بسم اهلل الرحمن الرحیم

سازوکار محوری تعالی در مدرسه حکمت

احترام و برخورد محترمانه به شاگردان ،مقدمه هر رشد و ارتقائي در آنها است .نمي توان فضائي غیر محترمانه را
تصور نمود ،که در آن شاگردان با مولفه هاي شخصیتي مطلوب تربیت شوند؛ مگر در موارد استثناء .احترام هم نه
به معناي حلوا حلوا کردن و میدان دادن به غرورش است .بلکه به معناي اينکه محترمانه با او برخورد کنیم تا بداند
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ذات نفسش (نفس خودي اش) گرامي است ،و بداند که نفس ناخودي هم دارد (نفس اماره به سوء و نفس مالک
هوي) که او را ذلیل مي کند .احترام گذاشتن به معناي آزاد گذاشتن و توجه دادن به دلبخواهي هاي او نیست.
اتفاقا آزاد گذاشتن و رهاکردن او در دلبخواهي هاي خود ناخودي او عین ذلیل کردن و منجر به ريختن آبروي
او است .وقتي يک شخص عزيزي به مجلس رسمي مي آيد ،اين احترام نیست که شما برايش جلوي جمع لباس
راحت بیاوريد .اين عین بي احترامي است .حفظ شان او در اين مجلس مهمترين احترام است .بلکه فضائي را فراهم
مي کنید که او بتواند محترمانه رفتار کند .احترام در مدرسه حکمت هم از اين جنس است ،نه رها بودن بچه ها.
از سوي ديگر رشد انسان در حالت اختیار میسر مي شود .اينکه انسان ،انسان مي شود ،مختار بودن او است .اينکه
بتواند از بین خیر و شر ،خیر را انتخاب کند .و تعالي يعني همین که انسان بتواند با غلبه بر هواي نفس خود ،مختارانه
به سوي خیر برود .در فضاي جبر ،امکان پرورش قواي دروني و مسلط شدن او بر خودش وجود ندارد .اين اشتباه
فاحشي است که برخي مرتکب مي شوند و فکر مي کنند با تحقیر و کوچک کردن بچه ،و شکستن او ،او را
مجبور به پشت کردن به امیالش مي کنیم ،و او تکبرش از بین مي رود .کسي جز خدا ،و خود فرد اجازه شکستن
بچه را ندارد .هر کس چنین کاري کند ،خود خودي او را مي شکند .مگر آنکه خود او خودش را بشکند ،يا خدا
که عالم به احوال او است او را بشکند .آنوقت است که خود ناخودي او شکسته مي شود.
اين احترام منجر به عزت نفس شاگردان مي شود .با احترام گذاشتن محیط به او ،او براي خودش ارزش قائل مي
شود .عزت نفس يعني اين که انسان بداند موجود گرامي است ،و اين موجود گرامي را به هر ذلتي انداختن خطا
است ،و او را بايد گرامي داشت ،حرمت براي او قائل شد ،اجازه دريوزگي و دست دراز کردن پیش غیر خدا
براي بردن لذت را به او نداد ،چون اين دريوزگي در شان او نیست ،و او را ذلیل مي کند .و البته در احترام گذاشتن،
براي رسیدن به عزت نفس ،عزت نفس و تکبر مرزهاي ظريفي دارند و ما گاهي انها را با هم اشتباه میگیريم ،گاهي
فکر میکنیم داريم عزت نفس را پاس میداريم ,اما داريم مراعات تکبرش را میکنیم و تکبر او را تقويت میکنیم.
احترامي مد نظر است که او ارزش خود را بداند ،و نیز بداند که خواسته هاي نفس او و در راس آنها تکبر ،او را
به ذلت مي اندازد .او محترم تر از آن است که توسط نفس خود ذلیل شود.
و البته اين عزت نفس از سوي ديگر ،نیازمند امنیت است .وقتي شاگرد در محیط مدرسه احساس ناامني کند،
حاضر است براي بدست آوردن امنیت ،خودِ خود را هم زير پابگذارد .از طرف ديگر ايجاد احساس امنیت در
محیط ،خود وابسته به وجود احترام به او است .بي احترامي ،شکستن حرمت او ،و اولین عامل از بین رفتن امنیت
است .شخص بايد احساس امنیت کند ،از اينکه بتواند تجربه کند .اگر کاري را اشتباه انجام داد ،و همه سرش فرياد
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کشیدند ،و تحقیرش کردند ،امنیت يادگرفتن سالم آن کار و تجربه کردن را از او گرفته ايم .اما امنیت به معناي
سکون ،در اينجا مد نظر نیست .شاگردان بايد براي حرکت ،سطحي از خوف و رجا را داشته باشند.
در سوي ديگر ،شکل گیري عزت نفس نیازمند وجود نظم ،و قرارداشتن هر چیز در جاي خود است .در بي نظمي،
چیزها سر جاي خود نیستند .و وقتي چیزها سرجاي خود نباشند ،آدمها ،بخصوص آدمهائي که ارزش دارند ،ذلیل
مي شوند .جايگاه آنها و جايگاه منش و رفتار آنها هم سر جاي خود نخواهد بود .آنها خوبي را اراده مي کنند ،اما
خوبي را سر جاي خود نمي يابند ،و به همین دلیل خوبي حاصل نمي شود ،و اراده آنها شکست مي خورد ،و اين
ذلت آنها را به همراه مي آورد .در فضاي بي نظم ،حفظ کردن حرمت خود دشوار است .و البته يکي از مهمترين
ابزارهاي تحقق نظم ،رعايت حرمتها و مهمترين آنها احترام به افراد است.
و شاگرد بايد براي بدست آوردن عزت نفس ،از نفس خود مراقبت کند .تمايالت خود را در اختیار بگیرد .او در
اختیار تمايالت نباشد ،بلکه تمايالت در اختیار او باشند .و اين کار را بايد خود او انجام دهد .وقتي مدرسه با هواي
نفس شاگرد مبارزه کند ,شاگرد مبارزه با هواي نفس را ياد نمیگیرد .شاگرد خودش بايد با هواي نفس خودش
مبارزه کند تا ياد بگیرد .اما مدرسه بايد بستر تمرينش را ايجاد کند .اصلي ترين مانع شکوفايي استعدادهاي انسان,
تکبر و انانیت و وابستگي به تعلقات خود است .تا وقتي انسان خودش را نشکند و پذيرش برتري ديگران و پشت
کردن به امال خود را تمرين نکند به هیچ جايي نمیرسد .عزت نفس وقتي بدست مي ايد که انسان قدرت پشت
کردن به امیال خود را پیدا کند .و درگیر شدن بچه ها در مسائل واقعي زندگي در محیط مدرسه ،و با نظارت مربي
و فضاي امن مدرسه ،در کنار اختیار داشتن براي عمل کردن حتي خطا در اين فضاي امن ،که مراقب او است که
خطاهايش غیر قابل بازگشت و آسیب رسان جدي نباشد ،بهترين بستر براي اصالح کردن رفتارهاي خود و يافتن
عزت نفس را دارد.
اگر عزت نفس حاصل شد ،شخص از تخريب خود حیا مي کند .او اجازه نمي دهد که شخصیت او مخدوش
شده ،و آبروي او برود .به همین دلیل او از رفتارهائي که منجر به شکستن شخصیت ،و خوب بودن او است ،شرم
مي کند.
و اگر کسي حیا داشت ،حیا مقدمه اي براي درک حضور الهي است .خدا حضور خود را براي آدم بي حیا آشکار
نمي کند .قلب بي حیا جائي براي درک حضور خدا نیست.
و اگر ک سي حیا داشت ،حیاي او ،او را از افراد بي حیا دور ،و او را به افراد با حیا نزديک مي کند ،و در اوج آن
به معادن حیا يعني اهل بیت علیهم السالم ،گرايش پیدا مي کنند.
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و وقتي شخصي حیا داشت ،و حضور الهي را هم درک کرد ،به اهل بیت نیز گرايش داشت و اهل بیت علیهم
السالم او را مورد عنايت خود قرار دادند ،او از بي حیائي نزد خداوند متعال شرم مي کند؛ و متقي مي شود .تقويت
ارادۀ انسان و افزايش قدرت کنترل و مديريت تمايالت و عاليق و در صورت لزوم قدرت مخالفت با آنها را تقوا
میگويد .و ارزشمندترين انسان نزد خدا ،قويترين انسان است .کسي که میتواند در صورت لزوم با عاليقش مخالفت
کند.
و البته همه اينها از آن ايجاد فضاي محترمانه گرفته تا کف نفس و مراقبه و شکل گیري عزت نفس و حیا و تقوي،
همه بايد در پرتو تعالیم قرآن و اهل بیت علیهم السالم اتفاق بیافتد.
....
اين اجمالي بود از سازوکار محوري تعالي مدرسه حکمت و مدرسه شخصیت .در انتهاي بحث مدل تصويري اين
سازوکار را مي بینیم.
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