـــا و برنامه هـــای موفِق دیگر فعاالن در این عرصه هـــا را برای الگوگیری و 

کرده و می کنیم. خود نیز یافته ها و برســـاخته هایمان را حاضریم  مقایســـه، رصد 

کنیم تا ضمن هم افزایی در  کرانه نابـــردار  به رایگان پیشـــکِش رهروان این وادِی 

بینش ها و دانش ها، بتوانیم با موج آفرینی، خیراندیشان فرهنگی را متقاعد کنیم 

که پا به این عرصه بگذارند. 

گفتنی بود؛ به قدر دقیقه های چندین  آنچه خواندید، همۀ حرف هایی نبود که 

که سخن آغازین  ســـال، حرف و تجربه و خاطره و نکته هســـت؛ اما نباید و نشاید 

را به درازا بکشـــیم. فقط اینکه حساســـیت موضوع و فرهیختگـــی خواننده، به ما 

که بارها و بارها درون مایه، قالب، مراحل تولید و توزیع را  بازبینی  انگیزه می دهد 

گرامیان نماییم  کنیـــم تـــا اثری فاخر و ارزشـــمند را تقدیم نگاه و نگرِش بلند شـــما 

و مشـــتاقانه منتظریـــم تا بـــا دریافت دیدگاه های شـــما ســـروران عزیـــز به آدرس  

گردیم. mehr@mehrestan.ir  بیش از پیش مرهون مهربانی هایتان 

کرد تا  که توفیق، رفیـــق طریقمان  بر آســـتان جانانی ســـِر ســـپاس فرود می آوریم 



دورۀ امانت داده شده در مزرعۀ دنیا را به خوشه چینی از خرمن ارباب و اصحاب 

فرهنگ و اندیشه بگذرانیم و آنگاه با لطفی دوچندان، ما را وامدار فضل بی کرانش 

کرد تا در طرح پربرکت »مهرسـتان« بتوانیم بابت تولید و ترویج محصوالتی فرهنگی 

گـــردن بیاویزیم. آری، »تربیـــت و تعلیم« هدف اصلِی  و تربیتـــی، مدال افتخار بر 

م<و 
ُ

ه
ُ

م
ّ
ِل

َ
يِهْم َو يع
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َ
کتاب های آســـمانی بوده است:>يز آمدن پیامبران و جان مایۀ 

ما نیز به راه پیمایی و نفس کشـــیدن در این وادی مفتخریم. از تک به تِک سروران 

گام به گاِم مســـیر را هم شـــانۀ ما شـــدند، به رسم  کردند و  که ذره پروری  ارجمندی 

ادب، خاضعانه سپاسگزاریم. 

عیشتان مدام،ایام به کام، عزت مستدام

مرکز احیاء اندیشه و سیرۀ علوی
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298            )آموزش وپرورش تکوینی به جای تدوینی!(

ݡگـفتار  سیزدهم: غایت تشویق، تنبیه است!  30۴
30۴            )آموزش وپرورِش آزاد از تشویق و تنبیه( 

ݡگـفتار چهاردهم :غایت بزرگ شدن، کودک شدن است!  321
321           )آموزش وپرورش بازگشت کننده به جای پیش رونده( 

ݡگـفتار   پانزدهم :غایت رازآموزی، راز پوشی است!  326
326            )آموزش وپرورش نهان ساز به جای آشکارساز( 
گاهی غفلت است! ݡگـفتار شانزدهم : غایِت آ  3۴8
3۴8            )آموزش وپرورش تهی کننده به جای پر کننده( 
ݡگـفتار  هفدهم : غایت منفی، مثبت است!   360

360            )منفی گرایی مثبت به جای مثبت گرایی منفی!( 
ݡگزین های فرجامین  38۴

ݡکتابنامه  386
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 ݡگزین های  آغازین

فاجعۀ اصلی در تعلیم وتربیت این است که
کنیم!  ما دیگر قادر نیستیم فاجعه را در تعلیم وتربیت حس 

 
دینی کردن افراد، مخفیگاه مخوِف تخفیف حس دینی آن هاست!

 
آنچه ما را از حقیقت تربیت بازداشته، 

استحالۀ تربیت از ساحت فطرت الهی، 
 به ساحت صنعت انسانی است!

 
که کنون به گونه ای تربیت شده است  بشر هم ا

به جای اینکه حیوان ناطق باشد، ناطق حیوان است!
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به  جای پیشگفتار
آنچه پیش روی شـــما پیش آهنگاِن ناهماهنگ با نظـــام هماهنِگ تعلیم و تربیِت 
جاری قرار دارد، آهنگی از جنس دیگر است، برای نواختن  سازی ناساز با سازه های 

موجود، تا موجودیت آن را از بنیاد ِدگرسان سازد.
این دگرســـانی به سرانجاِم شایست و بایســـت نمی انجامد؛ مگر اینکه خوانندۀ 
این اثِر ِخردآشوب و هنگامه ساز از جان و دل، نه قال و ذهن و با فهم تنزیهی1 و نه 

فهم تشبیهی2 دمساز و همباز آن شود.
کنـــده، اما توفنده، در پـــی برهم زدن تعادل  گفتار های پرا که این  گفتـــه نمانـــد   نا
که همواره در صدد ایجاد تعلیم و تربیتی  کسانی است  ناشکنندۀ ذهِن تعادل یافتۀ 
به اصطالح متعادل، خانواده ای متعادل، انسانی متعادل و جامعه ای متعادل اند. 
این تعادل های مرگ بار و ایستا ما را در مدار صفردرجه با چرخشی دورانی بدون بردار 
تکاملی متوقف می سازد؛ اما حرکت استعالیی انسان براساس اصل تعادل جویی 
متزاید )ظلم مستمر به تعادل های موجود( انسان را به فراسوی آنچه شده است، 
که خداوند؛ انسان را ظلوم و جهول3 خلق  می راند و می کشـــاند. از همین روســـت 

1. سلبی.
2. ایجابی.

ولا <)احزاب، 72(. برخی از عرفا این آیه را بزرگ ترین وصف از 
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3. اشـــاره می کند به آیۀ شـــریفۀ >ال

کرده اند و می گویند: مقام )ظلومیت( عبارت اســـت از تجاوز از همۀ مقامات و شکستن بت هاى  مقام انســـان تلقی 
انانّیت. جهولیت نیز در قاموس انسان شناسی قرآنی به معناى مرتبۀ فنا در فنا، جهل مطلق و عدم محض است که 

در آن مرتبه، نه مقام و نه صاحب مقام باقی می ماند. و آیۀ )أو أدنی( اشاره به همین مقام دارد.
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 با ظلم به تعادل ایستای خود و گسترش قلمرو نادانستگی خود، 
ً

کرده است تا دائما
به اوج تعادل پویا و دانش زایا دست یابد.

که بیشتِر دگرگونی های   تجربۀ تجربه ناپذیر تاریخ تکامل بشـــر نشان داده است 
 بن افکـــن در بنیادهـــای اندیشـــگی بشـــر، همانـــا برهم خـــوردن تعـــادل موجـــود و 
تغییریافتـــن پارادایم هـــا و انگاره های موهوم او بوده اســـت و ایـــن دگرگونی فقط از 
انسان هایی برمی آمده است که از زندان خودمداری و خودبینی و خودحق پنداری 

فراتر رفته اند.
که پائولو فریره، از نافذترین منتقدان تعلیم وتربیت  گویا به همین ســـبب اســـت 
که  کتـــاب آموزش وپـــرورش ســـتمدیدگان به صراحت اعـــالم می کند  معاصـــر، در 
 

ً
کند و این وضع اساسا انسان عقب مانده همواره می کوشد تا تعادل خود را حفظ 

گوژی )روش  که با شیوه ای انقالبی، دانش پدا همان وضعیت ســـرکوب است! او 
که ستمدیدگان )محرومان و  تعلیم  وتربیت( را دگرگون ســـاخت، بر این باور است 
سرکوب شـــدگان اقتصادی اجتماعی( از توان درونی فهـــم و یادگیری برخوردارند؛ 
اما زیر  فشـــار ســـاختارهای طبقاتی و ستم ها و محرومیت های محیطی، در شرایط 
معمـــول امکان چندانـــی برای شـــناخت و پـــرورش قابلیت های خـــود نمی یابند؛ 
یعنی اســـتثمار و سرکوب و ســـتم نه تنها ساحت فعلیت زندگی  ستمدیدگان، بلکه 
ساحت بالقو گی های انسانی آنان را نیز در بر می گیرد. تربیت به هیچ وجه نمی تواند 

موضوعی خنثی باشد.
»تعلیم وتربیت در چنین شرایطی به جای رهایی انسان، وسیله ای برای رام سازی 
او شـــده اســـت و جامعۀ تکنولوژیِک پیشرفته،  به ســـرعت مردمان را به ابژه هایی 
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ابزاری تبدیل می کند و با ظرافت تمام در تالش اســـت تا آن ها را در جهت انطباق 
که  کدگـــذاری )برنامه ریزی( و تربیت  کند.«1  ؛بنابراین تا زمانی  بـــا منطِق این نظام، 
از این تعادل ظالمانه رها نشـــویم، به پویایی عادالنه راه نمی یابیم و تا از دام آنچه 
کرده ایم، خارج نشویم و  فهمیده ایم، آزاد نشویم و از حصار آنچه بدان دل خوش 
گرفته ایم، بی قرار نشویم، رنِگ بی رنگ و صورِت بی صورت  ازآنچه در مدار آن آرام 
ک  که همانـــا بازیابی و بازنمایی فطرت پا و جهـــِت بی جهت تعلیم و تربیت ناب را 

است، درک نمی کنیم.
کرده است،  آنچه ما را از این تربیت ناب  دور ساخته و از فرط دوری، آن را ناباب 
نگاه »پوپولیســـتی« در فهم از تربیت و غلبۀ »لومپنیزم« در عمل به تربیت است؛ 
گفت: بزرگ ترین مانع فهم ما از تربیت، فهمیده های ما  که می توان  ازاین روســـت 
از تربیت اســـت و زیان بارترین پیامد عینی آن، عملکرد ما در تربیت کردن اســـت! 
که مخوف ترین و مرموز ترین مانع شناخت  به بیانی مخوف تر، باید آشکار ساخت 
ما از تعلیم و تربیت، شناخته های معمول و مأنوس ما از آن است و این مانع، زمانی 
که برخی متولیان و برنامه ریزان تربیتی هوشـــمندانه  پیچیده تر و پنهان تر می شـــود 
و روشمندانه آســـتین همت باال می زنند تا نظام تعلیم و تربیت را در قالب نظریه ها 
کـــودکان و نوجوانـــان را براســـاس طرح ها و  و الگوهـــای مشـــخص ســـامان دهی و 

الگوهای ازپیش تعیین شده تربیت کنند.
که فرایند تعلیم وتربیت از مســـیر سّیال و طبیعی آن خارج شده و در قاب  زمانی 
ذهنـــی و فهـــم زبانی ما محدود و مســـدود می شـــود، مـــرگ تربیـــت در قفس این 
 Revolutionary Education and the 1. نـــک: آموزش وپـــرورش رهایی بخش در اندیشـــه های پائولو فریـــره و نیـــز مقالـــۀ

.Breakthrough of Paolo Freire
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که از  کژتابی ها آغاز می شود و آنچه به دست می آید، ازدست رفتن آن چیزی است 
کودک بخشیده بود! پیش، دستان طبیعت، بی زحمت و مّنت به 

کودک در آغاز حیاِت شورانگیز خود با ظرفیتی بزرگ به دنیا می آید؛ اما به همان 
که بزرگ تر می شود، کوچک تر می شود! میزان 

کودک با مغز )ظرف اندیشگی( به دنیا می آید؛ اما دیری نمی گذرد که با اندوختن 
اندیشـــه های دیگران، از برافروختن اندیشـــگی بازمی ماند و مغز خالق او به ذهن 

مخلوق تبدیل می شود!
کشـــف جهان  کـــودک از همان آغاز، با یورشـــی توفنده به ناشـــناخته ها، در پی 
که با آموزش رسمی، رسم  بیرون و خلق جهان درون برمی آید؛ اما دیری نمی گذرد 

آموختن و فهمیدن را از یاد می برد.
کـــودک بـــا حـــس دینـــی و نـــگاه جانمنـــدی و جاندارپنـــداری بـــه دنیـــا می آیـــد؛ 
ــای  ــان آموزش هـ ــوم بی امـ ــه در هجـ ــه ایـــن حـــس عارفانـ کـ ــذرد  ــری نمی گـ ــا دیـ امـ

عامدانـــه رنـــگ می بـــازد.
کی و  که این پا ک و زالل به دنیا می آید؛ امـــا دیری نمی گذرد  کـــودک با فطرتی پا
صداقت در ســـایۀ ســـنگین نصایح سرســـام آور اخالقی به دروغ و ریا و فریب کاری 
کار فطرت  کار تعلیم وتربیـــت چیزی جـــز ازکارانداختـــن  تبدیـــل می شـــود!ازاین رو، 
که به نـــام تربیت بدون  کاری اســـت  کار در نوع خـــود، نابکارترین  نیســـت و ایـــن 

هیچ گونه شک و تردیدی در حال انجام است.
مـــا ناخواســـته هنرمندانه تریـــن روش هـــای تربیتـــی را بـــرای ریشـــه کردن اصیل تریـــن 
کـــودک بـــه زیباتریـــن شـــکل در خـــود  هنرهـــا بـــه کار می گیریـــم تـــا ناهنرمندانـــه آنچـــه را 
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دارد، نابـــود ســـازیم!
که با شوری  کودکانی هستیم  ما آغازگران مرگ تدریجی اســـتعدادهای بی پایان 
بی پایان چشم به این جهان می گشایند؛ اما دیری نمی پاید که این شور آسمانی در 

کی ما دفن می شود. شعور خا
که تمام عمر به قصد  کوچک ابریشمی  کرم   چه سرنوشـــت غم انگیزی دارد آن 
که هرقدر بیشتر می تند، در  پرواز در حال بافتن قفس خویش بود و نمی دانســـت 
گفت چه سرنوشـــت غم انگیزی دارد  تنیدگی خود فروتر می رود! ازاین رو، می توان 
کام تربیـــت بازمی ماند و به بهانۀ پیشـــرفت، آهنگ  کـــه در دام تربیـــت از  کودکـــی 

پسرفت را آغاز می کند!
گشـــوده می شـــود تا  گفتارهای ناباب، بابی دیگر از تعلیم وتربیت نایاب  در این 
همۀ مؤلفه ها و عناصر تربیت آســـیب زا را به چالشـــی بزرگ درکشـــاند. این چالش 
گزیر منجر به زیرکشیدن همۀ سازه های زیرساز دستگاه اندیشگی سیاست گذاران  نا
که به نام تحّول در تعلیم وتربیت، خود بزرگ ترین مانع  و تصمیم سازانی می شـــود 
کلیـــدی ازنو بازخوانی و  تحّول شـــده اند. در پی این دگربینی، بســـیاری از مفاهیم 
که در این تاریک خانه تا چه اندازه  بازتعریف می شـــوند تا بر همگان روشـــن شـــود 

مفاهیم تربیتی دچار تحریف و بدفهمی شده اند.
 تربیت تغییردادن افراد نیست، بلکه 

ً
گفتارها مشخص می شـــود اساسا در این 

که موفقیت دانش آموزان  گرا آشکار می شود  تأییدکردن آن هاست. در این نگاه وا
به معنی دســـت یابی به هدف های ازپیش تعیین شـــده نیســـت، بلکه رسیدن به 
که به آن ها نشـــان می دهد نه تنها نباید از شکست  نگاهی تازه به موفقیت اســـت 
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گام نهادن در راه  بهراســـند، بلکه باید شکســـت را تجربه ای شکســـت ناپذیر برای 
که  کنند. در ایـــن نگاه نامأنوس، معلوم می شـــود  موفقیـــت بدون شکســـت تلقی 
پیشـــرفت تحصیلـــی، شـــتاب گرفتن بـــرای رقابت فرســـاینده در نمـــره و رتبۀ عالی 
که بنیاد شناخته های  نیســـت، بلکه یورش مشـــتاقانه به ناشـــناخته هایی اســـت 
که  آن ها را به طرزی مرموزانه شـــکل می دهد. در این نگاه غریب، روشـــن می شود 
تربیت دینی فربه سازی ذهن از معلومات دینی و ظاهرسازی رفتار به مناسک دینی 
نیســـت، بلکه فراتر از آن شعله ورساختن شور دینی و برانگیختن حسی دینی برای 

زیست مؤمنانه است.
هرچند این نگاه به تعلیم وتربیت جان نمی گیرد، مگر آنکه شرایطی فراهم شود 

که جان تعلیم وتربیِت جاری با انقالب در جان ها به در شود! 
بنابراین مجموعۀ حاضر اما غایب، با گفتار هایی مستقل اما مرتبط، به این سبب 
که خوانندگان فرانگر را از فروکاستن تربیت به  گردآوری و آنگاه فراوری شـــده است 

فن رام کردن مترّبی )تربیت شونده( برحذر دارد.
گریزان است و به آنچه  گفتارهای برساخته از ذهن،  این »دل گفتارها« از هرگونه 
گریز، قالب ُزدایی از روش ها  برســـاختۀ دل است، شـــتابان. حاصل این شـــتاب و 
کـــه ناخواســـته و  و نقاب زدایـــی از نگرش هـــا و زنگارزدایـــی از انگاره هایـــی اســـت 

گاه بزرگ ترین سّد تعلیم و تربیت فطری شده است! ناخودآ

23
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کاری می کند،  همانند   امام صـــادق؟ع؟: آنکـــه بدون بینش اقدام بـــه 
پوینده ای است که هرقدر سریع تر می شتابد، از هدف خود دورتر می شود!

.فرق است بین آن که راه را غلط می رود
و آن که غلط راه می رود!

.فرق است بین آن که راه را وارونه می رود
و آن که وارونه راه می رود!
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 تدسیه )توطئه( در برابر تزکیه )توسعه(!
)چگونه توطئه نکنیم؟!(
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کی دانست  ک شد« و نفرمود: رستگار شد، آن که پا فرمود: »رستگار شد، آن که پا
کرد! پس اصل بر  کی را تبلیغ  کی را آموزش داد و پا یا نفرمود: رســـتگار شـــد، آن که پا

کی را دانستن و آموختن و تبلیغ کردن! ک شدن است، نه پا پا
ک کردن نفـــس از افزوده هـــا و آالینده های بیرونی  رســـتگاری قرآنی انســـان در پا
اســـت  تا آنچه هســـت و در خود دارد، آشکار شود. این آشـــکارگی، نه با افزایش و 
کســـب، بلکـــه با زدایش و زایش و ســـلب، رخ می نمایانـــد. این فرایند  اندوزش و 
کاهشی همان تزکیۀ کوثری است که حاصلش توسعۀ درونی و شکوفایی تمام عیار 

وجود است.
ک های  گوهر ناب »تزکیه« راهی جز خروج از ادرا برای درک بی واسطه و بی واژۀ 
برســـاخته از ذهنیت های شرطی شـــده و پیش آموخته های ثبت شده نیست؛ زیرا 
هر واژه ای در بافت و بســـتر فرهنگی زمانۀ خود بازخوانی می شـــود و این خوانِش 

1. الشمس، 9و1۰.
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ناباب و نایاب

گاهی اوقات مغایر با معنای اصلی آن است. عصری ما از واژگان، 
درحقیقـــت، مـــا هیـــچ گاه قادر بـــه خوانـــش مطلق چیزی نیســـتیم؛ بلکـــه آنچه 

می خوانیم ذهنیت خودمان است.
که آنچه  به قول شـــیخ اشـــراق: »بازی ندهد تو را اختالف عبارات؛ زیرا هنگامی 
در قبور است برانگیخته می شود و بشر در پیشگاه حق تعالی در روز قیامت حاضر 
کشتۀ عبارات و ذبح شدۀ شمشیرهای  می شود، شاید از هر هزار نفر، 999 نفرشان 
گردن خودشان  که مبعوث می شـــوند، درحالی که خونشـــان بر  اشـــارات هســـتند 

کردند. گم  است. آن ها از معانی غافل شدند؛ درنتیجه مبانی و اصول را 
که با افزون شدن مظاهرش متعدد نمی شود.  حقیقت، خورشید واحدی است 

گون و راه های آن افزون.«1 گونا شهر یکی  است و دروازه های آن 
ک شدۀ تنوع و گونه گونی عبارات هستند  ازنظر شیخ اشراق بسیاری از خالیق هال
کنی از مکتوباِت  که به جای خواندن متن او، متن خود را می خوانند: »آنچه تو فهم 

من، بر قدر فهم و عقل تو بَود...، آنچه تو از مـن می دانی، آن تویی و نه من! 
جوانمردا، این شعرها را همچون آینه دان، آخر دانی که آینه را نباشد از خود هیچ 
گوید معنی شعر  کسی  گر  صورتی و هرکســـی صورت خویش در آن تواند دیدن. و ا
آن است که قائلش خواست، این همچنان باشد که گویی آینه همواره صورت آن 

که او را صیقل داده باشد.« کسی را منعکس می کند  اول 

1. لا يلعبن بک اختلاف العبارات فإنه »إذا بعثر ما فی القبور« و أحضر البشـــر فی عرصة اهلل تعالی يوم القيامة لعل من كل ألف تسع مائة 
و تســـع و تســـعین يبعثون من أجداثهم و هم قتلی من العبارات ذبائح سيوف الاشـــارات و عليهم دماؤها و جراحها. إغفلوا عن المعانی 

فضيعوا المبانی. ألحقيقة شـــمس واحدة لا تتعـــدد بتعدد مظاهرها من البروج. ألمدينة واحدة و الدروب كثیرة و الطرق غیر یســـیرة. 

)شهاب الدین سهروردی، کلمة التصوف، فصل اول(.
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که هســـت بازمی تاباند، بی آنکـــه از خود چیزی بـــدان بیفزاید یا  »آینـــه آنچـــه را 
گیرد.«1  گر در آینه زنگار باشـــد، آنچه بر آن تابیده می شـــود، رنـــگ آن  بکاهـــد؛ اما ا

مولوی در این معنا می فرماید:
کبــــــــود کبــــــــودت می نمــــــــودپیــــــــش چشــــــــمت داشــــــــتی شیشــــــــۀ  زآن ســــــــبب عالــــــــم 

کرد و تا زمانی  ک  برای درک درست هر چیز باید ذهن را از تیرگی و آلودگی ُمزّکا و پا
که دستگاه اندیشگی ما همانند آینه صاف و شفاف نشود، امکان بازتاب واقعیت 
که موالی متقیان دربارۀ تفکر  که هست، در خود ندارد؛ ازاین روست  را همان گونه 
« )فکر و اندیشـــه 

ٌ
ِفکَرُة ِمْرآٌت صافیة

ْ
به زیبایی و اعجاب تمام فرموده اســـت: »َوال

آینه ای صاف و شفاف است.(2
 تصویر در آن مغشوش و ناخوانا 

ً
گر ذهن و دل صاف نباشـــد، مســـلما بنابراین، ا

گفته است: که مولوی با تشبیه دل انسانی به آینه،  خواهد شد. بدین معناست 
ک ــــــــا ــــــــی و پ ــــــــۀ دل چــــــــون شــــــــود صاف کآین ــــــــرون از آب وخــــــــا ــــــا بینــــــــی ب نقش هــ
ــــــــه از بهــــــــر چیســــــــت؟ ــــــــم آخــــــــر آین کیســــــــت!3گفت کاو چیســــــــت و  ــــــــد هرکســــــــی  ــــــــا بدان ت

کن!« که »آینه ای حاصل  گفت انبیا به بشر این است  همۀ 
که چون آینـــه بی نقش و بی غرض و بی کینه و بی بخـــل و بی حرص و بی آز  دلـــی 
که همچون آینه صاف نباشـــد،  اســـت، قابلیت این تصویرگـــری را دارد وگرنه دلی 
کرد و در این حالت،  ک است و نقش ها را همچون عین، تصویرگری نخواهد  عیبنا

به جای عین واقعیت، تصویر ذهنی نگاه کننده در آینه منعکس خواهد شد. 

1. عین القضات همدانی، خاصیت آیینگی، ص ١٨٦.
2. مستدرک الوسائل، ج11، ص184.

3. مثنوی معنوی، دفتر دوم، 72و94.
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ــررومیــــــــان آن صوفیان انــــــــد  ای پــــــــدر  ــ ــ ــ ــــی هن ــ ــ ــــاب و ب ــ ــ کت ــرار و  ــ ــ ــــی ز تکــ ــ ــ ب
ــــــــد آن ســــــــینه ها کرده ان کینه هــــــــالیــــــــک صیقــــــــل  ک از آز و حــــــــرص و بخــــــــل و  پــــــــا
ــــــه وصــــــــف دل اســــــــت ــــــای آینــ کاو نقــــــــوش بی عــــــــدد را قابــــــــل اســــــــت1آن صفــ

که ألمؤمُن مرآة ألمؤمن. آن  »عالم همچون آینه است، نقش خود را در او می بینی 
کن؛ زیرا آنچـــه از او می رنجی، از خود می رنجی. همۀ اخالق  عیـــب را از خود جدا 
کبر، چون در توست نمی رنجی، چون آن را در  کین و حسد و حرص و  بد از ظلم و 

دیگری می بینی، می رمی و می رنجی.«2
ا.<

َ
كاه

َ
ن ز

َ
 م

َ
ح

َ
ل

ْ
ف

َ

 أ
ْ

د
َ
کی! >ق کالم است: پا پس راز سعادت در یک 

ا< )زیـــان دید آن که ]به جای 
َ

ـــاه
َ

ّس
َ

ن د
َ

اَب م
َ

 خ
ْ

د
َ
ســـپس در ادامۀ آیه می فرماید: >ق

کشـــف ســـرمایۀ درونی و فطری  کرد آن که به جای  کرد.( ضـــرر  ک کـــردن[ آلـــوده  پا
کرد! این همان تدسیه  کســـب آنچه از جنس فطرتش نیست، اقدام  خویش، به 
که فرد به جای آشـــکارگِی درون مایۀ فطـــری، آن را با  و توطئۀ پنهان ســـازی اســـت 
که اغلـــب در نظام های  کاری اســـت  کند. این همان  افزونه هـــای بیرونی پنهـــان 
تعلیم و تربیـــت امروز انجام می شـــود؛ یعنی به جای آنکه از معدن وجودی انســـان 
کنند،3 به انتقال چیزها از بیرون به درون می پردازند  کشـــف و اســـتخراج  چیزی را 
و نـــام آن را تربیـــت می گذارند. حال آنکه ایـــن افزوده های عاریـــه ای خاصیتی جز 

پنهان  کردن درون مایه های فطری ندارند.
گفت: »نظر دو اســـت: نظر انســـانی و نظر رحمانی. نظر انســـانی آن  پیر طریقت 

1. همان، دفتر اول، 3483تا3485.
2. مولوی، فیه مافیه، ص2۰.

کافی، ج 8، ص177.( ِة« )مردم مانند معادن طال و نقره هستند.( )کلینی، اصول 
َّ

ِفض
ْ
ِب َو ال

َ
ه

َّ
عاِدِن الذ

َ
 كم

ُ
 معاِدن

ُ
ناس

ّ
ل

َ
3. »ا

30


