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  برندكشند و در خود فرو مىنيروهايى است كه او را به خود مى اسيربشر. 

 ...(و حب شهرت، حب لذت، احب دني، حب نفس)ها ها و ميلغريزه -1

 .سازدبين خلق مى، او را دهننياز به تعريف، نياز به مقبوليتدارند و او را از تعالى باز مىهاى مردم حرف -2

 هاى آنهاى دنيا و زينتجلوه -3

  كندو او را از دو طريق بيچاره مى (شيطان) كندگاه او را رها نمىى است كه هيچدشمناز اين گذشته بشر گرفتار: 

 .كندمى اغواكند، مى وسوسهكند، مى تحريكى او را هاو هوس نفس -1

 .اندازدكشد و به زنجير مىه بند مىكند كه انسان را بمىبزرگ قدر ها را آنبخشد و هيچمى زينترا هاى دنيا جلوه -2

 بايد در او  ،بشرو ساختن تربيت براى داد.  نجات« بيا برويم»ى ن با يك كلمهتوانمى رااسير هفتاد نفر  ر واين بشرِ گرفتا

 .ها را همراه بكشدتمام زنجيرها را با خود بردارد و تمام نگهبانباشد و ها نيرومندتر از تمام غريزهآفريد كه  عشقى

  ايمما عاشق آفريده شدهبهتر بگويم،  .كندما را از اسارت غرايز و حب نفس و حب دنيا آزاد مى« اللَّه»حب عشق شديدتر و ،

ها، ها و مقايسهبا شناختما ما هست.  عشق و نفرت و ترس در. كنيممعشوق و معبود را انتخاب مىبا سنجش و مقايسه، 

 .كنيمها را رهبرى مىدهيم و آنها جهت مىبه اين

  وتفكر سنگ اول رشد انسان و زير بناى تربیت او  پسرسد. مىها شناخت، با اين دو عامل، انسان به تفكر و تجربهبا 

ناخت شو دارد ه تدبرها و مطالعات و مواد خام احتياج بفقط تفكر نتيجه بخش نيست. تفكر  .سرنخ اين كالف سر درگم است

 نيازمند است. نظارت عالى عقل و به سنجش و  مقايسهنهايى به 

 كوشد راهش مى كه فكر براى نشان دادن ىيهابر هدفو ديگر دهد هايى كه فكر ارائه مىبر راه: يكى عقل دو نظارت دارد

 .شودمىانتخاب امكان پذير  هاست كههدف و هابا سنجش راه و

  حركت و عمل و آزادى و رشد و تكامل و ، محبتى ، محبت است و ادامهشناختى ، شناخت است و ادامهتفكرى ادامه

 .آدم شدن و انسان شدن

  ،ها را كسى دارند كه آن نياز بهسه  راست و اين هتدبر و تفكر و تعقل  ىشناخت و انتخاب و عمل نتيجهبراى رشد انسان

مربى  .نيازمندندمربى و رهبر تدبر و تفكر و تعقل، سنگ اول تربيت انسان هستند و اين همه به  .و كنترل نمايد رهبرى

 :دار استرا عهده سه وظيفهو ها به مقصد برساند رين راهتتواند ما را از نزديكدانا مىحكيم و 



ى عادت و گرفتار آهن رباهاتواند جهت حركت ما را نشان بدهد به شرط اين كه ما مى نماى فكرقطب: ادىتزكيه و آز  -1

تر است تا كسى كه تفكراتش را به انحراف راستى آن كس كه تفكر ندارد به نجات نزديك ؛تعصب و تقليد نشده باشد

 .اندكشيده

ست هاى غلط داند و يا به نتيجهاند و مأيوس شدهاند و به نتيجه نرسيدهها تفكراتى را شروع كردهخيلى: ليم و آموزشتع -2

 .را بياموزدروش تدبر و مطالعه و طرز تفكر پس بايد مربى به ما اند. اند و منحرف شدهيافته

هايى است كه شيطان به آن كمر همت بسته و اين است كه مربى ها و گرفتار وسوسهانسان گرفتار غفلت: تذكر و يادآورى  -3

 تَنْفَعُ الْمُؤمِنينَ.  كْرىوَذَكِّرْ َفانَّ الذِّ .ها و تذكرهايى داشته باشدبايد يادآورى

 به آن اشاره كرده استسه آيه ين طرح تربيتى، طرحى است كه قرآن در اين نظام و ا: 

 ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا فُرادى وَ قُلْ انَّما اعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ انْ تَقُومُوا للَّهِ مَثْنى -1

 يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ َو يُزَكّيهِمْ َو يُعَلُِّمهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ -2

 تَنْفَعُ الْمُؤْمِنينَ  كْرىوَذَكِّرْ َفانَّ الذِّ -3

تفكرِ هاست. در اين آيه خواهد و اين يك چيز همه چيز را در بر دارد و آبستن تمام حرفى اول از ما فقط يك چيز مىآيه

 -يُزَكّيهِمْ -مواد خام براى تدبر -ا عَلَيْهِْم آياتِهِيَتْلُو .ى دوم كارهاى مربى گوشزد شدهدر آيه .اندرا از ما خواستهپس از قيام 

در  -ححيكم و ص، تعليم حكمت يا تفكر محتعليم كتاب يا آموزش تدبر و مطالعه -الْكِتابَ وَاْلحِكْمَةَ يُعَلِّمُهُمُ -تزكيه و آزادى

 .ى آخر از كار ديگر مربى، از تذكر و يادآورى سخن به ميان آمده استآيه

  تعقل -6تفكر  -5تدبر  -4تذكر  -3تعليم  -2تزكيه  -1 :كنيممى از اين مطالب به ترتيب بحثنظام تربيتى اسالم ما در 


