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 مربی کیست؟ومفصل س : 

  61تا  49صفحه 

 

 به هستى و به انسان از چه ديدى نگاه ما که  است. در گرو اين سؤال حیحطرح صدر گرو  ،یحجواب صحربی کیست؟م

 شناسیم. و او را چگونه مى کنیممى

زند فرولى انسان ... ت بیاورد وباشد، ناچار بايد طورى تربیتش کرد که آبخور و آخورش را بدس تن يك دهان وانسان اگر 

 هاى زيادترى دارد. انسان سرمايه .و سرزمین خاکى نیست هفتاد هشتاد ساله خانه و جامعه و حتى دنیاى محدود

 نهايت بى جا که ما هستى را با وسعتى شناختیم که تاآنو  در پیش داردنهايت راه تا بىو  استنسان فرزند تمام هستى ا

هاى حاکم بر با قانونشود که اى تربیت مى، ناچار انسان به گونهکه اين هستى را زير پا داردعظمتى  راه دارد و انسان را

 . دش در تمام اين عوالم کارگشا باشنهاياستعداد و سرمايهو  اين عوالم درگیر نشود

 و مااز محیط و آگاه  .ترتر و وسیععظیمند باشد توامى وجودى ،هستى وسعت گستردهاين انسان عظیم، در اين  مربى 

و  کمال ماو  رشد مابراى  مهربان و دلسوزو در عین حال  ار آنشمهاى بىهستى و قانوناز  ،مانهايت استعدادهاى بى

 .سعادت و بهزيستى ما

  اما انسانِ تمام ؛دنیا را دانشمند و اينو انسانِ جامعه را استاد و انسانِ زمین تواند تربیت کند انسانِ خانه را پدر مىپس 

  ؟آفريدگار هستى و انسانرهرو تا آن سوى عوالم را چه کسى جز و هستى 

 وَ ُيذْهِبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ»کند هايى را تربیت مى، انسانخداوند. مربی، اوست و ديگران بايد راه و رسم تربیت را از او بیاموزند 

و با سازد آشنا مىو دردها و داروها  هاقانونبا ، وَحْىى زدايد و به وسیلهها مىها را از آنو پلیدى، «وَ يُطَهِّرَهُم تَطْهیراً

و آموزگار و مزکّى و مطهّر خلق  مربىپیشوا و نمايد و مىها مسلط ها و طبیعتبر روحیهها را ، آننورانیت و پاکى و آگاهى

  «مُ الْكِتابَ َو الْحِكْمَةَ.يَتْلُوا عَلَیْهِم آياتِهِ وَ يُزَکّیهِم وَ ُيعَلِّمُهُ»سازد؛ مى

 د باي ،نند طبیبما و باشد آگاه هاى مؤثرقانون و عوامل تربیتىو ها درمانو  دردهاو از ها کسرى و از استعدادها ازبايد  مربى

را بايد از ها دردها و درمانآگاهى از  .اى مؤثر نیستهر دارويى در هر روحیه؛ چون بشناسد راروحیه ها و داروها و دردها 

لطافت از  و آموزش و تعلم، از از تجربه و برخوردتوان مىها اخت روحیهشنبراى و بدست آورد؛  -از کتاب و سنت -وحى

 استفاده کرد. روحى و فرقان

 از آن سخن « اشت از قرآنروش برد»که در کتاب  نیازمنديمبه اصول و کلیدهايى  ،وحى از استفاده کردن و براى رسیدن

 .رفته است

  و  و وضع و زمینهها را از يكديگر جدا روحیه و شودبه انسان ارزانى مىى اطاعت و تقوا در مرحلهنیرويى است که فرقان

فْلَیْنِ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُم کِ يا ايُّهَا الَذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ» «.هَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناًانْ تَتَّقُوا اللَّ »؛ نمايدمى طرز برخورد را مشخص

  «مْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِكُمِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَ



  آيد. و در اين حد است که بدست مىاز حرکت انسان ت که اسهاى ممتدى ها و تجربهها و ورزشى حرکتتقوا نتیجه

، نه از اعمال و از هااز عالمتو ها را ببیند تواند عالمتمىگردد و مىها آزاد از مانعشود و مىبرخوردار  هاچشماز انسان 

 .ها را بشناسدروحیهها، حرف

  هاناختبه ششود و با حرکت فكر مى حرکت فكرى آغاز، طرح سؤاليابد. با اين گونه توضیح مىفرقان و تقوا اين ى رابطهو 

 .به اطاعت و تقواو با اين عشق و لطافت  هاى روحىها و لطافتبه عشقها رسیم. و با اين شناختمى

 یست و تنها هايش نبردارى از تجربهداريم که امید بهرهشود که ما در راهى گام برمى، با اين ديد آشكار مىضرورت مربى

ز ا وارلقمانها درس گرفت و توان از حادثهمى نابودى بیافريند. چه بسا... چه بسا بهره بدهد و يك قمار، يك ريسك است

، نوار در جست و جوى مربى رفتسلمان حال آنكه به راه افتاد. دسرخو ى آزاد شد وتوان از بند مربمى بدها خوبى آموخت.

 وار از بدها ادب آموختن است.از لقمانتر و پربارتر آسان

 یدند رسمى تر، به نتیجهراحتتر و سريعم شدند، همى يا مربى همراه، اگر با آموزشاند، رفتهها که خودسر رانندگى ياد گآن

جا در پیش هست. فقط آنخطرهاى شكست، يأس، خستگى، وازدگى و از دست رفتن ؛ چون رهیدنداز خطرها مى هم و

 .ها، ادب آموختادباز بىتوان مى ،مربى در دسترس نیستجا که آنو  افتاد به راه، بايد ماندن خطر حتمى باشد درکه 

تن شوق رفو هايى درك تنو ضرورت حادثه ، هنگام نبود مربى .رده، نفى نشده، که شكل عوض کمربى، باز در اين حدگرچه 

 .خواهند نموداستعدادهاى راکد ما را بارور خواهند شد و  ماآموزگار  ،و بارور شدن

  يد، گوها سخن مىبراى آن ها و تصمیماتش،گیرد و از ديدهیند و تصمیم مىببه جاى افرادش مىآن نیست که مربى خوب

 و سپس خود ببینند و حرکت کننددهد که مى آموزشکند و مى آزاد، گذاردمىراد را در جريان نیازها افاست که  کسى بل

 که بیابند و پیش بتازند. نمايد مىآورى و يادتذکر  هاها و در کنار حادثهسر بزنگاهدر 

 کار  ست،وا انتخاب و اتخاذ راه رفتن و به پا ايستادن انسان، و به دوش کشیدن نیست، بلكه ، غلتاندنهدف تربیتىجا که آن

 در اين جا: شود.مىعوض او هم مربى و روش 

جبر تاريخ، جبر محیط، جبر  انسان.جبرهايی در درون و بیرون  کند؛ از جبرهاى حاکم آزادرا فكر انسان مربى بايد  -1

و  ستنسان همراه اين جبرهاا .جبر فكر و جبر عقل، در درون جبر غريزه وو  وراثت، جبر تربیت، جبر طبیعت، از بیرون

 .رسدبه آزادى مى هاجبردرگیرى و هماهنگ شدن همین تضاد، با تنها 

ا با اين سوخت ر عقليابد. دست مى ترهاى تازهبا تجريد و تعمیم به شناختکند و مىگیرى نتیجهاز ادراکات حسى  كرف

خص ا مشب است. عمل جبرىيك  عقل، اين سنجشو  کار فكراين . نمايدد و بهترينش را مشخص مىسنجمىسوخت سابق، 

وخت از س و در نتیجهدارد وا مى ى بهترطلبى و تجمل طلبى و تنوع طلبى انسان، او را به حرکتغريزهشدن سوخت بهتر، 

هاى تضاد اين علیت درگیر شدن اين سه عامل جبرى و با .کندآزادانه انتخاب مىو سوخت جديد را شود آزاد مىسابق 

 رسد.گاه آزادى مى حساب شده، انسان به میدان

 امادام که انسان در يك محیط تربیتى و همراه يك جبر است، ناچار محكوم خواهد بود. مسئولیت مربى اين است که او ر

 ى تضادها بگذارد، تا او راه خودش را انتخاب بنمايد.هاى تازه، همراه کند و او را در زمینهبا راه

جوشش، بهتر از بخشش چراکه  .یاموزدرا بها و روشطرز برداشت و طرز تفكر بايد است.  تعلیم و آموزشکار ديگر او  -2

 است.

هاى با تذکرها، قطرهبايد که  مربى استو اين . ستهاتذکرها و يادآورىنیازمند  ها وها و غفلتگرفتار نسیان ،و انسان -3

 ور کند و حرکت و پیشرفت را فراهم سازد.هاى آماده را شعلهمتراکم و زمینه


