
در شماره پیشین بیان شد که امکانات و موقعیت های خدادادی مانند هوش، توانایی های جسمی و ثروت، 
نشانه ارزش انسان نیست. نه تنها امکانات خدادادی ماک ارزش انسان نیست، بلکه خروجی ها و دستاورد های 
انسان نیز ماک درستی برای ارزیابی انسان نیست. از دیدگاه الهی ماک ارزش انسان نسبت داده ها به بازده ها 
نَساِن ِإالاَّ َما َسَعی«.1  ِ

َس ِللإْ یإْ ن لاَّ
َ
ــان؛ همان چیزی که قرآن درباره اش می فرماید: »َوأ است؛ یعنی سعی انس

صبر و ظفر
ابوالفضل ابوالقاسمی //// بایسته های تبدیل آگاهی به عمل در تربیت)6(



دریایی پر تالطم
ــان در طول زندگی با موقعیت های متفاوتی  انس
روبه رو می شود. گاه در خوشی و گاه در ناخوشی 
است؛ گاه سالم است و گاه بیمار؛ گاهی در رفاه 
ــختی است. فلسفه این خوشی ها  و گاهی در س
ــان را  ــرا خداوند انس ــت؟ چ ــی ها چیس و ناخوش
ــد آزار  ــداد؟ آیا او قص ــایش قرار ن ــه در آس همیش

انسان را دارد؟
ــده تماس گرفت که  ــش پدری با نگارن چندی پی

یکی از  فرزندانش از نقصی مادرزادی 
رنج می برد. او چند سال پیش نیز تنها 
ــر خود را از دست داده بود و اکنون  پس
نیز همسرش به رحمت خدا رفته بود. 
او با صدایی بسیار غم انگیز می پرسید: 
آیا خداوند او و مشکاتش را نمی بیند؟ 
چرا خداوند این همه مشکل در مسیر 
ــی او قرار داده و چرا او را تنها و در  زندگ
ــکات رها کرده  ــی از مش ــان انبوه می

است؟ 
پیگیری این پرسش و یافتن پاسخ آن آثار بسیاری 
ــی ها و  ــا خوش ــا ب ــدن م ــه رو ش ــی روب در چگونگ
ــی ها و  ــت به خوش ــگاه درس ــی ها دارد. ن ناخوش
ناخوشی ها سبب استقامت انسان در مشکات 

و دوری از غرور در خوشی ها می شود.

مسیری به سوی آسمان
ــخ به این پرسش  ــد برای پاس ــاید مناسب باش ش
ــور کنید پدر  ــود. تص ــتفاده ش ــک تمثیل اس از ی

ــتند و  ــال هس ــی خردس ــادری دارای کودک و م
ــخ برای  ــیار تل ــودک نیازمند قطره ای بس ــن ک ای
ــامت در آینده  ــوآم با س ــی ت ــدی از زندگ بهره من
ــیار حیاتی  ــدرت درک فواید بس ــت. کودک ق اس
ــوردن این دارو خودداری  ــن دارو را ندارد و از خ ای
ــدر و مادر این  ــما به جای پ ــد. حال اگر ش می کن
کودک باشید، چه می کنید؟ راه نخست این است 
ــه حال خود رها  ــوزی، کودک را ب که از روی دلس
کنید و از دادن داروی تلخ به او خودداری کنید؛ 
چراکه تحمل شنیدن صدای کودک یا 
ــد. راه دوم، تحمل  ــای او را نداری ناله ه
ناله های کودک و خوراندن داروی تلخ 
به او است؛ هر چند او برای چند لحظه 
پدر و مادر خود را انسان هایی سنگ دل 

و ستمگر بداند. 
ــدام  ــت و ک ــت اس ــیر درس ــدام مس ک
نادرست؟ به روشنی پیدا است که مسیر 
اول نادرست است؛ زیرا با گذشت زمان 
ــخی در برابر  ــاری در کودک چه پاس ــاد بیم و ایج
ــه او می گوییم چون تو  ــت؟ آیا ب ــم داش او خواهی
ــتیم، از دادن دارو به تو خودداری  ــت داش را دوس
ــودم و خیر و  ــودک ب ــن ک ــر بگوید م ــم؟ اگ کردی
ــعادت خود را درک نمی کردم، شما چرا به فکر  س
ــخی داریم؟  ــامت آینده من نبودید، چه پاس س
ــت و  ــه اس ــتی خاله خرس ــیر اول یادآور دوس مس
نه تنها نشانه دوستی حقیقی نیست؛ بلکه گویای 
دوری پدر و مادر از حکمت و عقانیت الزم جهت 

هدایت کودک به مسیر سعادت است.
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ــای کودک،  ــا وجود ناله ه ــیر دوم ب ــاب مس  انتخ
ــی دارد:  ــم در مربی واقع ــاک مه ــان از دو م نش
نخست ماک حکمت است و دوم ماک دوستی 
ــد متربی است؛  حقیقی. هدف مربی واقعی رش
ــد روبه رو شدن با مشکات و  اگرچه الزمه این رش
چشیدن محرومیت ها و سختی ها باشد. آیا پدر و 
مادر نباید هیچگاه از تنبیه در شکل های مختلف 
ــد محرومیت از بازی و تلویزیون در جهت  آن مانن
ــد؟2 آیا تکیه  ــت فرزند خود بهره ببرن ــد و تربی رش
ــیری درست و عاقانه در تربیت  بر امکانات، مس

فرزندان است؟
 عاشقی حکیم

ــده در ابتدای  ــش طرح ش ــن مقدمه به پرس با ای
ــش این بود که فلسفه  گفتگو باز می گردیم. پرس
ــت؟ چرا خداوند  ــی ها و ناخوشی ها چیس خوش
ــکات، سختی ها و  ــیر زندگی انسان مش در مس
ــرار می دهد؟ در  ــی را ق ــای گوناگون محرومیت ه
پاسخ باید گفت خداوند مربی3 حقیقی انسان ها 
ــت و مهم ترین هدف او از خلقت انسان، رشد  اس
ــت. او دو ماک مهم برای  ــان اس و بالندگی انس
مربی گری حقیقی را دارا است؛ چراکه هم حکیم 
ــو  ــت. خداوند از یک س ــان اس ــق انس و هم عاش
ــان ها و داناترین موجود به نیاز های  ــازنده انس س
ــت؛ بنابراین آگاه حقیقی به مسیر سعادت  او اس
ــان  ــوی دیگر، خالق انس ــت. از س ــان، او اس انس
ــت. او  ــوق خود اس ــق مخل ــت و خالق، عاش اس
به خوبی می داند که امکانات برای رشد انسان ها 

کافی نیست؛ بلکه مشکات و سختی ها انسان 
ــازند و کسی که غرق در رفاه مادی است  را می س
و کمتر در مسیر زندگی خود با دشواری ها دست 
و پنجه نرم کرده، انسانی ضعیف خواهد بود و از 
رشد کافی در ابعاد مختلف روحی و فکری و حتی 
ــت. بنابراین دشواری ها  ــمی  برخوردار نیس جس
پلی هستند برای رسیدن به رشد و تعالی انسان؛ 
مسیری که نگاه به نتیجه آن و نه افت و خیزهای 
ــت. امام  ــل درک محرومیت ها اس ــش رو، عام پی
ــد ایمانی  ــبت با و رش ــریح نس کاظم7 در تش
ــت.  می فرمایند: »مؤمن همانند دو کفه ترازو اس
ــه بایش نیز  ــود، ب ــه ایمانش افزوده ش ــرگاه ب ه

افزوده می گردد«.4

فریاد، صبر، شکر
و  ــکات  مش ــفه  فلس ــا  ب ــی  اندک ــه  ک ــون  اکن
ــدیم،  ــنا ش ــان آش ــی انس ــای زندگ محرومیت ه
برخورد انسان ها با سختی ها را بررسی می کنیم. 
ــان ها  ــت که انس ــوان گف ــی می ت ــی کل در نگاه
ــته تقسیم  ــه دس ــواری ها به س در مواجهه با دش

می شوند: 
ــد و تلخی  ــاد می زنن ــختی فری ــده ای با هر س ع
می کنند. غر زدن به زمین و زمان و از دست دادن 
ــکات، از ویژگی های  ــا مش ــورد ب ــادل در برخ تع
ــگاه در مواجهه  ــت. این افراد هیچ ــن افراد اس ای
ــا ضعف ها و  ــد، ب ــکات درس نمی آموزن ــا مش ب
ــنا نمی شوند و در مسیر رفع  کمبود های خود آش

آنها و رشد قرار نمی گیرند. 
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ــه می کنند و تاش  در مقابل، عده ای دیگر صبر پیش
ــد و بالندگی  ــختی ها به رش می کنند از رهگذر این س
دست یابند. این افراد دست محبت الهی را در متن با 
حس می کنند و به حکمت و محبت حضرت حق ایمان 
دارند؛ لذا در گامی  بلندتر در روبه رو شدن با مشکات، 
نه تنها صبر که شکر را پیشه خود می سازند. البته این 
ــام صادق7 آن را  ــت که ام مقام آن چنان ارجمند اس
ُهَمّ  ــت می کنند و می فرمایند: »الَلّ از خداوند درخواس
اِکِریَن َلك؛5 خداوندا به من صبر  َر الَشّ ُلَك َصبإْ

َ
ــأ سإْ

َ
ی أ ِإِنّ

سپاس گزاران را عطا فرما«. 
ــت  ــه به این مقام دس ــرادی ک ــن اف ــاید بی بدیل تری ش
ــین7 و یاران  ــه الحس ــرت اباعبدالل ــد، حض یافته ان
ــی زیارت  ــن رو در فراز های پایان ــند؛ ازای ــش باش باوفای
ــجده بر درگاه احدیت، از حضرت  ــورا و هنگام س عاش
ــَد  ــُد َحمإْ َحمإْ ــَک الإْ ــَمّ َل ُه ــه: »َالَلّ ــم ک ــق می خواهی ح
؛ خدایا سپاس تو را سپاس  اِکریَن َلَک َعلی ُمصاِبِهمإْ الَشّ

شکرگزاران بر مصیبت زدگی آنان«.

پی نوشت:
 1 . نجم:  .39  2 . البته گاه ما به دلیل عصبانیت و به هم ریختگی 
و ن��ه حکمت، فرزند خ��ود را محروم یا تنبیه می کنی��م و این تنبیه 
نه تنها س��بب رشد کودک نمی شود؛ بلکه نکات منفی بسیاری به 
دنبال می آورد. اما خداوند همواره بر اس��اس حکمت و محبت عمل 
می کند.  3 . »الحمد لله رب العالمین«. حمد:  .1 4 . »َالُموِمُن 
ما زیَد فی ایماِنِه زیَد فی َبالِئِه«. ابن ش��عبه  تی المیزاِن کلَّ ِمث��ُل کفَّ
حرانی، تح��ف العقول، ص .408 5 . ش��یخ عباس قمی، مفاتیح 

الجنان، دعای هر روز ماه رجب. 
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و  می زنند  فریاد  سختی  هر  با  عده ای 
تلخی می کنند. غر زدن به زمین و زمان 
با  برخورد  در  تعادل  دادن  دست  از  و 
افراد  این  ویژگی های  از  مشکالت، 
است. این افراد هیچگاه در مواجهه با 
مشکالت درس نمی آموزند، با ضعف ها 
و کمبود های خود آشنا نمی شوند و در 

مسیر رفع آنها و رشد قرار نمی گیرند. 


