
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 طرح مطالعاتی چشمه

 «ولیت و سازندگیمسی» - علیمت /روش تربیتی اسالمخالصه فصل 

*** 

 تعلیم/ اسالم یتیروش ترب: مفصل چهار 

  94تا  81صفحه 

 

  ها و وسيع خود را در راه مجبورند كه يك قسمت از استعدادهاىو هستند كسانى كه از استعدادهاى نيرومندى سرشارند

هاى پيشرفتديدند مسلماً به شدند و آموزش مىمند مىها، از استادى بهرهاگر همين .ها مصرف كنند تا راه بيابندبيراهه

 گرفتند.ى مىهاى زيادتربهرهرسيدند و ى مىزيادتر

 قب عاما  ؛هايى هم برسندو به نتيجها استعدادهايى خود سر رشد كنند ، چه بسى تربيت و براى تدبر و تفكردر مسأله

 خود سرگاه يچهشوند. نشينند و مانع عبور مىيى هستند كه بر سر راه مىهادرّه، هايأسو ها شكست، خطرها، هاافتادگى

 .هستندها در كمين شيطانكه كه بايد طلب كرد  توان به راه رسيدنمى

 ها را نو آ اى رفتار كند كه غرورشان را نشكندبه گونهو  بگيردآگاهانه موضع روى و خودسرى، بايد در برابر اين تك مربى

ها معلول ها و خودسرىروىتكچون  ؛گذاردهاى مشتاق را تنها نمىدل اميدوار كند كه مربى بزرگ هستى خداست و او

ز مربى ا سرخوردگى و يا هاى فاسدبرخورد با روحيه از يافتن مربى و يا نااميدى ها و انگيزهايى دارند، از قبيلهستند و علت

 و... تكبر ،خود خواهى ،غرور حال و يا عوامل ديگرى از قبيلنماهاى سرد و بى

  د ديد، او را همراه خود خواهخود را به او واگذار نمايدو  هر كس بخواهد و طلب كندو  (خداوند) اوستمربىِ بزرگ. 

 اگر  و راهنماست.مربى  ،د آورى كندرا ياشكل مخصوص و رنگ مخصوص ندارد. هر كسى كه ما را به او برساند و او  ،مربى

 تمام هستى راه است.  ،چشم باشيم اشيم، تمام هستى درس است و اگرما گوش ب

  انسان را به حق همچون پل . كنده خود مشغول نمىب دارد وبرخوردار است كه انسان را در خود نگه نمى لطافتىمربى از

رس د ،و سكوتش و حرف هايش هايشچنين مربى نگاهاين .بگيردهايش الهام مسئوليتتواصی به حق و از اگر  .رساندمى

 .دهدبه ما درس مى ...واى و يا برگ خشكى از مورچهاست و 

  فكر را به زير بار ،ولى در حقيقت اين .مكنيشروع مى و دليل و منطق هااستدالل، گاهى از به جريان انداختن فكربراى 

 .(نه با هجوم و حمله) استبا آگاهی و دقت حساب شده  هايه كار انداختن فكر، طرح سؤالبهترين راه براى باست.  كشيدن

  .را كه تلنگرهاى محرك فكر هستند هاي قرآنیبينيم سؤالو مىاند جا رفتهكه پيامبران از آنراهى 

  .ها را پردهو  كندمىچشم افراد را باز كه بلمربى آگاه آن نيست كه به جاى افراد فكر بكند و استدالل كند و بفهمد و ببيند

دون اند و بها مستقيماً دريافت شدهصورت استدالل. در اينها را بيابندتا افراد استداللدهد فكر را حركت مىو  زندمى كنار

ها مربى با زيركى سؤال است. ها مجروح نگرديدهدر ضمن شخصيت افراد و استقالل آناند. و سنگينى، در فكر هضم گرديده

روش برداشت از ها اندازد و آن گاه به آنها را به چرخ مىكند و آنها طلب را سبز مىكارد و در آنرا در درون افراد مى

 آموزد.را مى مطالعه و تدبر و تفكر



  از  هايى كهاين سؤال رسند.كنند، به نتيجه نمىمى خستهها، خود را كنند و از برگشروع مىاز باال را ها سؤالكسانى كه

تا انسان مجهول است، اسالم معلوم نخواهد شد و دوم و فرمى است؛ چون  هاى دستشود، سؤالاسالم و خدا و هستى مى

به پاسخ رسيد، چگونه چگونه بودنِ انسان جواب گرفت و بودنِ انسان هنگامى كه  .هستى و اللَّه شناخته نخواهند گرديد

 شود.زيستن و چگونه مردن او هم مشخص مى

  شوند:جا شروع مىاز اينهاى ابتدايى سؤالاين است كه 

 آيا هستم؟ -

 كشم؟دهم؟ چرا اين بار را به دوش مىچرا به اين هستى خاتمه نمى -

 چه لذتى در اين تالوت تكرار و تحمل مرگ تدريجى هست؟ و چه ترسى از رفتن و چه شوقى درماندن؟ -

 خواهم؟اگر بودن بهتر است و اگر زندگى ترجيح دارد، خوب در اين زندگى چه مى -

 من و خواستن من با چه مسائلى ارتباط دارد؟ اصال در زندگى چه بايد بخواهم؟ هدف -

گردد؟ پس استعدادهاى من چه ها مشخص مىشود و از آنآيا اين هدف با استعدادهاى من و نيازهاى من مربوط مى -

 قدر است و من چه قدر هستم. و چه ارزشى دارم. و چه نيازهايى براى من هست؟

  انيم يى برسهاشناختتوانيم هر كس را به ، مىخلقت انسان قدار استعدادها وتفكر در استعدادها و مدر اين سطح است كه با

شد تا كها طول مىتوان شتابزده در انتظار نتايج فورى بود كه يك دانه، ماهنمى رسيم.كه در جهان بينى اسالمى به آن مى

 .جوانه بزند و برويد و رشد كند

 تفكر وسيع و آماده، به مواد فكرىترى را فراهم كند. فكر وسيع مطالعات وسيعاو پيش از هر چيز، ناچار است كه براى اين ت 

و به وسعت هستى راه بيابد و ى دفتر و كاغذ آزاد شود مطالعات بايد از محدودهزيادترى نياز دارد و ناچار با تفكرات وسيع، 

و در اين حد ناچار بايد از روش مطالعه و برداشت و روش تفكر و  و اعتبارها آغاز گردد. هاها و برداشتاز هر حادثه درس

 گيرى، پرده بردارد.نتيجه

 

 نياز دارد:چند اصل ها و تصويرها و تفكرها به انسان براى رسيدن به برداشت

 .در هر تصادف نظمىباشد و  درسى تواندمىدر هر حادثه اين كه  احتمال (1

 و هاحركت ،بيندامروز و آينده را يكجا مى ديروز وكسى كه كه حادثه را در يك لحظه محبوس نكند.  نگرش و عينكى (2

 كند.را بيشتر حس مى ركودها و از دست دادن ها و...

ذهن  كند.كمك مىها وسعت برداشتفراغت و خلوت به  ها را هضم كند.ها را در خود بگيرد و آنكه حادثهفراغت و خلوتى  (3

ها دسته ق به آنو عشها و عالقه ها را بر اساس اهميت آنخسته و فكرِ مشغول، برداشتى نخواهد داشت. ذهن انسان حادثه

ى نفوذ بيشتر و قدرت زيادترگيرد، اش جريان مىهنگامى كه در همان موضوع با اهميت و مورد عالقه كند وبندى مى

ها در هر ماه و هفته و روز، حتى و اين است كه راه رفته. ترى خواهد آورداز اعماق، ره آورد مهمخواهد داشت و در نتيجه 

گرفتند مىها را در نظر اهميتها، محاسبهكردند و با مى مراقبتدر هر ساعت و در هر لحظه، ذهن خود را و درون خود را 

ها برداشت ،ى فراغت و خلوت درون، حتى با بلبشوى بيروننمودند و در نتيجهها جلوگيرى مىها از پارازيتو با مراقبت

 ها.گيرىداشتند و نتيجه

 آموزد.م، طرز برداشت را به ما مىكنيهايى كه در فصل تدبر از آن ياد مىها و مثالنمونه (4


