
نیازهای  اینکه مهم تریــن   دربــارة 
بشــر کدام اند و چگونه برآورده می شوند؛ 
دیدگاه ها و نظرات متعدد و متفاوتی ارائه 
شــده اند. برخی این نیازها را به غریزی و 
فطری تقسیم می کنند و بعضی دیگر به 
نیازهــای ضروری برای بقا )زنده مانی( و 
نیازهای فراتر از زنده مانی اشاره می کنند. 
وجه مشــترک همة دســته بندی ها این 
اســت که بدانیم تمام زندگی بشر، به هر 
شکل که باشد، صرف برآوردن این نیازها 
می شود. در اساس راز ماندگاری پدیده ها، 
چه مادی و چه معنوی، در زندگی بشــر 
را بــا دو ضابطه می توان تبیین و تحلیل 
کرد. نخست آنکه پدیدة مورد نظر چقدر 
پاسخ گوی نیازهای فرد یا جامعه است و 
البتــه به هر میزان که نیاز مذکور مهم تر 
باشد و این رفع نیاز منحصربه فرد باشد، آن 
پدیده  جایگاه مهم تر و ماندگار تری خواهد 
یافت و ســپس آنکه پدیدة موردنظر، در 

عین رفع نیاز، چه اندازه لذت بخش است. 
همة انسان ها قســمتی از فعالیت های 
روزانة خــود را صرف دســتیابی به غذا 
می کنند و به علت نیاز بدیهی و اساسی 
بشــر به غذا، این پدیده هیــچ گاه کنار 
گذاشته نمی شود. اما انسان ها از بین انواع 
غذاهای موجود و ممکن که سالم و مفید 
تشــخیص می دهند، گزینه ای را انتخاب 
می کنند که برایشان لذت بخش نیز باشد. 
در عین حال، همگی می دانیم که انسان، 
هم در تشــخیص صحیح نیــاز و هم در 
شناسایی پاســخ های مفید، ممکن است 

دچار اشتباه و نارسایی شود.
ما همواره از قاعدة بــاال برای تدریس 
تعلیم وتربیت  یا گفت وگو در فرایندهای 
استفاده می کنیم. باید یادمان باشد، اواًل 
جایگاه خود ما معلمان در زندگی شاگردان 
و جامعه، مشــمول همین ضابطه است 
و منزلت ما نزد آنان در گرو پاســخ گویی 

به نیازهای علمی و تربیتی آنان اســت و 
ثانیًا مخاطبان باید از بهره مندی جایگاه و 
محضر معلم همواره احساس سرور و لذت 
روحی و معنوی داشته باشند. شاید بتوان 
گفت، یکی از رسالت های مهم و مبنایی 
هر معلــم و مربی بــرای تعلیم وتربیت، 
آگاه سازی افراد به نیازهای واقعی خویش 
و سپس راهنمایی و راهبری آن ها به سوی 

پاسخ های صحیح است.
نگاهــی از زاویه ای دیگر به این موضوع 
نشــان می دهد، تمامی افــراد، گروه ها،  
نهادها یا بــه عبارت دیگــر پدیده های 
مادی یا معنوی کــه در جذب مخاطب 
می کوشــند، تــالش می کنند خــود را 
پاسخگو یا رفع کنندة نیازی مهم معرفی 
کنند. بعضی صنف های اجتماعی، متولی 
رفــع نیازهایی مانند خوراک، پوشــاک، 
مسکن و بهداشت هســتند. حال اگر از 
ما به عنوان معلم ســؤال شود اصلی ترین 
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نیــازی که معلم و مربی یــا به طور کلی 
نظــام تعلیم وتربیت رفــع می کند کدام 
اســت، بهترین پاسخ چه می تواند باشد؟ 
خواندن، نوشتن، آگاه شدن، ماهر شدن، 
یا بســیاری عنوان های  اجتماعی شدن 
دیگر ممکن اســت هر یک در سطحی، 
پاسخ های پیشــنهادی  به چنین سؤالی 
باشــند، اما به نظر بعضــی از متفکران 
برجستة این عرصه، سنگ بنای تربیت و 
مهم ترین نیاز بشر برای زندگی شایستة 
انسانی، که به پشتوانة آن می تواند به طور 
عمومی و ماندگار در پی برآوردن ســایر 
نیازهای خود نیز باشــد، احساس عزت 
و کرامت نفس اســت. فــرد، خانواده یا 
جامعــه ای که در نهایت رفــاه و آرامش 
زندگــی کند، اما عزیــز و دارای کرامت 
نباشد، خود را مانند برده ای می بیند که 
لباس های زیبا پوشــیده و غذای مفصل 
خورده است، اما اگر خود را عزیز و دارای 
کرامت بداند،  حتی اگر در برهه ای از زمان 
دچار سختی ها و مشکالتی باشد، انگیزه و 
توان رفع و حل آن ها را نیز خواهد داشت.

نکتة ظریفــی در این موضــوع نهفته 
است و آن اینکه بسیاری از مردم و شاید 
حتی خود ما، گاهی نیازها و رفع نیازهای 
آشکار و ظاهری را بیشتر متوجه می شویم 
و مدنظــر داریم. به همین علــت، از اثر 
شگفت انگیز نیازهای عمیق و ماندگاری 
مانند کرامت، عزت نفس،  هویت مستقل 
و شــرافتمند، و آزادگی غافل می شویم 
و در نتیجه قدرشناســی و سپاس گذاری 
شایســته ای صورت نمی گیرد. در منابع 
اصیل اسالمی و گنجینة گران سنگ آیات 
و روایات نیز، در عین اینکه خداوند متعال 
همة نعمت ها را از خود معرفی می فرماید 
و انســان را به آن ها متوجه می کند، اما 
هیچ گاه مواهب مادی و برآوردن نیازهای 
اولیة انسان را مایة مباهات و منت خود بر 
بندگانش نمی شمارد، بلکه کرامت دهی به 
انسان1 و برانگیختن پیامبرانی از جنس 
خودش را برای راهنمایی و راهبری او2، از 
مصداق های منت  الهی عنوان می فرماید. 
البته بدیهی است که این منت گذاری نیز 
به سود خود انســان و برای دقت و فهم 

بیشتر اوست، چرا که:
گر جمله کائنات کافر گردند 
بر دامن کبریاش ننشیند گرد

شــاید اکنــون یکــی از حکمت هایی 
که خداوند متعال ابتدا خود3 و ســپس 
پیامبرانــش4 را معلــم معرفــی فرموده 
است، قدری روشن تر شده باشد! و شاید 
اینکه چرا انسان ها حتی در بین هدیه ها 
و نعمت هــای الهی بیــش از نعمت های 
عظیمی مانند ارسال پیامبران و کتاب های 
هدایتگر آنان، به نعمت های مادی مانند 
آب و غذا توجه دارند، قابل تأمل تر شــده 
باشــد. بیاییــد به یکــی از مصداق های 
بزرگ  این موضوع بیندیشــیم. همکاران 
گرامی این نوشته را در بهمن ماه دریافت 
می فرمایند. بهمن ماه برای ما ایرانی ها، از 
هر صنف و گروه که باشیم،  یادآور واقعه ای 
اســت.  و غیرقابل چشم پوشــی  عظیم 
انقالب اسالمی مردم ایران به صدها علت 
برای دوســتان و دشمنان خود پدیده ای 
اثر گــذار و منحصربه فرد بوده و هســت. 
تأمل در ابعاد گســتردة آن برای عالم و 
عامی سودمند و درس آموز است و در این 
مختصر نمی گنجد. اما اگر دانش آموزان از 
ما به عنوان معلمان و مربیانشان بپرسند 
انقالب اسالمی برای ما چه ارمغانی داشته 
اســت، بنده متناسب با ســن، جنس و 
سطح دریافتی که از او سراغ دارم، نکاتی 
خواهم گفت. اما اگــر مقدمات فکری و 
تــوان الزم را در وی بیابم، به طور قطع از 
بین فهرست انبوه موهبت ها و نعمت های 
مادی و معنوی که انقالب اسالمی برای 
همــة مخاطبان خود، اعم از دوســت یا 
دشمن و مردم ایران یا غیرایرانی، داشته 
است، این گونه شروع می کنم که: »روزی 
روزگاری ما مردم ایــران، در حالی که از 
کهن ترین ســاکنان متمدن روی زمین 
بودیم و بــه شــریف ترین و کامل ترین 
دین الهــی مفتخــر بودیــم و درون و 
بیرون زندگی مان پر بود از ســرمایه ها و 
فرصت های مادی و معنوی که خداوند به 
ما ارزانی داشته بود، دچار  ام الفساد و مایة 
اصلی تمام  بدبختی ها و ناکامی ها شــده 
بودیم. ام الفسادی که چنان در زندگی ما 

ریشه دوانده بود که توانگر و ناتوان، عالم و 
عامی، و زن و مرد ما را ذلیل و خوار کرده 
بود. ما مردم در مقابل رؤســای جامعه و 
رؤسای ما در برابر بیگانگان، آن قدر زبون 
و تحقیر شده بودیم که اختیار برنامه ریزی 
برای فرصت و سرمایه و فرزندان خود را 
نداشــتیم. این بی عزتی و بی اختیاری تا 
آنجا پیش رفته بود که چهار پادشاه آخر 
این کشــور همگی یا به وسیلة بیگانگان 
روی کار آمدنــد یا در پایان کارشــان از 
ترس و بدبینی به مردم خود، به بیگانگان 
پناهنده شــدند و در بیــرون از مملکت 
خود مردند. جامعه ای با چند هزار ســال 
سابقة تمدنی و چند قرن سابقة درخشان 
اســالمی، آن قدر بی حرمت و بی کرامت 
شده بود که حتی اجازة محاکمة بدترین 
مجرمــان خارجی را که در این کشــور 
مرتکب جنایت شده بودند، نداشت. آنگاه 
به دانش آموزانم خواهم گفت، یک مرجع 
عالی قدر به عنوان نایــب امام زمانمان، و 
با همراهی آگاهانــه و خودجوش مردم، 
انقالبی را به وجود آورد که از بین هزاران 
ارمغانش  مهم تریــن  شــاید  موهبتش، 
راهنمایــی ما به تربیــت و کمال خواهی 
و عزت طلبــی و کرامت نفس اســت. به 
آن هــا خواهم گفت، خــوب یا بد، بیش 
از چهل سال اســت که خودمان انتخاب 
می کنیم و خودمان برنامه ریزی می کنیم. 
بیش از چهل ســال است که مستقل و 
آزادیم. بیش از چهل ســال است که در 
برابر بدترین دشــمنانمان ایستاده ایم و 
مقاومت و درگیری را از درون خانه مان به 
بیرون مرزها برده ایم و در نهایت به آن ها 
خواهم گفت، از مهم ترین دســتاوردهای 
فرزندانی همچون شهید  تربیت  انقالب،  
واالمقام قاسم سلیمانی است که نماد 
عزت و کرامت، نه فقط برای ایرانیان،  بلکه 
برای تمام آزادی خواهان عالم از مسلمان 

و غیرمسلمان هستند. والسالم  
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