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 هايى است كه اگر در درون ما نيروهايى است كه اگر به كار گرفته شوند و رودهايى است كه اگر رهبرى شوند و غنچه

ها ما را آنو رها كردن از اين نيروها  غفلت. در حالى كه رساننديى مىهاها و رشدها و حركتوسعتشكفته شوند، ما را به 

 .كشانندمىركود و ايستايى به 

 سرمايه جا كه گذارد؛ چون آنمىهاى ما را مجهول سرمايهكند و مى گمكند مى دور مانما را از خود شيطانه همين است ك

رَحِمَ اللَّهُ مَنْ  شوند.مى و كنترلگردند ها محدود مىشوند و دزدىمى ضررها آشكارشود، ناچار  گيرىآشكار شود و اندازه

 سازد. آگاه  كند وياد آورى بايد ما را  رسولو همين است كه  جَهْلًا انْ اليَعْرِفَ قَدْرَُه.ِبالْمَرْءِ  عَرَفَ َقدْرَ نَفْسِهِ، وَ كَفى

  ساند. رمىشناخت هستى و دنيا و اللَّه و كار ما و هاى ما سرمايهو شناسايى خود ما ماست كه ما را به  تفكرو اين 

  آشكار و مشخص گردد و براى اين توضيح بايد انسان را با ساير  و فكر و عقل و حافظه هوش هاىكلمهبايد مراد ما از

 موجودات بسنجيم و امتيازاتش را در نظر بگيريم.

 بعضى از حيوانات از  .احساس و عاطفه و حافظه و هوشو  ادراكو در  حواسيى دارد؛ در هااشتراك ،انسان با حيوان

از  تواندحيوان نمى، اما با اين همه زيادترى سرشارند.ى هوش و حافظه تر ياتر و عظيمغرايز و عواطف عميقها و احساس

 ز اين ويژگى برخوردار گرديده. اما انسان اى معلوماتش به مجهوالتش دست بيابدبه وسيلهو  كندگيرى نتيجهادراكاتش 

مقايسه و سنجش برقرار و  و حادثهى داشته باشد و ميان دو پرونده، سنجشتواند در معلوماتش و باز حيوان نمى است.

در  .گرچه بر اثر رهبرى غريزه به طور ناخودآگاه بهترين را بدست بياوردكند. انتخاب و اختيار تواند، و باز نمى قضاوت كند.

 .درون حيوان بيش از پاى غرايز نيست

  خود آگاهى و انتخاب )اختيار( در است كه دو خصوصيت  گيرى و سنجشنيروهاى نتيجه، با اين دها و رقابت غرايزتضااز

 . مختار در عملو مجبور در اختيار گيرد؛ در حالى كه اين اختيار جبرى است؛ شكل مىانسان 

 را ام تدبر مواد خ است. گيرىنيروى اندازه =عقلو گيرى نيروى نتيجه =فكر، درك موقعيت =هوش، با اين توضيح و مقايسه

مكد و فضوالتش را از حافظه بيرون هايش را مىكند و شيرهتفكر اين مواد را مرتب و هضم مىكند. در درون ما تلنبار مى

 . كندى ديگر آماده مىريزد و سرزمين ذهن را براى مواد تازهمى

 برد. پى مىروش زندگى و مرگ و شناخت  اللَّهو شناخت  دنياو شناخت هستى  و شناختشناخت خويش ، انسان به تفكر با

نقش تفكر در سازندگى و رشد انسان نقش گردد. و همين است كه مىهاى انسان مشخص استعدادها و سرمايهو با تفكر، 

 .اول است

  ،فكر را به اى حساب شده هسؤالبا كه . رهبری تفكر به آزادى و مواد خام و رهبرى نيازمند استو همان طور كه گذشت

 نمايد. را هماهنگ مىهاى فكرى زمينهو تفكرها  ،نيازها دهد و و به آن جهتبيندازد  جريان



 فكر آزاد و  بايد در ميان بيايد تا هاو رهبرىها ها و هماهنگىچه دقتاند: هَلَكَ مَنْ لَيَْس لَهُ حَكيمٌ يُرْشِدُهُ. چه خوب گفته

هرگاه فكر در جريان  .ها برسانندها و كوششها و به حركتها و عشقها و به عقيدهيان بيندازند و به شناختپرمايه را به جر

هايى نمودار ها و شرايط جدا گرديد، ناچار كمبودها و كسرىها و زمينههبرىر ها دست نيافت و از اينخود به اين هماهنگى

 دهند.سازند و رم مىمى تفكر خستهاز كنند و شود، كه يا ما را مأيوس مىمى

  ماهنگى هاى فكرى هها و تفكرها و زمينهچگونه ميان نيازها و مطالعه ،چگونه فكر كنيم. اين كه تنها تفكر كافى نيستآخر

 .تر استتر و ارزندهمسائلى است كه از اصل تفكر مهم، در چه چيزهايى فكر كنيمو  ايجاد كنيم؟

 هايىدر قسمت جهان بينى اسالمى نمونه چيزهايى كه بايد در آن تفكر كنيمگو شد و از واز چگونه فكر كردن گفت 

چگونه ميان نيازها و تفكرها و تدبرها هماهنگى ايجاد كنيم؟ اصوال تر به اين سؤال بپردازيم كه اكنون بايد عميق دهيم.مى

 چگونه نيازها را بشناسيم؟

  ها و غرورها و ها و خودخواهىها و بخلظرفيتىشود. بىمشخص مىهاى روحى وصفات اخالقى ما حالتاز شناخت نيازها

ها و نبودِ استقامت عالمت نبودِ عشق و عالقه و ظرفيتىبىمثال؛  حسدها و ... همه عالمت يك كمبود و يك نياز هستند.

به  اى اجتماعى و انقالبى را ببيند وهتمام كتابكسى كه از غرور سرشار است، بر فرض  ..شناخت انسان و دنياست.

 .تازه موجود خطرناكى خواهد گرديد هايى دست بيابد،آگاهى

  ها وبايد ابتدا از اين عالمتخواهد با خودش كارى را شروع كند و مطالعه و تفكرى داشته باشد، نتيجه كسى كه مىدر 

ه از ك ر اين زمينه شروع كند تا به شناخت و عشقى دست بيابداى دها نيازش را بشناسد و سپس تفكر و مطالعهحالت

 ها و غرورها و ... آزاد گردد.ها و از بخلها و سستىضعف

 ى صورت بگيرد، نه در پشت ميز اداره و در مسند قضاوتش؛ كه در ى مساعددر زمينهها البته بايد اين تفكرها و شناخت

افتند و ها زودتر جا مىگيرند و سؤالشكنند و تفكرها بيشتر مايه مىزودتر مى قبرستان تاريك و تاكستان پاييزى، غرورها

 شوند.حتى خود به خود طرح مى


