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 روش تربیتی اسالم/ تدبرمفصل چهار : 

  111تا  105صفحه 

 

  بدستيى هاشناخترسد و يى مىهانتيجهبه  هاآنتركيب با و  كنددر آن كار مى فكرى است كه ى مواد خامتهيهتدبر 

  آورد.مى

  ،گرى دارند و هايى است كه جلوهآيهارزيابى كردن اى است كه پيش آمده و مسأله و يا حادثه و صحنهزيرو رو كردن تدبر

 اند.حتى پيش پا افتاده

  ،مطالعه ،اوضاعيا در  احوال خودمگوييم: داشتم در مثال مى است.ى كتاب و روزنامه تر از مطالعهوسيعاين تدبر و مطالعه 

ى خارج طور هم در صفحهتوان مسائلى را بررسى كرد و مطالعه نمود، همينى كتاب مىكردم. همين طور كه در صفحهمى

توان مسائلى را در نظر گرفت و مرتب نمود و سپس به ، مىهاها و آمدنها و رفتندر برخوردها و نشست و برخاستو 

 بردارى پرداخت.گيرى و بهرهنتيجه

 هنگامى كه باشب، روز، تنهايى و اجتماعبه  ندك تواند حاالت خودش را بررسى كند. ساعاتى كه دارد تقسيممى انسان ، 

شود مى ى رو به روبا دوست، در خانهاست، يا سركار بر است،  متوسط يا زشتيا  خوش قيافه، با دمر يا زنبا  فقيريا  ثروتمند

 و... با دشمنو يا 

  ا آن توان بكه مىآورد مصالحى را بوجود مى -يك ماه، يك سال، بيشتر يا كمتر -پيدا كردادامه  هنگامى كهها بررسىاين

ا تأثير و آي هايى دست يافت كه مثال ظرفيت من تا چه اندازه استتوان به شناختمىرسيد. ساختمان فكرى مصالح به يك 

 و...ها تا چه اندازه بايد باشد؟ آن

 ضرورى است. يك رهبر آگاه با هاى كوچك به ما نشان بدهدطرز تدبر را، حتى در حادثه؛ رهبرى كه نقش رهبرجا اين در ،

آورد كه از هر آب صافى كره كند در من نيرويى به وجود مىزندگى من مى ىهاى پيش پا افتادهاز صحنهيك برداشت كه 

را برايم آماده ها ترين برداشتترين و عميقآرامها، ترين آنمن و از سطحىترين مسائل بيرون بياورم. رهبر آگاه از شلوغ

ها خواهد كرد. با اين رهبرى، من از ، برايم كارگشايىآسان بودن تدبرو  بودن همه جايىكند. و همين توجه به مى

طور اى هميناز هيچ حادثه و رسيد ام سود سرشارى خواهم برد و به عمق عظيمى خواهمهاى زندگىترين حادثهفايدهبى

 گذرم.نمى

 در خود  وو يا به حقيقت خود پى ببرد تواند با كمك فكر به عوامل مجهول دست بيابد ها انسان مىبا اين تدبرها و ارزيابى

ار دهايش را بررسى كند و آمتواند برخورانسان مى به ايجاد عظمتى، حركتى، كنترلى و يا مواظبتى. شود، به كارى مشغول

را در نظر بگيرد. در  هايشمحبوبببرد. پى هاى خودواستهها واميال و خروحيهبگيرد و سپس با تفكر در اين آمار، به 

ير زهايى برسد كه باعث ها آمار بردارد در دفتر و يا در ذهن و سپس با تفكر به نتيجهدوستانش بررسى و تدبر كند و از آن

 ى باشد.هاى جديدهاى پيشين و طرح برنامهبه هم زدن برنامهو  تجديد نظر براى آيندهو  ن گذشتهو رو كرد



 هاى فراوان بدست آورد؛ حتى از:ها راه يافت و بهرهتوان به اعماق رسيد و به ژرفاى مىاز هر حادثه 

 روشن نشدن يك ماشين با آن همه استارت. -1

 آواره ماندن يك زنبور در ميان اتاق. -2

 رها كردن يك كودك پياز را در هنگام غذا. -3
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