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 هنگام تربیت: مفصل ده 

  357تا  331صفحه 

 

 ؟انجام بدهدئوليت خويش را بهتر مستواند، مىچه موقعيت و در چه وقت در  ؟با كه ؟چگونه ؟چه كسى 

 پرداختن و ساختننوبتِ  ،زمينه سازى و آمادگى دادنو  جذب و صميميتو  آشنايى و دوستىو  ارزيابى و شناسايىس از پ 

ها وشآن ر .ى عملى و داستاننمونهگرفته تا استدالل و برهان  استفاده كردن است. ازهاى مستقيم و غير مستقيم روشو از 

 دهند. اى نمىها همراه نباشند نتيجهها، مادام كه با اين شرايط و زمينهو برنامه

 

  1 .ارزيابى و شناسايى: 

 يببط .، با مريض رو به رو شدى از پيش ساختهنسخهتوان با نمىو  تير انداخت نمی توان در تاريكى وى مجهول در زمينه

، نه هاستتوان از پيش تهيه كرد، همين اطالعات و آگاهىآنچه مىشناسد. هايى را مىهايى همراه است و عالمتبا آگاهى

 ها.ها و دارو دادننسخه نوشتن

 ، استفاده كرد.هاها و نورانيتلطافت ،هابرخوردها و تجربه ،هاعالمت :توان از مىها نهشناسايى زميبراى  -

 شوند.شناخته مى مداومت و دقتو تعليم  آموزش وو بر اثر كار و تجربه اثر  بر:  هاعالمت

را  احتماالتيك يد يكهستند با ها مبهم و غير مشخصيا عالمتو  عالمتى در دست نيستجا كه آن: برخوردها

 است.با خطرهايی همراه كه  .كرد آزمايش

د افتمى جرياناى به نيروهاى تازه، در انسان هاى فكرى و عقلى و حركت روحى و حركت عملىحركتبر اثر : هالطافت

 .شوندمى جديدى شكوفا هاىِها و ديدها و نفوذها و دقتبينشو 

 

 2 .آشنايى و دوستى: 

  گوناگون: روحيات -

 انداى ديگر خشن و ناهمرنگدسته ،ها هم اين دمخورى و آشنايى را ندارندبعضى هستند، در نگاه اول آشناها بعضى

 و...

ها ز رنجا هاى جغرافيايى خشن و متالطم، از محيط هاى خشن و پيچيده،از معاشرت پيچيدگى،آن  خشونت وو اين  -

 گيرند.از وراثت و از تغذيه مايه مى هاى روانى،و ناراحتى

هاى دوستى راه، ى گوناگون و متضادهاروحيهاين  .خواهدهاى گوناگونى مىها راهيهها و روحآشنايى با اين دسته -

 سالم، معاشرت، پذيرش، بی اعتنايی و همراهی، طرح سوال و سكوت: خواهندمىى متفاوت



ايى هها و ميزانبا مالكبايد ها اين راههر كدام از  آيند.و همه جا به كار نمى كليت و عموميت ندارندها، البته اين راه -

كبر و  كدام غرور وآورند و ل مىرا به دنبا رشد و بارورىكه كدام يك سنجيده شوند ايم ها سخن گفتهكه از آن

 را. خودخواهى

 

 3 .جذب و صميميت: 

آن روى پرورش  ، بهدوستىها با شروع نياز دارند، اينهاى زيادى همراهدر پيش دارند و به هاى درازى راهكسانى كه  -

 بدهند. صيقلرا وسيله، طرف خواهند با هر ها مىآورند. اين

را قطع اى نديدند دوستى هرگاه نتيجه، كنندهاى زيادى را تجربه مىراه ،دوستىهاى گيرهها براى محكم شدن اين

  دهند.حساب به دوستى ادامه نمىشوند و بىحساب دوست نمىها بى. اينكنندمى

ها و حلم ها،مداراها و تسامح ها،ى رحمصله ها،ها و محبتخدمت ها،عيادت ها،زيارت ها،اطعام ها،انفاق ها،تأليف قلب -

كسانى كه  هايى هستند براى تربيت.و راهسازندگى يى هستند براى هاگيرههمه و همه،  ،هااخالق و نرمش ها،تحمل

كه  هايى همو آن ناچار رهايش كردند.آن را تحمل كنند و توانستند سنگينى عظيم نداشتند، نمى در اين كارها هدفى

 ...و ىبت سازو انفاقشان،  .رشوه و باجتأليف قلبشان شد  مسخش نمودند. بارىبىها را رها نكردند، با همين اين گيره

 

 4. زمينه سازى: 

 پُر اند وكردهانباشته ها ها و مطالعهها كه خود را از حرفآخر آن نوبت زمينه سازى و ايجاد آمادگى است.اكنون  -

  ميرند.كه مىمعطل نبايد كرد ها را ؛ اينهستند و طالبواقعاً تشنه ها بعضى .ندبشوخالى همه اند، بايد از آنخورده

از  ها،ها و سؤالها و غرورها؛ با ضربهاز شكستن مانع پاك كردن و خالى نمودن،از  دارد: مراحلىخود زمينه سازى  -

 و به تفكر وادار كردن. و به آزادى رساندن شخصيت دادن

 آيد و به زمان نياز دارد. زمينه سازى و ايجاد آمادگى، هميشه در يك لحظه و يك برخورد بدست نمى -

توان نتيجه گرفت؛ مىبهتر و زودتر ، مريد بازى و مريد سازى در كار نيستو  كنندكار مىچند نفر با هم كه جا آن -

 .ديگرى سوهانباشد و  گيرهتواند مىيكى  چون

 

 رمرو 

ته به وابسما نوع مسئوليت و ) .نه آگاهىاست، مسئوليت بر اساس توانايى چون داراييم و چون تواناييم. ما مسئوليم؛  -

 (ست.اهميت كارها و ضرورت نيازها و استعداد و توان ما

كردن و جهت دادن و شكل دادن و كشف كردن استعدادهاست. نياز رهبرى شديدترين نيازها، وحشى، در اين قرن  -

  ت.اس تربيت نمودن

 :اين چنين تربيتى است كهتربيت اسالمى  -

گيرى ها نتيجهو آموزش تدبر و تفكر: مطالعه كردن و از مطالعه/  ها، از خودِ آزادىآزادى: از جبرها، از اسارت همراهِ؛ 

/ هاها و حادثهآيهو تدبر نه فقط در كتاب، كه در تمام /  و يادآورى، به استعدادها و نيازها و بازارها و خريدارها/ نمودن

ها، ها تا آن هدفها و وسيلهها و راهها و محبوبو تعقل و سنجش در هدف و تفكر: در انسان، در هستى، در تاريخ

چگونه با همين روشى كه خود ساخته  آموختن اينكه؛و  .سازدها انسان را براى انتخاب و اتخاذ، آماده مىهمراه اين



هاى گوناگون چه موضعى آموزد كه در برابر روحيهچه كسانى كارش را شروع كند و مى با شده، به سازندگى بپردازد.

 داشته باشد.

كه آيا ايمان از  ؛گردد مىو ترديد هاى پى در پى سؤالخورد و گرفتار برمى اشكالى تجربه، اين روش به در مرحله -

 و.. ؟آيندكه آيا شناخت و ايمان از تفكر بدست مى آيد؟شناخت بدست مى

ميم فهمىنگاه عميق به استعدادهاى انسان با . هراسندها و استبعادها نمىها كه خود قدرت تحليل دارند، از اين سؤالآن -

ها ها و عشقبا درك زيبايى و خوبى و شناخت فايده و نفع، احساس .شوندديگر هماهنگ مىكه تمام استعدادها با يك

 شوند.قل و عشق با يكديگر هماهنگ مىشوند، فكر و عها در ما سبز مىو طلب

 به آبيارى و پاسدارى نياز دارد. ت كههمچون بذرى اس فكرشوند. مى ها شروعحركتشوند و ها سبز مىشناخت، فكربا  -

كنند، البته هايى را سبز مىفكر و ذكر در ما شناخت .خواهدمى عهدفكر و ذكر،  خواهد و يادآورى. ومىذكر فكر، 

ها ها و عشقبا عمل و حركت، همان شناختولى  .گيرند، البته نه چندان بزرگهايى را به دوش مىعملضعيف. 

 (.آيند: فكر ذكر عهد عمل يقين شهود تسليماين گونه مسائل به دنبال مى). رسندو به يقين مى شوندنيرومندتر مى

ن و اي رسيم.ى ديگر نمىنداشته باشيم، به مرحله شكرهنگامى كه در يك مرحله سستى كنيم و در يك مرحله  -

 پيداست كه ايستايى و درنگ و ركود، گنديدگى دارد و خستگى و تنهايى و مرگ.

شناخت نيازهاى با  ى ما هستند.هامرضها ببينيم، كه اينها را توانيم تفاوت، مىهاى بزرگى خود با روحمقايسهبا  -

داروى و  رويمدنبال درمان مىو اين است كه  گيردما جان مى همت و عشق به سالمت در، عظيم و استعدادهاى بزرگ

 .نماييمجمع آورى مى هايش را حتى از بيابانخو


