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*** 

 روش تربیتی اسالم/ تعقلمفصل چهار : 

  1۲8تا  1۲1صفحه 

 

 و  ىبرداربهره« پس»طور نيست؟ با اين گوييم پس بايد اين طور باشد، يا پس چرا اينما پس از شنيدن مطالبى، مى

 .، پيشقراول تفكر ماست«پس»شود. اين گيرى شروع مىنتيجه

 ضرورت نقد و سنجش وگيرد، قرار مىفكر تحت تأثير عوامل محيط، تربيت، وراثت، تلقين و تقليد و تاريخ جا كه از آن 

 گردد.نمودار مىتعقل 

 ها،براى رسيدن به آرزوها و خواسته 

 براى تأمين نيازها و كمبودها

ها، ى ادراكات حسى و تجربهافتد و از خزينهشوند و فكر به جريان مىها مطرح مىخاطر جلب نفع و دفع ضرر، سؤالو به 

 دهد.هايى را نشان مىچيند و راهدارد و كنار هم مىمطلوب خويش را برمى

نيرويى  هر دو نقد بخورند و بررسى شوند.ها، ها و خواستههدف ها و ضررها، آنها را و هم آن نفعراه جا بايد، هم ايندر اين

 بخوانيم. تعقّل توانيمبناميم و اين سنجش را مى عقل توانيمدار است مىرا عهدهسنجش و نقادى كه اين 

  رسد:بدست مىشناخت عميق و صحيح روند و ، اين زنجيرها كنار مىدو نقد و دو نظارت و دو سنجشبا شروع 

ى ديگر خوبى در مرحلهشناسيم. ما در يك مرحله خوبى را با چشممان مى) .هاها و خوبىها و نفعاصل هدفنظارت بر  -1

گذريم و با دل اى ديگر از چشم و دهان مىدر مرحله كنيم.اش انتخابش مىسنجيم و با مزهرا با طبع، با دهانمان مى

نهفته هستند و از هم مشخص  در يكديگرخوبى و خوشى در اين سطح،  زنيم.رويم و با خوشايندهاى دل بال مىراه مى

ن هاى مخوبى، همان است كه كسرىرسيم كه اصلًا خوبى چيست؟ ها مىنيستند؛ تا اين كه با نظارت عقل به مالك

رساند، ا تأمين كند و كمبودهايم را به من مىرا پر كند. غذاى خوب، لباس خوب، لباس و غذايى است كه نياز من ر

 ن نظارتشود. و با ايبا اين مالك، خوبى از خوشى جدا مى اى نداشته باشد.هر چند كه خوشمزه نباشد و يا رنگ زنده

انسان را به ها ها و اين نظارترود. اين مالكآنچه از محيط و وراثت و تلقين و تقليد و ... در من رخنه كرده، كنار مى

 (رسانند.آزادى مى

مادام كه اين آزادى بدست ) شود.امكان پذير مىهاى فكر ها و طرحبر روى راهو با اين آزادى است كه نظارت دوم  -2

. گوش دل به اين كنداى را حل نمىها مسألهها كشف نشده باشند، نظارت و نقد راهمادام كه اين مالكنيامده باشد، 

ها از تواند به خاطر رسيدن به خوبىاما هنگامى كه خوبى از خوشى مشخص شد، انسان مى ها بدهكار نيست.حرف

ى بهتر طلبى ماست، نه يك حكم خشك عقلى و نه يك ما و نياز غريزهى دل چون اين خواسته هايش بگذرد.خوشى

با اين هماهنگى شود. و ، آشكار مىفكر و عقل و دل، علم و عقل و عشق هماهنگىو با اين توضيح،  شعار خشن اخالقى.



گردند؛ آزاد مى ها و از جبرهاى گوناگونها و عادت و از محكوميت محيطرسند ها به عمق و اصالت مىاست كه شناخت

 (شوند.همان طور كه از محدوديت و سطحى نگرى و يك بعدى ماندن هم آزاد مى

  مشورت چشم خويش را كور كردن نيست، بلكه از ه وگو كرديم و توضيح داديم، كگفتنقش مشورت در گذشته هم از

 ها و نورهاى ديگر بهره گرفتن است.چراغ

 

 روش هااز اين تعقّل، -سنجش تفكّر، -گيرىنتيجه تدّبر، -ارزيابى و تذكر -يادآورى تعليم، -آموزش تزكيه، -آزادى :خالصه ...

 گرفت.تربيتى اسالم شكل مى

  هايى دست بيابد.ها و حركتها، عشقداد، تا خويشتن را بسازد و به شناختن روش، انسان را كمك مىاسالم با اي

 ى ساز آزادى اوست، تا در هر حال حق انتخاب براى انسان باشد.مسخ انسان نيست؛ كه زمينه اين روش تربيتى

 ها و ايدئولوژى و احساس اسالمى دست بيابد.تواند به بينش و شناخت و جهان بينى و آرمانانسان با انتخاب اين روش مى

 

  هايى، از:به اين مناسبت، ما در ضمنِ فصل

 روش شناخت،

 جهان بينى،

  ايدئولوژى اسالمى

 هاى تربيتىو آخر سر از شكل

 گوييم.زنند، سخن مىسنجند و نقد مىها را در هر دوره مىهايى كه اين شكلها و ميزاناز شاغول و

 

 


