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  و ها كششتحت تأثير نما كه يك قطباينبه شرط تواند راه را روشن و مشخص كند، مىنما قطبانسان همانند يك فكر

 نما بودن كمتر نيست، كه زيادتر است.قطبنماى گرفتار از بىها قرار نگرفته باشد. خطر اين قطبجاذبه

 ها قرار بگيرد و در نتيجه، فقط به همينها تعصبو ها غريزه، منافع، تقليدها، هاتحت تأثير عادتانسان چه بسا كه  تفكر

 .شود نه به حقمنتهى مى

 ها و تقليدها(ها، عادتاها، تعصباز سودها، هو) بايد آزاد بشود.ركت انسان قبل از شروع به ح 

 نمايد؟ آزادتواند خود را از كشش اين عوامل مى چگونهرسيم كه انسان اكنون به اين سؤال مى 

 برخوردار است.طلبى حقيقتو  كنجكاوىجواب: انسان از دو نيروى 

ها سودها و هواتواند جلوى نمايد. و اين نيروى كنترل مىمى كنترل طلبى آن راحقيقتدهد و مى كنجكاوى فكر را حركت

  را بگيرد. هاو تعصب

  ى نبود شخصيتروند. تقليد الزمهاز بين مىايجاد شخصيت و رشد شخصيت ى ، اين دو به وسيلهها و تقليدهاعادتاما 

 روند.مىكه در انسان شخصيتى راه يافت، تقليد و عادت كنار است و هنگامى

 قايسه، رقابت، بزرگداشت و احترامتلقين، م يا رشد دهد: عواملى كه بتواند شخصيت را در انسان زياد كند

 ها و سودها و تقليدها و آزادى از هر چه جز حق و تزكيه و ها و تعصبها و برپا ايستادن از روى عادتقيام از سر عقيده

از دو عامل ى اول مرحله، در قيامو براى اين  تفكر مغشوش و گرفتار و آلوده است.تر از ها، مهمها و آلودگىپاكى از نجاست

هايى كه از تعليم و شناختو  عوامل زهد و آزادىى به وسيلهدر مرحله بعد و گيريم. بهره مىكنجكاوى و حقيقت طلبى 

 هاى زيادترى برسيم.توانيم به آزادىمىآيد آموزش بدست مى

 ما را به مرگو شناخت ها دردها و رنجشناخت  ورحمت اللَّه و شناخت وسعت راه و شناخت ظمت انسان شناخت ع ،

 رساند. مىترى تر و متنوعهاى عظيمآزادى

  به آموزش نياز ادى ؛ چون مقدارى از عوامل آزو گاهى پيش از آنشود مطرح مى آزادى پس از آموزش گاهى ،قرآندر

 باشند.مىهاى عظيم و عوامل زهد ها و شناختى آموزشنتيجهو مقدارى ديگر  (طلبىو حقيقتكنجكاوى )مانند  ندارند

  هستند و دستاويز در درون كه از عواملى كنند. آزادى كه انسان را مسخ مىاز عوامل بيرونى دارد: آزادى آزادى سه شكل

 .از خود آزادىشوند و آزادى حتى برون مى


