ثِ ًبم آًکِ فزصت داد هب را

سخي سزدثیز
نظریه تربیتناپذیری انسان
توبم تبریخ آکٌذُ اس ایي آرسٍست کِ ثشز ثتَاًذ ّوٌَػبى خَد را اس طزیق «تزثیتت» ثتِ آدهیتبً
«تجذیل» کٌذ کِ اػضبی هَثز ٍ هفیذی ثزای حیبت اجتوبػ ٍ حت حیتبت طجیؼت ثبشتٌذ .ایتي
آرسٍ ًِ تٌْب در توبم طَل تبریخ هطزح ٍ ثیبى شذُ ،ثلکِ ثشز ثزای آى ّشیٌِّتبی فتزاٍاى کتزدُ
است .هخصَصب چٌیي ّشیٌِای در قزى ثیستن ثتِ اٍ رستیذ .ستبسهبىّتبی ثتشر
پزٍر » شکل گزفتٌذ ٍ دٍلتّب خَد را در قجبل آهَس

«آهتَس

ٍ

ٍ پزٍر  ،هتؼْتذ کزدًتذ .ثتزای ایتي

تؼْذ ،حت ثِ آى آرسٍ ثسٌذُ ًشذ ،ثلکِ ثبرّب اػالم شذ کِ ثشرگتزیي سزهبیِگذاری آى است کِ
در اًسبى صَرت ه گیزد .ایي هَضَع در قبلت ًظزی ارائِ شذ ٍ ًظزیِّبی ػلو ثزای حوبیت
اس آى ،تَلیذ گزدیذ .اهب آیب چٌیي آرسٍی قبثلیت تحقق دارد؟
ٍاقؼیت آى استت کتِ ایتي آرهتبى ارسشتوٌذ چٌتبى تَاًستت ختَد را ػزضتِ کٌتذ کتِ ّتن
حکَهتّبی «دهکزاتیک» ٍ ّن حکَهتّبی «تَتبلیتز» ثِ آى تتي دادًتذ تتب اس ثوتزات آى ثْتزُ
ثزًذ .ایي ّوِ سزهبیِگذاری ٍ ّشیٌِ ثز ایي هَضَع هتوزکش ثَد کِ آدهیشادگبى ،ثِ آدهت تجتذیل
شًَذ کِ اجتوبع ثشرگسبالى آى را آرسٍ ه کٌذ .ثذیي اهیذ ثَد کِ ًظبمّتبی آهتَس

ٍ پتزٍر

تَسؼِ یبفتً ،ظبمّبی ثزًبهِریشی درس قذرت گزفت ،پژٍّش در ایي حَسُ ثتِ ٍفتَر اًمتبم
شذ ،هتخصصبى هتؼذد اس داًشگبُّب ،هذرک دریبفت کزدًذ ٍ هؼلوبى اس حزهت ثزخَردار شتذًذ.
ّوِ ایٌْب شذ؛ اهب آیب آدهشادگبى آدم شذًذ؟ آیب ایي سختتزیي کبر ثشزی ثِ تؼجیز کبًت ،ثب تَفیق
ّوزاُ گزدیذ؟
اهزٍسُ چٌیي تصَر ه شَد کِ ّز کشَری کِ ثِ طَر جتذی ٍ ثتِ قتذر کتبف در هَضتَع
تزثیت سزهبیِگذاری کزدُ ،هَفق ثَدُ ٍ آدم سبختِ است ٍ فقط کشَرّبی کِ هَضَع را جذی
ًگزفتِاًذ ،اس هشایبی آى ثْزُهٌذ ًیستٌذ .اهب آیب ٍاقؼب کشَری ٍجَد دارد کِ آدهیبى را ثزای گًَتِ
خبص اس ثَدى تزثیت کزدُ؛ کِ آًبى ثز آى گًَِ سیست ه کٌٌذ؟ آیب ٍاقؼب جبی اس جْتبى استت
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کِ اکثزیت هزدهش ثِ ٍاسطِ ػول ًظبمّبی آهَسش ٍ پزٍرش  ،چیشی شتذُاًتذ کتِ آى ًظتبم،
طلت ه کزدُ است؟
ثِ ًظز ًو رسذ کِ ثتَاى شبّذی در کل جْبى اهزٍس ٍ اس گذشتِ تب ثتِ اهتزٍس ثتزای چٌتیي
ثبٍری شٌبسبی ٍ ػزضِ کزدٍ .اقؼیت آى است کِ ًظبمّبی تزثیت فقط هت تَاًٌتذ ثتِ «ػزضتِ»
اقذام کٌٌذ ٍ اگز کس ٍجَد خَد را ثز ایي ػزضِ ،ثگشبیذ ،هوکي است چیتشی ٍارد ٍجتَد
شَد ٍ الجتِ ّوچٌبى اٍست کِ هوکي است ثِ آًچِ دریبفت ٍ حت درًٍ کزدُ ،ػوتل کٌتذ یتب
ًکٌذ .ایي ٍاقؼیت حیبت آدهیشادگبى است کِ دارای اختیبر ّستٌذ ٍ ثتِ اختیتبر ختَد ،دریبفتت،
پزداس  ،درًٍ ٍ ػول ه کٌٌذ .چٌیي شزایط هبًغ آى است کِ اس ًظبم آهَسش اًتظتبر داشتتِ
ثبشین ثِ هؼمشُای دست یبثذ ٍ فزدی را ٍادار ثِ ػول سبسدً .ظبمّبی آهَسش ختَة ،فقتط در
ایمبد فزصتّبی هٌبست ه تَاًٌذ هَفق ثبشٌذ؛ ًِ در ستبخت آدم هٌطجتق ثتب هؼیتبری اس پتیش
تذثیزشذُ.
در تشزیح ایي ًظز ،شبیذ یک ًوًَِ تبریخ ثتَاًذ ثِ ارائِ هؼٌبی هَرد ًظتز کوتک کٌتذ .آى
ًوًَِ تبریخ  ،قصِ خلقت ثِ رٍایت قزآى کزین است .در اٍلتیي رٍیتذاد تزثیتت حیتبت ثشتز،
خذاًٍذ ثِ هؼلو اقذام کزد ٍ آدم (ع) ثِ شبگزدی ًشست .چتِ چیتش آهتَس
اسوبء .هؼلن ثِ درست آهَس

داد ٍ شبگزد ثِ توبهِ ،آهَخت .اهب ًتیمِ چِ شذ؟ ّوبى شتذ کتِ

هٌمز ثِ اخزا آدم (ع) اس ثْشت ثزیي گزدیذّ .وچٌیي استت ،آهتَس
آًبى ًیش ثزای رستگبری آهَس

دادُ شتذ؟ ّوتِ

دیذًذٍ .ل چِ ثَد دستبٍرد آهَس

آدم (ع) ثتِ فزسًتذاًش.
یک پیبهجز ثِ فزسًذاً کتِ

ثب آًبى ثیش اس خَدشبى ،آشٌبی داشت ٍ در هحیط ثِ تزثیت اقذام کزدُ ثتَد کتِ اس ّوتِ ًظتز
ه تَاى آى را «هحیط تزثیت پبک» قلوذاد کزدً .تیمِ ایي ًیش ثْتز اس آى ًشتذ یکت ثتز دیگتزی
ّمَم ثزد ٍ جبى آى را ستبًذ؛ ّوبى ػول ظَْر یبفت کِ هؼلن آى را ًو خَاست.
ایي رٍایت خذاًٍذ اس ٍاقؼیت ّست اًسبى ًشبى ه دّذ کِ هبّیت اًسبً آده ثِ گًَتِای
است کِ اًتظبر سبختي اٍ ،اهزی ٍاّ استّ .ویي اًتظبر ٍاّ اس ًظبمّتبی تؼلتین ٍ تزثیتت ،اس
رٍس اٍل خلقت اًسبى هطزح ثَدُ ٍ الجتِ دستبٍردی ّن ثِ ارهغبى ًیبٍردُ استت .ایتي استت کتِ
ه تَاى ثیي «ػول تزثیت » ٍ «اثز تزثیت » توبیش گذاشت .ػول تزثیت شبهل کبری است کِ هؼلتن
ٍ هزث اًمبم ه دّذ اهب اثز تزثیت  ،شبهل آثبری است کِ هخبطت اس ػول تزثیت کست ه کٌذ.
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هؼلوبى ٍ پیبهجزاى در ایي هَضَعّ ،وبًٌذ ّستٌذّ .ز دٍ گزٍُ فقط در ػول تزثیت ًقتش دارًتذ
ٍل سبسًذُ اثز تزثیت ًیستٌذ .آًچِ اجتوبػبت ثشزی طلت ه کٌٌذ ،اثز تزثیت است ٍ ایي کبری
است کِ ًَػ «خذای کزدى» است .یؼٌ اثز کزدى تٌْب در دست قذرت الیشال اٍست .هؼلوبى ٍ
پیبهجزاى ،اثالؽ ه کٌٌذ ٍ فزصت ه سبسًذ .ایي ّوبى است کتِ هت تتَاى آى را «پیتبهجزیکتزدى»
ًبهیذ .ایٌبى ،فقط هسئَل ػول خَیش ّستٌذ؛ کِ کبر خَد را ثِ درست اًمبم دٌّذ .در ایي گزٍُ
تٌْب شبّذ «ػول درست» ّستین ٍ آًبى خَد را هَظف ه سبسًذ کِ ّوتَارُ ثتِ ثْجتَد ٍ تؼتبل
ػول خَد ثپزداسًذ.
الجتِ ایي ثذاى هؼٌب ًیست کِ شخص ثِ تزثیت خَد ًو پزداسد .ثلکِ ّوِ سخي ّویي استت
کِ آًچِ «اثز ه کٌذ»ّ ،وبى تزثیت درًٍ است .یؼٌ اًتخبةّتب ٍ اػوتبل شتخص ،اهتَری در
اختیبر اٍ ّستٌذ ٍ ّیچ اهکبً ثزای دگزگًَ آى اس ثیزٍى ،هَجَد ًیست .یؼٌ تزثیتت ثیزًٍت
یک تزثیت کناثز ٍ حت ث خبصیت است؛ ٍل ّوت ثستیبری را ثتِ ختَد هؼطتَم ٍ هشتغَل
داشتِ است .یؼٌ آرسٍی سبختي دیگزی دارای چٌبى ارسش ًشد اًستبىّتب ٍ جَاهتغ ثتَدُ ،کتِ
ّوچَى «آةِ حیبت» در پ آى ثَدُاًذ .ایي ًیش چَى آة حیبت« ،خَاستتٌ » استت؛ اهتب یبفتت
ًو شَد.
چٌیي ٍضؼیت را ه تَاى «تزثیتًبپذیزی آده » ًبهیذ .ایي ثذاى هؼٌبستت کتِ شتذى آدهت ،
اهزی اًتخبث اٍست ٍ اس درٍى اٍ ًشبت ه گیزدًَ .ػ خَاستت هجتٌت ثتز ارادُ استت کتِ در
هقبثل ّز گًَِ اػوبل ارادُ ثیزًٍ  ،هقبٍهت ه کٌذ .اثز دیگزی ثز شتخص ،اثتز در حتذ تتذارک
شزایط است .تزثیتکٌٌذُ ثِ ٍاقغ ثِ تذارک شزایط ه پزداسد ٍ اگتز هتؼْذاًتِ ػوتل کٌتذ ،فقتط
شزایط خَث را فزاّن ه آٍرد .آًچِ ػول شخص را هتأثز ه کٌذ ،اختیبر اٍست کتِ هَضتَػ
کبهالً شخص استّ .وِ تذاثیز ثیزًٍ هوکي است در شخص ،دارای هؼٌبی ٍارًٍِ شًَذ .ایٌْب
در ثْتزیي شزایطّ ،وچَى قزآى ػول ه کٌٌذ کِ «ّذی للوتقیي» (آیِ  2سَرُ ثقزُ) استت .ایتي
است کِ ه تَاًذ ثِ تؼجیز هَالًب (دفتز سَم هثٌَی) ،ریسوبً ثزای ّذایت یب ضاللت ثبشذ
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اس ختتتذا هت ت ختتتَاُ تتتتب سیتتتي ًکتتتتِّتتتب

در ًلغتتتتتتتشی ٍ رستتتتتتت در هٌتْتتتتتتتب

ساًتتتک اس قتتتزآى ثستتت گوتتتزُ شتتتذًذ

ساى رستتتتي قتتتتَه درٍى چتتتتِ شتتتتذًذ

هتتتز رستتتي را ًیستتتت جزهت ت ای ػٌتتتَد

چتتتتَى تتتتتزا ستتتتَدای ستتتتزثبال ًجتتتتَد
ًؼوتالِ هَس پَر
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