
 

مانند  مفاهيمــی  حاضــر،  عصــر  در 
«حقيقت جويــی»،  «آزادی خواهــی»، 
با  و «محبــت ورزی»  «زيبايی گرايــی» 
عرصة  وارد  بيشــتری  هرچــه  تماميت 
زندگی مردم و به خصوص نســل جوان 
شده است. اين مفاهيم روان شناختی، هم 
از نظر وراثتی، هــم از نظر تربيتی و هم 

از حيث فرهنگی، به كودكان ما ســرايت 
می كنند و در آينده نيز به طور طبيعی رو 

به فزونی خواهد گذاشت.
در چنين فضايی، ديگر نمی توان تربيت 
را در قالب های به نسبت جبری گذشته 
به اجرا درآورد. در گذشته، رابطة پدران، 
فرزنــدان، معلمــان و شــاگردان از نوع 
استياليی و صرفًا تكليفی بود. فرزندان و 
شاگردان نمی توانستند در قبال فرمان های 

 حجت االسالم محمد محرابى

  در مبحث گذشــته بيان كرديم كه خداونــد دو گونه صفت دارد؛ صفات جمالی و 
صفات جاللی. اصالت و اولويت از آن صفات جمالی است و از آنجا كه والدين و معلمان 
نمايندگان خداوند در ربوبيت و پرورش فرزندان و شــاگردان هستند، الزم است آن ها 
نيز صفات جمالی را در خود تقويت كنند و تعليم وتربيت خويش را بيشتر بر مبنای اين 

صفات جمالی طراحی و به اجرا درآورند.
نكتة مهم ديگری كه الزم اســت بدان توجه داشــته باشيم، اين است كه كودكان و 
نوجوانان بيش از ما بزرگ ترها زبان زيبايی و لطافت و دوستی را می فهمند. آن ها چون 
به فطرت الهی نزديك ترند و جويبار وجودشان هنوز آلوده نشده و ذهنشان از مفاهيم 
گوناگون آكنده نگشته است، رابطة قوی تری با صفات جمالی خداوند دارند و اين فرصتی 
بی نظير برای معلمان است تا بر اين امواج فطری شاگردان خود سوار شوند و با استفاده 
از بادهای موافق كشتی تربيتی خود را به حركت درآورند و در زمانی بسيار كوتاه تر آن 

را به ساحل مقصود برسانند.

پدر و اســتاد، مخالفت يا مقاومتی داشته 
باشند يا از چرايی دستورهای آنان پرسش 
كننــد و در مواجهــه با معــارف دينی و 
فرمان های شرعی يا تعاليم و آداب تربيتی 
نيز حق سؤال و تأمل يا چالش را نداشتند.

اما در عصر حاضر، فرزندان ما می خواهند 
همه چيز را بدانند و در مقابل هر چيزی 
عالمت سؤالی بگذارند. آن ها به زيبايی ها 
و مهرورزی ها عالقة وافر دارند و دوســت 
دارند هر كاری را آزادانه و به دور از تكليف 
و جبر انجــام دهند. اگرچه اين ويژگی ها 
اكنــون صورتی افراطی يافتــه و نيازمند 
كنترل و تعديل اند، اما آنچه قطعی است 
اينكه در تعليم وتربيت ديگر نمی توانيم از 
روش جبری و استياليی گذشته استفاده 
كنيم. الزم است روش «تربيت جمالی» را 
به كار ببريم؛ تربيتی كه بيشترين عنايت 

معقول را به مقوالت چهارگانة فوق دارد.

       

اوليــن گام در اين زمينه آن اســت 
كــه خودمان منش و رفتــاری جمالی 
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داشته باشيم و خود را با صفات جمالی 
خداوند هماهنگ كنيم. بديهی اســت 
اين هماهنگی در صفات و شــخصيت 
درونی، تجانس و تقرب هرچه بيشــتر 
ما به خداوند را در پی دارد كه بخشی 
مهــم از دينــداری اصيــل و اســتوار 
انسان  رسيدن  دينداری  هدف  اســت. 
بــه مقام خالفت و جانشــينی خداوند 
اســت و اين خالفت نيز بدون همگونی 
صفاتــی ممكن نيســت. البته خالفت 
الهــی درجه های گوناگــون و ماهيتی 
تشــكيكی  و ذومراتــب دارد و برترين 
مرتبه آنكــه «خالفت مطلق»، كامل و 
انسان  به  اختصاص  اســت؛  همه جانبه 
كامل و معصوم الهــی دارد و او مظهر 

همة صفات كمالی خداوند است.
هر معلمی كه خود را به صفات جمالی 
خداونــد نزديــك و با آن هــا هماهنگ 
كنــد، به دليل تقرب به خداوند و اتصال 
درونــی اش با صفات الهــی، به لطافت و 
جذابيتی دست می يابد كه تأثيرگذاری او 
بر شاگردان را به حداكثر ممكن می رساند 
و از آنجا كه شاگردان نيز از اصالت فطری 
و لطافت ذاتی برخوردارند، مجذوب معلم 
خود می شوند و بيشترين هماهنگی را با 
او خواهند داشــت؛ بلكه محبتی وافر به 
وی داشته و او را الگوی رفتاری و منشی 

خود در زندگی قرار می دهند.

    
رويكرد جمالی در تعليم و آموزش سبب 
می شود بيشــترين تمركز را بر تعميق 
شناخت و معرفت دانش آموزان نسبت به 
«خود» و «جهــان» و «خدا» و «دين» 
داشته باشيم و با دادن تصويری درست 
و هماهنگ با فطرت آنان، شوق زندگی و 
اميد و بالندگی را در آنان تقويت كنيم و 
با احترام گذاشتن به جايگاه انسانی آن ها 
و توجه داشــتن به تفاوت های فردی و 
ارج نهادن به حق انتخاب خدادادی شان، 
احساس هويت و شــخصيت را در آن ها 
افزايش دهيــم و انگيزة علمی شــان را 

عميق و دوچندان كنيم.
عرصه هــای  در  جمالــی  رويكــرد 
جهان شناسی، خداشناسی، انسان شناسی 
و دين شناســی خود را به صــورت زير 
نمايــان می كند و بنيان هــای ذهنی و 

مثبت  تحت تأثير  را  شاگردان  احساسی 
قرار می دهد:

جهان شناسی
و  منظم  جهانــی  آفرينــش  جهــان 
هدفمند اســت كه قوانينی ثابت بر آن 
گوناگونی  نعمت هــای  واجــد  و  حاكم 
انسان  نيازهای  تأمين كنندة  كه  اســت 
و ديگــر موجودات زنده اســت و آن ها 
را برای رســيدن به كمال شايستة خود 
ياری می رســاند. دقت و تأمل جدی در 
ظرايف و قوانين جهان نشــان می دهد 
اين جهان زاييدة اتفاق نيست و دستی 
قدرتمنــد و مهربان، جهان و امور آن را 
تدبير می كند كه همــان خدای بزرگ 
و مهربان اســت. جهان هســتی صحنة 
ضيافت خداوند مهربان برای انســان و 
كشتزاری برای اعمال نيك و مهرورزی 
او نسبت به ديگران و بستری برای رشد 
و كمال روحانی اوست كه نتيجة آن را 
در همين جهان و به وجهی اعجاب آور و 
بی نظير در جهان ديگر دريافت می كند.

خداشناسی و انسان شناسی
خداونــد خالق و پــروردگار مهربان و 
توانای جهان است كه انسان و موجودات 
ديگر را به عبث نيافريده است. او مخلوقات 
خود را دوست دارد و آن ها را برای رشد 
و كمال و توســعة وجودی آفريده است. 
او انسان را ارشد آفرينش و دستيار خود 
در ادارة جهــان و ديگــر مخلوقات قرار 
داده و دوســتدار خوش بختی و سعادت 
او در دنيا و آخرت اســت. خداوند ما را 
برای بهشــت و بهشت را برای ما آفريده 
است؛ بهشــت و جهنم باطن و حقيقت 
رفتارها و صفات خوب و بد ماســت كه 
در دنيای ديگر به گونه ای بسيار قدرتمند 
و زيبــا و لذت بخش يا دردناك و كريه و 

وحشتناك برای ما رخ می نمايند.
اگرچه خداوند خالق همة هســتی و 
عرصه های آن است،  اما آنچه در جهان 
ديگر اصالــت دارد و به عنــوان نتيجة 
مطلوب و مورد نظــر خداوند از زندگی 
فوق العادة  زندگی  می شــود،  تلقی  دنيا 
انسان در بهشت و برخورداری بی نهايت 
او از نعمت هــای الهی اســت و جهنم، 
نه مطلوب خداونــد، كه زاييدة انحراف 

انسان از فطرت پاك خود و انتخاب های 
نادرست و رفتارهای ناشايست اوست.

دين شناسی
كريم،  قرآن  مكرر  تصريحات  براساس 
انسان مخلوقی ويژه١ و دارای روح الهی٢ 
است و ســطح وجودی او برتر از جهان 
مادی است. او موجودی استثنايی است 
كه تنها در جوار خداوند بزرگ و مهربان 
و بــا يــاد او آرام می گيــرد و هيچ گاه 
نعمت ها و جاذبه هــای گوناگون جهان 
مادی نمی تواند روح بی نهايت خواه او را 

سيراب كند.
چنين انســانی، اگر هويــت بزرگ و 
الهــی خود را نشناســد و خــود را به 
گونــه ای ديگر از حيوانــات بداند و در 
جاذبه های كوچك دنيايی غرق شود، در 
چاه حقارت می افتد و برای رســيدن به 
لذت ها و قدرت های ناپايدار اين جهان، 
آلوده به ظلم و آزار ديگران می شــود و 
جهنمــی دنيايی با انبوهــی از رنج ها و 
تاريكی هــا را برای ديگران و خود ايجاد 
می كند، اما اگر بــه هويت عظيم خود 
پی ببرد و در مســير كمال شايسته اش 
حركت كند، چراغ راهی پر نور و ياوری 
مهربان برای ديگران و بهشتی سرشار از 
آرامش و شادمانی برای خود و ديگران 

خواهد بود.
دين الهی پيام بشــارت خداوند برای 
انســانی اســت كه با عنايت ويژه او را 
آفريــده و از روح خــود در او دميده و 
دوستدار ســعادت و خوش بختی او در 
دنيا و آخرت است؛ «دين» يعنی آيين 
زندگی و نقشــة راه «رشــد و كمال» 
انسان. آموزه های دين الهی برای رشد و 
سعادت انسان در سه بخش ارائه شده اند؛ 
بخشی برای شناخت و آگاهی (معارف و 
اعتقادات)، بخشــی برای تقويت صفات 
انسانی و كسب فضائل اخالقی (اخالق) 
و بخشــی بــرای عملگرايــی و انجام 
رفتارهای نيكو نسبت به خود و ديگران 
كه ضامن ســالمتی و سعادت دنيوی و 

اخروی ماست (احكام). 

پی نوشت ها
۱. مؤمنون/ ۱٤ و ص/ ۷٥.

۲. ص/ ۷۲ و حجر/ ۲۹ و سجده/ ۹.
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