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 مقدمه

ست که با آن جهت که مى.... هنگامى گوییم تمامى هستى زیباست؛ یعنى که تمامى هستى با تعادل و رو به جهتى ا

ها، هم با یابد اینبیند، که مىها و دردها را هم زیبا مىها و زشتىر کس آشنا بشود تمامى رنجى دید هو با آن زاویه

ى هستى که در این دریا و بر ساخت انسان و استعدادهاى او هماهنگ است و هم با نظام چهار فصل و حرکت پیشه

 {....0ولى و فقرى و نیازى نیست.}توان قرارگرفت و باید دل به حقى و ثابتى بست که در او تحروى موج نمى

کند وگرنه ملعون استتت و منرور. بتتربه خورده استتت و اگر آدمى با نظام هستتتى هماهنگ شتتود، ادامه پیدا مى... 

 {....5«}0 غَیْرَکُمْ ثُمَّ ال یَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ تَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْمًانْ تَاِ»مطرود؛ که: 

 

کند همراه ارتباط و اى زندگى مىکند همراه نظام و ستتن ت و در جامعهعظمت، در جهانى زندگى مى... انستتان با آن 

نیاز شدن و تأمین شدن تمام کمبودها و شكوفا شدن تمام استعدادهاى اوست، نه پیوست. و نشاط این انسان، در بى

ستعدادها و نه در احتكار کردن آنها، که این هر دو درگیر ست در آورد و رنج مىى مىدر هرز کردن ا زاید. ممكن ا

شى شى همان خاك بازى بچهیك لحظه با خو شد ولى این خو ست که از درد کزاز غافلند و رنجِ ها همراه با هایى ا

 اند.بریدن دست و پا را تجربه نكرده

سانى که خودش را هرز کرده و خوش بوده و کیف کرده، در واقع از آنجا لذت برده که  ست داده، نمىان داند چه از د

 {....4} فقط حساب کرده که چه به دست آورده است.

 

ْسرٍ»ها سوگند، ، به تمام این دوره«وَ الْعَْصر» .... ها در ، که انسان با این همه سرمایه در تمام دوره«انَّ الْاِنْسانَ لَرى خُ

 نیاورده است.هایش رشدى نكرده و سودى خسارت مدفون است، چرا؟ چون سرمایه

اند، اما خود انسان ها زیاد شدهدرست است که به ثروت، که به قدرت، که به علم رسیده است، درست است که این

 {....4} کم شده و اسیر شده و اسارتش عالمت حقارت است.

سان در تمام این دوره .... ست. مان ست داده ا ست آورده از د سارت داده؛ چون بیش از آنچه به د علومات و ها خ

ستعدادهاى ست و ا ست رفته ا شده اما خودش از د درونى او، فكر و عقل و دل و روح و  محروظات و ثروت او زیاد 

 {....5} اند.اند و تاریك شدهعمر او همه از بین رفته

 

ا لذ تى که کنیم و این است که بخود را جزء دارایى حساب نمى ما از حجم استعدادها و از عظمت خویش غافلیم و ....

 {....1} ایم، سرخوشیم و سرشاد.در عوض از دست دادن خویش و عمر و هستى خود به دست آورده

 

آوریم. اندامى که هماهنگ رشتتد نكرده، هر مادام که خود ما زیاد نشتتده باشتتیم هر چیزى را زیاد کنیم، کم مى ....

شود جز رنج چیز دیگرى ندارد. خود ما؛ یعنى ضوش زیاد و بزرگ  شد هماهنگ این وجود نه بزرگ  ع تمام وجود و ر

 {....7} اى ندارد.شدن یك دست و یا یك پا که این بزرگ شدن و زیاد شدن جز رنج بهره

 

 {....8} دردها چیزى جز کم کارى و یا پرکارى، افراط و ترریط یك استعداد نیست.....

 

                                                                                                                                                                
 .48 آیه محم د،سوره  -0
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 و استعدادهای او درخصوص انسان

ام، استتتاد کند. من فرزندم را براى خانهاختیارش را براى محیطى که در نظر دارد، تربیت مىهر کس افراد تحت  ....

سال زندگى، شاگردش را براى جامعه سان را حداکثر براى این زمین و براى هرتاد  شمند، ان ى محدودش و یك دان

شكوفایش مىتربیت مى شرایط موجود، بارور و  سان فرزکند و بر طبق  ند خانه و جامعه و حتى دنیاى سازد. ولى ان

 محدود و سرزمین خاکى نیست.

سرمایه سان  ست و تا بىان ستى ا سان فرزند تمام ه نهایت راه در پیش دارد. لذا باید طورى هاى زیادترى دارد. ان

 تربیت شود که در تمام این عوالم و در تمام این مسیر بتواند چه بكند و چگونه بماند و چگونه برود.

سان نگاه کردیم و با این  وقتى که ستى و به ان سیع به ه ستیم و با این دید و شك شتیم و دیوارها را  ما مرزها را بردا

 {....0} کنند.شوند و راه حل پیدا مىجهان بینى به فكر تربیت افتادیم ناچار مسائل به صورت دیگرى طرح مى

 

سل.... ما به اندازه همه وجودمان، به اندازه تمامى ابعاد خلق ستعدادها را ها و ن ستعداد داریم . اگر بخواهیم این ا ها ا

ست و مدرکى پیدا کنیم محصور نماییم، زیاد هم مى آوریم. اینجاست که آخرِ عمر تنها براى نان و آب، براى اینكه پُ

ذشته م و یا گشود که سگى را دست بگیریم و از کنار ساحلى بگذریم و سوت بزنیما و تمامِ حاصل زندگىِ ما، این مى

 حاصلمان را تكرار کنیم.بى

اگر فهمیدیم به اندازه همه ابعاد خودمان؛ یعنى بدن، فكر، قلب، عقل و روح و به اندازه همه این ابعاد در دیگران به 

 {....01} شود.ایم، محدود نمىما استعداد داده شده، دیگر مسأله در این حدى که محصورش کرده

 

سا سیع ان ستعداد و سیعن، بارى بزرگ... ا شد؛ چون این زندگى ترى را مىتر و عظیمتر و زندگى و تواند به دوش بك

ستعداد نیاز نداشت. این نظم و عدالت و رفاه با غریزه تأمین مى طور که شد، همانمنظم و مرفه و عادل به این همه ا

 {....00} در کندو }زنبور عسل{ تأمین گردیده است.

 

 .آیدو نامحدودی وجود می تربیشاز ترکیب استعدادها، استعدادهای 

گیر این درست که استعداهاى انسان محدود و مشخص است. ولى از ترکیب این استعدادهاست، که عظمت چشم ....

 شود.انسان، متولد مى

هاى تازه، به وجود ترکیبحروف الربا محدود و مشخص هستند، ولى با ترکیب همین حروف این همه کلمه و جمله و 

 آمده است.

سان، بىهنگامى که مى ستعداد دارد. با توجه به همین ترکیب خالق و این چشمهگوییم ان ست، نهایت ا شان ا ى جو

 {....05} کند.گذارد و جز تحر ك، جز حرکت، او را تأمین نمىکه انسان را آرام نمى

 

ها بینم که این اندامکنم، مىنیروهایم که در من وجود دارند و احساسشان مىها و من گذشته از امكانات و اندام ....

ستند و این ستعدادها با هم ارتباط برقرار مى با هم در رابطه ه ست که مها و با ارتباط اینکنند و با ترکیب اینا ن ها

 یابم.هاى جدیدى را در خودم مىکنم و توانایىبه ابعاد بیشترى راه پیدا مى

دهد و این استتت که ابعاد انستتانى، بر نهایت کلمه و جمله به دستتت مىین ترکیب، همچون ترکیب حروف الربا، بىا

یب مى به این ترک که  گامى  نامحدود مىفرض محدود بودن، هن ند،  نایىرستت ند و توا یه شتتو پا هاى عظیم او را 

 {....04} ریزند.مى
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ستعدادهایش  سان گرچه ا شیم، ان ست، ولى با ترکیب آنها نامحدود و بى... اگر معتقد با شود، نهایت مىمحدود ا

 {....04} گاه جایگاهى را که داریم نقطه آخر نخواهیم دانست.هیچ

 

 نهایت، برای راه بیهای عظیمو سرمایه نهایتبی یاستعدادها

سان، ادامه او را مى .... ستعدادهاى ان سان از بىما از عظمت ا ست، پس یابیم و چون ان سرمایه برخوردار ا نهایت 

نهایت راه باید استتتعدادهایش را بارور کند و پاهاى نیرومندى پرورش نهایت ادامه خواهد داشتتت و براى این بىبى

سازد، همانمرکبدهد و  سیدن به ماه، اهایى ب هایى تهیه نمود و ستعدادهایش را بارور کرد و مرکبطور که براى ر

 هایى را پشت سر گذاشت.راه

هایى را زیاد نماید و هایى بیابد و ستترمایهانستتان باید در این محدوده هرتاد ستتاله پاهایى تربیت کند و مرکب

 {....05} نهایت راه بردارد و سپس راهش را شروع کند و حرکتش را دنبال نماید.هایى براى بىتوشه

 

 ها و دیگرى نیازها را.دادند: یکى سرمایه.... انبیا دو مسأله را تذکر مى

 {....16}هاى طوالنى و عظیم را،یکى استعدادها و پاهاى نیرومند و پنهان را و دیگرى راه

 

سان بى....  سرمایه دارد و بىان سال وقت براى تجارت، آن هم، ننهایت  صرش خوراك و نهایت راه دارد و فقط هرتاد 

صرش مقدمات اینها، واى به روزى که بقیه سكن و ن شاك و م صرف نمایش دادن اینها که دیگر پو شود  اش هم ب

 {....07} اند.اند و زیان شدهاند و یا از دست رفتهاند و احتكار شدهاند یا راکد ماندهها از دست رفتهسرمایه

 

ها پایى بسازد، نه بارى. پایى براى ها را راه بیندازد و از آنسوار باشد و آنهایش خواهد بر تمام دارایىانسان مى ....

 راه، نه بارى بر روى دوش.

این آرمان بزرگ انستتان استتت، که نه تنها بر هستتتى، که بر خویش هم حاکم بشتتود و بتواند به این هر دو جهت 

 {....08} بدهد.

 

 خاص اوست ترکیبناشی از  ... ویوآزادی و اختیار تمایز انسان با موجودات دیگر و 

 {....00} ها و تجربه و تخیل و تركر و تعقل و...انسان ترکیبى است از غریزه ....

... در درون حیوان بیش از پاى غرایز نیستتت و در نتیجه ستتنجش و انتخاب هم نیستتت. گرچه بر اثر رهبرى غریزه 

شتتده و جبرى استتت. انتخاب نیستتت بلكه یك عمل هدایتطور ناخودآگاه بهترین را بدستتت بیاورد، اما این  به

 ها و بدون انتخاب.ى فاصلهرسد، بدون مقایسهترین فاصله به مقصد مىطور که نور از نزدیكهمان

گیرى و سنجش است که دو خصوصیت خودآگاهى و انتخاب )اختیار( از تضادها و رقابت غرایز، با این نیروهاى نتیجه

 {....51} رد؛گیدر انسان شكل مى

 

 رسد.انسان با ترکیب عظیم که از عناصر و چیزهاى گوناگون تشكیل شده به آزادى مى.... 

ند کنشود که آنها انسان را با عناصرش و اجزایش تحلیل مىى انسان از اینجا شروع مىنقطه نظرهاى مختلف درباره

یك جبر او را مى با  حالىو  ها در انستتان ستتنجند، در  حاکم. حكومت و انتخاب که این چیز نه  ند  مؤثر هستتت

 {....50} ى ترکیب این چیزهاست.نتیجهانسان
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در ترکیب، اصالت با اجزا نیست و روبنا و زیربنا معنا ندارد. در ترکیب اصالت با ترکیب است و این ترکیب، مبناى  ....

 {....55} آزادى است.

سان به .... برورت حرکت، نه ترنن و تنوع، و به  خود آگاهى ، بهآزادى با این ترکیب، ان و به نظارت بر خویش و به 

 یابد.دست مى حرکت تاریخى

 تواند به خودش آگاه شود؛و با این ترکیب است که انسان مى

 کند، خودش را کشف -0

 کند، استخراج -5

 بدهد، شكل -4

 {....54} بدهد. کند و جهت رهبرى -4

سان در یك مرحله خودش را....  شف مى ان صریه مىک ستخراج و ت کند و در یك کند و در یك مرحله این معدن را ا

ها و ابزارهاى گوناگون در دهد و آنها را به صورت ماشینهاى تصریه شده شكل مىها و آهنمرحله به استخراج شده

و به تكامل رسیدن، شود که پس از شكل گرفتن جا خالصه نمىرساند. ولى مسأله در همینآورد و به تكامل مىمى

 {....54} رسد.هاى تكامل یافته مىنوبت رهبرى کردن و جهت دادن به ماشین

 

 

گیرى این انستتان، نه خوب استتت و نه بد و نه ترکیبى از خوبى و بدى و روح و لجن، که خوبى و بدى با جهتو  ....

 گیرد نه با استعدادهاى او.انسان شكل مى

سان گرتهآنچه از ثنویت و دوگانگى  شأ گرفته که خیال مىان شتباه من ست و اند از این ا کنیم روح و عقل خوب ا

ست و این لجن. در حالى ضب، بد. آن روح ا ست و نكراء و شهوت و غ سیر نیرتد، لجن ا که روحى و عقلى که در م

س ست و ایمان ا ست و محبت ا شد و جهت بگیرد، روح ا سیر با شهوتى که در م ست و لجنى و  ت. و این شیطنت ا

دهد که انستتان نه با استتتعدادهایش و نه با موقعیت و شتترایطش، بلكه انستتان با بینشتتى استتت که استتالم مى

 {....55} هایش انسان است.گیرىجهت

 

 استعدادهای متفاوت ها با وجودیکسان و نقش برابر و مشترک بین انسان ترکیب

گوناگون همراهند و حتى خطوط انگشتشان و حتى وبع موهایشان ها و تقدیرهاى که با اندازهها در حالىانسان ....

هاى گوناگون یكى استتت و ها در آدمى این اندامهمه در ترکیب با هم برابرند و رابطه برابر و مانند هم نیستتت، ولى

ون بر فرض که در استعدادها و امكانات متراوتند، در جهت دادن و رهبرى کردن برابرند؛ چهمین است که همه با این

که این هاى مختلف امكانات و استتتعدادهاى مختلف آورده باشتتد، هنگامىمحیط و وراثت و تربیت و غذا در انستتان

رسند و با توجه به این نكته که از هر ى نظارت و رهبرى مىترکیب، تعقل و سنجش را پیدا کردند، آن وقت به مرحله

سبت خواهند و با توجه به این نكته کهبازده مى خواهند واش تكلیف مىى دارایىکس به اندازه سعىن  مطرح ها و 

 {....51} شود؛ها بهتر مشخص مى، با این توجه برابرى آدمسرمایه و توان عمل و کار و نه است، نه
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 استعدادها بستگی ندارد... ها به مقدارفوزها و فالح

سأله .... ستعدادها و ناقص بودن زنم سأله ها همى تراوت ا ست؛ چون تراوتم ست و در اى نی ها مالك افتخار نی

هاى عالى و لقاء ربوان اللَّه، در رابطه بیشتر، استعدادها دخالت ندارند. فوز، اجر، فضل و بهره هاىرسیدن به ارزش

 {57} ها.با به کار گرفتن استعدادهاست، نه با مقدار آن

عى» ما ستتَ که ستتعى مطرح ا « 0لیس لالنستتان اال  نایى؛  نه توا مل و  نه ع به ستتت،  مل  بت ع ها. ستتعى نستت

 ....{58} هاست.توانایى

 

 ها و استعدادها.مربوط به اطاعت و تقوا است، نه مربوط به مقدار سرمایهها فوزها و فالح ....

بیح مى)ع( در نهج بینیم که علىاگر مى ستند، دهد که زنالبالغه تو سهم و در عقل و در ایمان ناقص ه این ها در 

، نه هاها و تنگدستىاند و دارایىاى دیگر مطرح شدهها نیست؛ چون در بینش اسالمى مسائل به گونهنقص عیب آن

 هستند و درگیر ساختن. 5اکرام هستند و نه اهانت، که فقط ابتالء

شتر مرد را با ست که دارایى بی ستیم. و این قرآن ا شاهد ه ستعدادها را ما به خوبى  شى این تراوت در ا عث بارک

شتر او و قوام ساب مى بی شغلبودن او ح سنگینکند و  سئولیتتر را بر او محول مىهاى  تر را هاى بزرگسازد و م

شغلکه ارزشگذارد، در حالىبراى او مى ست وها نه در این  سئولیت ها ست که ها، که ارزش در نقشنه در این م ها

 {....50} هاست.ها و دارایىت میان بازدهىها هستند و ارزش در نسبى شغلکنندهتعیین
 

 ها زن و مرد با هم برابرند، همه باهم برابریم.در نقش ....

ستعدادهاى ما و رابطه ساس ترکیب ا ستند؛ چون نقش ما بر ا شغل، حتى مردها با هم برابر نی ى نیروهاى ما ولى در 

 {....41} و تقدیر آنها. گیرد، ولى شغل ما بر اساس اندازه و مقدار استعدادهاشكل مى

 

مادام که در جامعه نیازهاى متراوتى هستتت، افراد متراوت هم باید باشتتند، البته با همان شتترایطى که ستتابقًا  ....

شود، فقر مذمومى نیست، بلكه فخر است و شعار صالحین ها آشكار مى. و در نتیجه، فقرى که از این تراوت4گذشت

صالح از تمام نیروها ست. مرد  ستعدادش مدد مىیش کار مىا ست. و مرد کشد و از تمام ا گیرد وگرنه احتكار کرده ا

کند وگرنه استراف کرده استت. مرد صتالح اگر برایش آورد در راه حق مصترف مىصتالح آنچه را که به دستت مى

شد، به خود نمى شد و برایش نیرویى نمانده با ستعدادى نبا ه نیرو اى کاندازهگیرد، که هر کس به پیچد و عقده نمىا

 ....{40} اى نیست.و دیگر مسأله دارد، وظیره دارد و براساس نسبت سود و سرمایه پاداش دارد

 

 عظمت انسانها و به استعدادو توجه آگاهی اثر 

هایى است که در درون ما نیروهایى است که اگر به کار گرفته شوند و رودهایى است که اگر رهبرى شوند و غنچه ....

سعتاگر  شوند، ما را به و شدها و حرکتشكرته  شاداب مىهایى مىها و ر سیراب و  سانند و  که نمایند. در حالىر

کشانند و همین است که شیطان ما را از خود دور ها ما را به رکود و ایستایى مىغرلت از این نیروها و رها کردن آن
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سرمایدارد .... چون آنکند و در غرلت نگه مىمى شود و اندازهجا که  شكار  شكار ه آ بررها آ شود، ناچار  گیرى 

 {....45} شوند.گردند و کنترل مىها محدود مىشوند و دزدىمى

 

سان مى....  ستعدادها و عظمت ان اى که براى خود تواند کودك را حرکت دهد؛ چون هر کس به اندازهاین بازگویى ا

 {....44} کند.ه سراغ دارد کارى را شروع مىسرمای

 

 

 هااستعداد باروری در مهم دو عامل

 گردند.شوند و شكوفا مىبارور مى احتیاج و هدف استعدادها با دو عاملِ....

 رسانند.کنند و به نبوغ مىها هستند که انسان را عمیق مىها و سختىاحتیاج....

 ریزند.بیرون مىرانند و استعدادهایش را ها را پیش مىها هستند که انسانها و خواستههدف

 ها را حس کند و بارور شود.هایى بگذارد که احتیاجمربى باید کودك را در زمینه

 {....44} ها را نشانش بدهد تا کودك ببیند و راه بیرتد.و باید چشم کودك را باز کند و هدف

 

 ها ها و سختیـ احتیاج7

 :هاالف( احتیاج

ست و دَ ستراده نمى.... من هنگامى که نیازم، محدود ا ست، ناچار از پاهایم ا ستهبرم که مىمِ د هایم خزم و به خوا

 میرند.گندند و مىمانند و آخر سر هم مىاند، فلج مىرسم. و در نتیجه پاهایى که به جریان نیرتادهمى

ها بهره بگیرم و حتى بام، مجبورم نه تنها از پاها که از مرکام و راه درازم را یافتهجا که نیازهایم را شتتناختهاما آن

 {....45} ها را بسازم و امكاناتى را فراهم آورم.سرینه

 ها:سختیب( 

 هاست.ى پیكارهاست. زندگى میدان مبارزهزندگى صحنه ....

ریزد. و با این پیكارهاست گیرد و استعدادهایش را بیرون مىشود و شكل مىهاست که انسان بارور مىبا این مبارزه

شتتناستتد و خودش، در راه خودش و براى مقصتتد خودش گام بر یابد و راهش را مىاش را مىآزادىکه انستتان 

 {....41} دارد.مى

 {....47} دهند.گذارند به ما رشد مىکارها به اندازه فشارى که بر ما مى ....

 

 0.... دِراسَةُ العِلمِ لِقاحُ المَعرِفَةِ قال الحسین علیه السالم:

 {....48} بررسى علم باعث بارورى معرفت و آگاهى است. السالم فرمود:امام حسین علیه 

دارد و با لزوم برخوردها ناچار کم کشتتد و همانطور که بوده نگه مىهایش کار نمىگاهى آدمى از آگاهى و دانش ....

 .... هد.دگیرد و بر مشكالت و مسائل جدید پوشش مىآورد و از وهم و خیال و از جهل و سراهت کمك مىمى

گاهى شتتكل  با بررستتى آ ندگى  بارورى و زای بارور کرد و این  ند و  یا ید علم را زا با ئل گستتترده  در برابر مستتا

 {....40} گیرد،مى
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ها ستنجیدن نتایج و دستتاوردهاى تجربه ها با یكدیگر و بهها به ستنجیدن این تجربهاستتمرار و تداوم تجربه ....

کند و هم نیروى ستتنجش و عقل آدمى را زیاد ها را تصتتریه مى، هم تجربهانجامد و این ستتنجش و جمع بندىمى

 {....41} نماید.مى

 

 هاها و خواستهـ هدف2

کند، باید در انتخاب هدف سنجید را بارور مى هاى ماکشد و سرمایهاى استعداد ما را به کار مىهر هدفى تا اندازه.... 

استتتعدادهاى ما را بارور کند و تمام نیروهاى نهرته و پاهاى پنهان ما را بیرون و اندیشتتید تا هدفى بیابیم که تمام 

 بكشد.

شوق مى سان به خاطر مع شوق عظیمان ششتر و ارزندهدود، هر چقدر مع شد ناچار حرکت و کو اش و در نتیجه تر با

 {....40} سود او زیادتر خواهد شد.

 

ــناختهاخواهیم کارهایى را و عملهنگامى که مى....  ــنجشها و ارزیابىیى را عوض کنیم، ناچار باید در ش ها راه ها و س

ها دست ببریم. عمل ادامه عشق است و عشق ادامه شناخت ها و عشقبیابیم و آنها را عوض کنیم. ناچار باید در معشوق

ــق، هم کار مى ــت. این عش ــناخت و انتخاب هم ادامه فکر و عقل اس ــازد و هم مى آورد و هم همکارو انتخاب و ش س

 .... شکیبایى و صبر و استقامت در کار.

ـــتقامت ـــکیبایىکلیدتمام اس ـــازندگىها و زایندگىها، ش ـــهها و کارآورىها و س مرحله همان ایمان  ها، کلید این س

 {....12} .است

 

 

 

 هدف او چیست؟نقش و انسان، در با وجود این همه استعداد و عظمت 

شناخت اینكه براى چه هستم، باید بدانم با چه چیزهایى هستم. از وسائلى که در یك اتاق هست مى .... ان توبراى 

توان کشف کرد کشف کرد که این اتاق براى چیست و براى چه آفریده شده. از استعدادها و نیروهاى انسان هم مى

 {....44} که او براى چیست و براى چه آفریده شده است.

و  بریم که بیش از رفاهشناخت استعدادهاى انسان و با شناخت رقابت و تضاد استعدادها، به نقش انسان پى مى با ....

بودن است؛ چون براى خوشى به فكر و عقل نیاز نداشت و غرائز کافى بودند. در نتیجه از رقابت فكر و عقل و  خوش

 {....44} سوى برتر و در نتیجه رشد.یابیم که کار انسان حرکت است و آن هم حرکتى به غرائز مى

 

 ـ رشد7

رهاند و به بست مىدهد و آنها را از بناش جهت مى.... رشد، زیاد شدن انسانى است که به استعدادهاى تكامل یافته

 یابد.را مى« مذهب»افتد و برورت دنبال روش حرکت و صراط و رهبرى مى

 شود.کنیم و تكامل بیابیم روشن مىو در این سطح، برورت رشد و اینكه چرا رشد 

 چرا رشد کنیم؟
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گرنه گرفتار بحران احتكار و تراکم استتتعدادها خواهیم شتتد و  و چون نیازش را داریم و چون استتتعدادش را داریم.

 {....45} بیچاره نیازهاى عظیم.

 

هاى او.در این جا باید مایه.... حیات یعنى رشد و حیات انسان یعنى رشد تمام استعدادهاى او و زیاد شدن تمام سر

 ها کمك کند؟تواند به رشد این استعدادها و به زیاد شدن این سرمایهکمى دقت کرد که چه کسى مى

سى که در مرحله سپس قلمرو آنک سد و  شنا ستعدادها را ب سپس از قانونى اول این ا سد و  شنا هایى که بر ها را ب

 {....41} ها حاکم است آگاهى داشته باشد.آن

شكار مى .... بیح آ سانى که با او ارتباط دارند، هیچ کس نمىبا این تو سان زندگى شود که جز اهلل و ک تواند به ان

 {....47}ببخشد،

 

آموخت، که رشد، رهبرى کردن استعدادهاى تكامل قرآن کتابى بود که پس از شكل گرفتن، رهبرى کردن را مى ....

 .... یافته است.

 {....48} خسر است و کمال در برابر نقص.رشد در برابر  ....

بیح  .... ست، که موقعیت تكامل را نیز تو شده، باالتر از عدالت و آزادى و رفاه و حتى تكامل ا آنچه در قرآن مطرح 

شكلمى شت: یا در جهت بهتر قرار مى دهد؛ چون هر موجود تكامل یافته و  گیرد یا در گرفته، دو حالت خواهد دا

اى به عنوان تكامل براى هدف اسالم مطرح نشده و عناوینى مثل: رشد همین خاطر در قرآن کلمه تر. بهجهت پست

شد و غى  سر یا ر سى چاق و چل ه  و خ شد و تو کارى کنى که ک ست با جبر هم همراه با ست. تكامل ممكن ا آمده ا

گیرى جز با فته مطرح است و جهتگیرى استعدادهاى تكامل یاشود، آماده شود و بار گیرد، اما در رشد مسأله جهت

 {....40} گیرى باشد.ساز این جهتانتخاب انسان نیست، که او باید خود، زمینه

شكوفایى قدرت .... ستعدادها و  ست و ها گرفتار خسر و رشد و جهتآدمى حتى با تكامل ا هاى محدود و نامحدود ا

یازمند اهداف استتت به خستتارت و هدف تكامل استتتعدادها و تكامل وجودى او ن هاى محدود و محكوم، او را 

هاى او شتتود و با این هدف، آیات و نشتتانهنیاز تحلیل مىرشتتد آدمى در رابطه با هدفى نامحدود و بىکشتتانند.مى

 {....51گردد.}راهگشا و حدود و حقوق او بر دل و جان و بر تمامى وجود آدمى استوار مى

 

 حرکتـ 2

 دهی به حرکتمراحل جهت

اى از زندگى است که فقط فقر را احساس مقصود انسان از حرکت براى به دست آوردن نان و آب، مربوط به مرحله. ...

ستمرِ او به بن ست مىکرده. بعد از تأمین این نیاز، حرکتِ م ساس مىب سد. آن وقت نیاز به آزادى را اح کند. در ر

آید و در کند. در عدالت، رفاه به وجود مىالت را احستتاس مىآید. از این رو نیاز به عدآزادى، تجاوزها به وجود مى

 کند، بارآورد. آدمى پس از تكاملى که در صنعت پیدا مىکند؛ تا آنجا که به خودش رو مىرفاه، پوچى را احساس مى

 رسد.آورد و اینجاست که به پوچى دوم مىدیگر به خودش پناه مى

سان پس از مرحله تكامل چه در  ستعدادهایش راه پیدا « صنعتش»و چه در  «خودش»ان به مرحله جهت دادن به ا

 {....50} بینى که داستان مستمراً ادامه دارد؛ چرا که آدمى مستمراً ادامه و امتداد دارد.کند و تو مىمى
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 های حرکتالزمه

شد، در این  .... شد با شى که خوبى و نه رفاه و نه تكامل، که ر سختىهنگامى که هدف، نه خو شارها و  ها و هنگام ف

 {....55} خواهند.سازند و سر قرلى هم مىشكنند، که او را مىآورند و انسان را نمىها، سستى و زبونى نمىمانع

 

 حرکت انسان شناخت و بیدارى که هیچ، عشق و طلب هم کافى نیست، که ورزیدگى الزم است. براى ....

خواهم که حتماً بردارم، اما بازویم آماده نیستتت و بدنم رم و دوستتت دارم و مىام که باید این وزنه را بردامن یافته

ورزیده نیست، در این حد باید عشق و یا ترس رهبرى شوند و به تمرین و ورزش راه بیابند، تا سازنده و مرید بشوند 

سانى بردارند. ترس، نیرو مىو وزنه سرعت مىها را به آ شتاب و  شتر از ظرفیت آورد، مگر هآفریند و  نگامى که بی

 اى نیست و زبونى و سستى نیست.انسان باشد و در وقت تنگ، که در این هنگام مسأله

ست و بى سانى که دلش دریا ستعداد دارد، این ترساما ان ستند و این وقتها از او بزرگنهایت ا هاى تنگ براى تر نی

 دهند.ام مىهاى تنگ کارهاى بزرگى انجها در وقتاو کم نیستند، آن

 نیرومند و مزاحم، قدرت آفرین است نه قدرت شكن و توانررسا. ها ترس و تخی لِبراى این

شد، از مانعبرد و یك ترس را مىعشق، یك ترس را مى ست آورد. کسى که عاشق چیزى  هایى که در راه معشوق ا

 {....54} هراسد.مىکند و ترسد، اما از جدایى و از فراق محبوب وحشت مىباك ندارد و نمى

شق بزرگ .... ست دادن، ایجاد هر قدر ع شترى از باختن و از د سیدن و ترس بی شترى براى ر شد، قدرت بی تر با

 {....54عامل قدرت و دقت و عمل و اطاعت.} شودکند. و همین ترس هم مىمى

 

 تر و بهترحرکت بیش جهینت تر و درهمت عالیموجب اهداف بلند و های عمیق شناخت

اند، نه فقط براى شتتكم خودشتتان که براى تمام اند و فهمیدهاند و خود را باور کردهکستتانى که خود را شتتناخته....

 کوشند.خودشان و تمام خلق استعداد دارند به اندازه همه وجود خود و همه وجودهاى دیگر مایه دارند براى همه مى

 سازد.تر مىعالىها را آورد و همتها را باالتر مىاین شناخت هدف

ها دهند. و در حرکتخوانند و حرکت مىکند. و نیازها تو را به خویش مىو همت عالى نیازهاى بیشتتتر را خلق مى

 {....55} ها آگاه باشى وگرنه عقب گرد خواهى داشت.ها و مانعباید تو به تمام راه و تمام قله

 

 های آنلزوم توجه به تمام راه و موانع و سختی

سان گرفتارىمىهنگا سختىکه ان سیدن به هدفى در نظر بگیرد، ناچار ها و  سائل موجود در راهى را براى ر ها و م

شده و توانایى درگیرى و حتى بهره شد، با آید. اما هنگامىبردارى در او بوجود مىآماده  شناخته با سائلش را ن که م

 {....51} نشیند.خورد و عقب مىربه مىشود و بها غافلگیر مىبرخورد ناگهانى به مشكالت و سختى

 مانند.افتند و مىکنند، زود از پا مىحساب شروع مىکه با شتاب و بىکسانى.... 

ساب احتماالت اند. اینها آمادهآیند، در برابر حادثهها که با ارزیابى و اطالع و با آگاهى و دقت مىاما آن گونه و با ح

 {....57} آورد.برد و آمادگى مىمىحرکت کردن، بعف و زبونى را 

 

 چگونه نیازهای فردی خود را بشناسیم؟

ها و ها و خودخواهىها و بخلظرفیتىشود. بىصرات اخالقى ما مشخص مى هاى روحى وشناخت نیازها از حالت  ....

 غرورها و حسدها و ... همه عالمت یك کمبود و یك نیاز هستند.
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مت عالمت نبودِ عشق و عالقه و شناخت انسان و دنیاست. کسى که عشقى ندارد، صبرى ها و نبودِ استقاظرفیتىبى

 کوشند.ایستند و براى یافتنش مىخواهند به همان اندازه در راهش مىکه چیزى را مى هانخواهد داشت. اما آن

یاش، ناچار در برابر فشارها و داند و انسان را عکسى که دنیا را نشناخته و انسان را نشناخته و دنیا را عشرتكده مى

افتد. شناخت کار انسان و شناخت دنیا که کالس و کوره و راه است، انسان را در برابر شود و مىها خُرد مىدرگیرى

 رساند.ى طلب و خواستن مىآورد و حتى باالتر به مرحلهبردار و شاکر بار مىفشارها نه صابر و استوار که بهره

کند؛ یك تومان گیرد. بخیل تجارت مىاز جان و مال و عزت و اعتبار، از نبودِ شتتناخت مایه مىطور، بخلِ و همین

شده، دیگر هر چه بخیلمى شار  سر شناخت  سى که از این  صد تومان بگیرد. ک شندهدهد که هرت شد، بخ  ترتر با

ا آن تجارت نكنیم و از آن بهره توانیم که بشتتود، چگونه مىخواهد بود. هنگامى که جان ما و مال ما مرت باخته مى

 نگیریم؟

سى که مىهمین طور حالت ستند و در نتیجه ک صرات دیگر، هر کدام عالمت یك کمبود ه خواهد با هاى روانى و 

ها نیازش را بشناسد و ها و حالتخودش کارى را شروع کند و مطالعه و تركرى داشته باشد، باید ابتدا از این عالمت

شناخت و عشقى دست بیابد که از بعفمطالعهسپس تركر و  شروع کند تا به  از  ها وها و سستىاى در این زمینه 

 {....58} ها و غرورها و ... آزاد گردد.بخل

 

 نقش و وظیفه هر مؤمن آگاه چیست؟مسئولیت، 

سعت دادهخواهند و هماناند بازدهى مىبه همان اندازه که داده ... شتهاند قدر که قدرت و و اند و هر که تكلیف گذا

 {....50} تر.بامش بیش برفش بیش

 

هاى مختلرى خدمت کنى؛ مثلًا طبیب بشوى و یا مهندسى کنى و یا هزار شغل توانى در قسمتامروز، اگر چه مى ....

ساب کن جامعه صل خواهد مرید دیگر را به گردن بگیرى؛ ولى ح شود، چه حا سالم ب ست، برفرض  صالح نی اى که 

ت؟ پس صتتالح جامعه را بر ستتالمت آن مقد م بدار و در کنار هر شتتغل به این نقش بپرداز. صتتالحِ مصتتلح، دو داشتت

صی ت ستى، پیش از آن خصو ست. حت ى اگر بق ال ه سؤولیت هر مؤمن آگاه ا که پاکت را پر کنى، باید به مغز و و دو م

صرا را به سانیت و ایثار و  شى و درس ان سعى کن آموزگار کالس قلب او هم رزقى داده با شى و  هایى او آموخته با

شى، که آموزگار کم شكالت بیشبا تر؛ چون کارهاى مانده، اهمی ت زیادى دارند و کارهاى بزرگ، در گرو تر دارد و م

 ها هستند.آن

 صلح بودن و در صراط عبودی ت بودن.این نقش توست: صالح و م

ها که اگر در صراط بودى و در مقام عبودی ت، تو را به سبیل و به عبادت هاى تو هستند. و این را بدانها، شغلعبادت

عبودی ت سه خصوصیت دارد: نی ت، سن ت، اهمی ت. و کسى که «. 0الَّذینَ جاهَدُوا فینا لَنَهْدیَنَّهُم ُسبُلَنا»کنند: آگاه مى

ها ها حرکت کرد، او را به سبیله اهمی تخاطر خدا و مطابق حدود و سن ت اسالم و با توجه باین سه اصل را داشت، به

 {....11.}کنندها هدایت مىو راه

 

ى بیكاریش بود. على در هنگام خالفت بیل این را هم در نظر بگیر و اغرال نشو که على}ع{ اگر کار کرد، در دوره ....

طور تمامى پیشتتوایان، مینطور رستتول و هها نپرداخت همینها محتاج او بودند، به درختبرنداشتتت. آنجا که آدم

 {....10} پرداختند.مى شدند، به آن کارهاهنگامى که از کارهاشان ممنوع مى

                                                                                                                                                                
 10 سوره عنكبوت، آیه -0
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 است؟ ارزش عمل در چیست؟ ترفضیلت و با چه شغلی ارزشمندتر

ست؛ که عمل .... شغل مالك ارزش نی سالمى عمل و  کُلٌّ »سنجند؛ که: هایش مىها و انگیزهها را با عاملدر بینش ا

 {....15} دهد.است که به عمل شكل مى 5؛ هر کس عملش بر طبق نی تى«0شاکِلَتِه یَعْمَلُ عَلى

شغل .... سالمى براى  ست. ها و به اندازهى بینشها به اندازهبینش ا ستاده، ارزش قائل ا شت آن ای شى که در پ ى نق

 {....14} ه آثار عمل داری.ارزش عمل وابسته به محرك، جهت، شكل حرکت و بینشى است که تو نسبت ب

 

، در ارزش و قدر عمل مؤثر هستند و این عوامل شكل عملو  هاى عملبینش به رابطه، غایت، محركچهار عامل:  ....

 {....14} شوند.در طرح منظور مى

 

ها و کمبودهاى شتتخص شتتكل هاى جامعه و در رابطه با بتتعفها و بتترورتفضتتیلت عمل، در رابطه با اهمیت ....

 {....15} گیرد.مى

ضل االعمال سر  اینكه در روایات کارهاى زیادى به عنوان سبت به افراد و زمان اف شد که ن شاید همین با هاى آمده، 

 .... مختلف نظر دارد.

برورت .... بعفاین اختالف عمل با توجه به اختالفِ  بعها و  کند هاى گوناگون را توجیه مىگیرىهاى هر کس، مو

آوردند و وحدت جهت به جاى هاى گوناگون به هدف خویش روى مىابوذر و سلمان و مقداد و... با وبعیتکه چگونه 

 {....11} وحدتِ در عمل نشسته بود.

آید، که نیازها و مقدماتش را بشناسى؛ نیاز اقتصادى و بودجه هدف و جهت است که راهنماى عمل به حساب مى ....

شتهو نیاز تدارکاتى و تهیه امكانات صى و ر ص سایى و ، نیاز تخ شنا ها و نیاز عملیاتى و هماهنگىِ عملیات و نیاز 

ساس مى اطالعات و... برورتش اح ستند و تو باید از این میان به آن کارى بپردازى، که  شود و اینها همه عمل ه

هنگ است. و این همان هاى تو هماکند و یا با توانایىهاى تو را تأمین مىکارگزارش کم است و در بمن نقطه بعف

ا هها و عملاصلى است که در پیش هم آمد: ما شغل ثابت نداریم، نقش ثابت داریم. نقش ما عبودیت است و عبادت

 {....17} کنند.مدام شكل عوض مى

 توانند دستورهاى تغییر دهنده را بپذیرند.کسانى که شغل ثابتى براى خود دارند، نمى ....

شغل ثابت گرفتن، آمادهباید با نقش ثابت و ب ستن و  ستور بود و مهمدون هیچ گونه پیش ج شخص کرد تى د ا ترها را م

 {....68} بتوان والیت را پذیرفت.

 

 خواهند. عمل اسكناس است که ارزش ندارد.از تو تنها عمل نمى ....

 {....10} ى آن است. مهم عبادت نیست، مهم عبودیت است.ارزش آن وابسته به پشتوانه

 

صراط مستقیم، راه نزدیك، راه میان بر، همین عبودیت و اطاعت است، نه عبادت، نه ریابت، نه خدمت به خلق  ....

 {....71} و نه شهادت.
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 در اصول کافى جلد دوم بحث کرر و ایمان، امام شاکله را به نیت ترسیر کرده است. -5
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 گیریبرای تصمیم و اصول عَمَلی عملهای مالک

 رسیم که:ها مىبه مالك 0با این شناخت از کار انسان ....

صحنه  -0 سالم کردن و احترام مالك اول در هر کار و در  شى و دلخواهى. باید انراق و  ست و نه خو شد ا همین ر

 مؤمن و ... با این مالك بخواند و براى دو طرف رشد و حرکت بیاورد، نه رکود و خسارت.

 مالك دوم، توحید و تقوا است؛ چون با غیر او بودن و براى غیر او حرکت کردن خسارت است و باخت است. -5

سیدهلى مىنتیجه به حا در شد؛ چون به عظمتى ر سیم که جز او در درون ما نبا سیمى ما را حرکت ر ایم که هر ن

آنجا که با اعمالى  دهند. و درها تكان نمىکند. اما کوه را حتى طوفانها حرکت مىندهد. این کاه است که با فوت بچه

 گیریم.ها را نظر مىند، در این مرحله اهمیتاند و امكان جمع کردن ندارکنیم که در یك زمان جمع شدهبرخورد مى

 شود.مالك سوم مالك اهمیت است و اگر همه در یك سطح از اهمیت بودند، مالك چهارم مطرح مى -4

 مالك چهارم صعوبت است. -4

شارى که بر ما مى شد مىچون کارها به اندازه ف ست که على گذارند به ما ر هر »فرماید: مىدهند. و در نهج البالغه ا

سطح بودند به آن روى آوردم که براى خدا محبوبآمد به آن روى مىگاه برایم دو کار پیش مى تر بود و اگر در یك 

 «.تر بودآوردم که بر من سختمى

یابد و بستتت راه خودش را مىماند و در هر بنبا شتتناخت این مالك دیگر انستتان استتیر اعمال و جزئیات باقى نمى

 {....70} شناسد.اش را مىوظیره

 

سنجش و توجه به اهمیتآدم .... شناخت و  شان با  ستند وگرنه هاى عادى و طبیعى اگر کارها شمند ه شد، ارز ها با

 {....75} ارزشند.ها باشد، حقیر و بىها و اولویتتوجه به اهمیتحتى اگر کارهاى بزرگشان بى حساب و سنجش و بى

 

 .... .محدود باشد، جبرانى و بدلى نداشته باشد زمانش دارد کهو کارى اهمیت بیشتر  ....

 تو در هر لحظه باید تمامى کارها و امكانات را در نظر بگیرى و از میان این همه مهمترین را انتخاب کنى. 

 در جایى اگر مرد د ماندى و ترجیح ندادى، اختیار با توستتت. و اگر امروز رجحان را در کارى یافتى و فردا رجحان را

شك اعتنا نكن،  شك کردى، به  سابق  سیر کار دیروز نباش. و اگر در رجحان کار  دیگر دیدى، به آن روى بیاور و ا

شكن. تو که تا دیروز انتخاب کرده بودى و رجحان ها را آورده بودى، امروز مادامى که رجحان یقین را با یقین دیگر ب

 .بیشترى را احساس نكردى از آن کار دست نكش

توانى انتخاب کنى. همانطور که در ها مىتوانى حرکت کنى و با رجحانها مىى عمل، حتى با احتمالتو در مرحله

 ات همین طورى.زندگى روزانه

 {....74} رسى.ها مىها و باورها و اطمینانالبته هنگامى که شكر کردى و حرکت را ادامه دادى، به یقین

ى زیادتر خالصتته ظرفیتى و نیاز بیشتتتر و فائدهت زمان و نبود جبران و بدل و بىها هم در محدودیو رجحان ....

سى، مختارى و آزادى، پس دیگر ناله نكن که تكلیف را نمىشود. آنجا هم که رجحانمى شنا ستى ب نم، داها را نتوان

 برند.مى تو را پیش 5لىمَى شك هم اصول عَکه در مرحله

                                                                                                                                                                
 «( 40استاد و دروس صرف و نحو، ص:  » جوع شود به:ر کار انسان حرکت است و آن هم حرکتى به سوى برتر و در نتیجه رشد. ) -0

 اصول عَملى چهارتا هستند: -5

ا کنى که کار دیگر الزمتر هست یاى و اکنون شك مىاى را انتخاب کردهمثل آنجا که تو با یقین رشتهالف: اگر شك تو همراه یقین باشد، 

 دهى؛ التَنْقُضِ الَْیقینَ بِالشَّك، یقین را با شك نشكن.کنى و با یقین سابق ادامه مىنه. در اینجا استصحاب مى

 شود، رُفِعَ عنعمل بر تو الزم است یا نه، در این مرحله برائت جارى مىکنى فالن ب: اگر شك در اصل تكلیف باشد، مثل آنكه شك مى

 ام تى ما ال یَعلَمُون.
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شیم، بازیچهن را عوض کنیم و از بازیگرىما به جاى اینكه نقش خودما ست بك شغلها را عوض مىها د ها را کنیم و 

 ... دهیم.تغییر مى

که امكانش را داریم بررستتى کنیم و از این میان بهترینش و مهمترینش را  کارهایى  یاییم  به جاى این همه، ب اگر 

شیم، نخواهیم بود، از این شویم و همانطور که گرتیم در گرو اینكه انتخاب کنیم، راحت مى به کارمان هم عالقمند با

سى که در این کالس مى کنیم.آییم و با ذوق و طبعمان حرکت نمىسطح بیرون مى شغل ثابثى و ک شیند دیگر  ن

اى پیش ها، تكلیف تازهنخواهد داشت، که تا آخر عمر چنان خواهم کرد و کجا خواهم بود، که هر لحظه، همراه تحول

صالت دارد، نه عبادت نه آید. مى ست که ا ست و اطاعت، این ا ست، که عبودیت ا ست، نقش ما آنچه ثابت و پا برجا

 خدمت، نه ریابت و نه شهادت.

 {....74} ها نخواهیم بود.با این دید دیگر در گرو موقعیت

 

 طرح

ساختمانى کهآنها که طرح ندارند و نقشه ندارند، مهره .... هایش از نقشه ندارد و عمله ى نقشه دارها هستند؛ چون 

سازند، عاقبت توالتش در میان آشپزخانه سبز حساب مىکنند و بىحساب خراب مىکنند و بىصبح تا شب کار مى

سقرش مىمى سط  شیند و دوبارهشود و درِ حیاطش در و شت و اگر این هر دو را کارى و خرابن کارى خواهد دا

شت؛ چ شد کُندکارى خواهد دا شته با ست. تو نمىندا سریع تو ا دانى باید کجا را ون حیرت در عمل مانع حرکت 

 کند.بسازى و کجا را خراب کنى. و همین حیرت اگر کارت را خراب نكند، کند و آرام مى

یابد؛ چون ارزش عمل وابستتته به خود عمل خواهد. در طرح استتت که عمل ارزش مىاین استتت که عمل طرح مى

 هاى یك عمل دارى.به هدف و به بینشى است که از رابطهنیست، وابسته به محرك و 

 {....75} هایشان فرق دارد.این است که یك عمل از چند نرر، ارزش برابر ندارد و در یك سطح نیست؛ چون محرك

 

 ؟داشت طرحباید  چرا

برورت طرح را مطرح مى .... ست که ما در مقامآنچه امروز  ستیم و  انتخاب کند، این نكته ا در مرحله انتخاب، ه

 {....71} خواهد.مى طرح کلى الزم داریم و این بینش، یك بینش مجموعى

 

خواهم که بتوانم همراه آن، از علوم، از تجربیات و از مشتتاهدات و مطالعات، از تركرات خودم، من روشتتى را مى ....

سازمانى که زندگى مرا بچ سازمان فكرى منظم، بپا کنم؛  صورت یك زباله، دررخاند، نه اینمایه بگیرم و یك   که به 

 المعارف، سرشارم سازد. هاى وجودم اسیر شود و اسیرم کند. و نه این که به صورت یك دائرةزاویه

اند. من از اى ندادهدان ستتازى، بهرهگرى و یا زبالهاند و جز این صتتادراتهاى موجود، بیش از این نداشتتتهمكتب

ست کرده، تلوتلو خوردهام. و از آنچه که آنام، ولى خودم کور مانده، کیف کردهاندهایى که آنها دیدهقله ام، ها را م

 {....77} ام.اى نداشتهولى خودم خلسه

                                                                                                                                                                
اند یا آن کار را، باید جمع کنى و دانى که این کار را خواستهدانى ولى نمىج: اگر شك در مورد تكلیف باشد، مثل آنكه اصل تكلیف را مى

 خواهد.مى احتیاط نمایى. اشتغال یقینى، فراغ یقینى

 د: اگر شك در نوع تكلیف باشد، مثل آنكه شك کنى این عمل معین حرام است یا واجب، در این مورد مُخَیَّر هستى.

 شوند.این چهار تا اصل، استصحاب، برائت، اشتغال، تخییر را اصول عملى گویند که هنگام شك جارى مى
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 {....78} گیرى شده، دو مرگ همراه دارد. مرگ فكر و مرگ انتخاب.تركر مقد ر، تركرى که از پیش اندازه ....

 

سانى که مى .... ساس عادت زندگى نكند، انتخاب مىخواهد بر پس ان سنجش دارد و ا کند و این انتخاب، احتیاج به 

ست یا مبتنى بر  سرى؛ یعنى یا مبتنى بر تجربه ا ست یا فل سان یا علمى ا شناخت ان شناخت و  سنجش احتیاج به 

سائلى شكل مىهاى علمىکه حتى بینش م در رابطه با هاى علمى، ترین بینشدهد؛ چون همه معتقدیم عالىاش را 

 اى است که یك عالم براى خود اتخاذ کرده است.فلسره

آید. این فلسره، از دوگانگى شناخت در انسان؛ یعنى شناختى در رابطه با طبیعت و در رابطه با خودش به دست مى

 آورد.و همین دوگانگى، منبعى براى این حرکت فكرى و این حرکت فلسرى و بینش عالى انسان به وجود مى

 گیرند.انبیاء با چنین بینشى کار دارند و علوم بعد، از این بینش شكل مى

ص گیرند. آنها به خاطر همین نكته، به جاى آنكه متخصتتص تربیت کنند، آدم ها بعد از این بینش شتتكل مىتخصتت 

صکردند تا او شتتغلتربیت مى د کشتتند و ها او را به دنبال خوهایش را انتخاب کند، نه اینكه تخصتتصها و تخصتت 

 {....70} انتخابش کنند و جبرها محكومش نمایند.

 

 ارزیابی یک طرح چیست؟ برای مالکترین مهم

گیرى در برابر هر مسأله، ها تا رسیدن به هدف و مسأله در هر مرحله و موبعها، نیازها، مرحلههر طرحى از هدف ....

 شد.تشكیل مى

فهمیدیم که این طرحِ تربیتى یا حكومتى یا شتتدن هدفش مى خواستتتیم طرحى را نقد بزنیم با مشتتخصوقتى مى

سالم هم، مى شناخت هدف ا ست یا نه؟ براى  سالمى ا سرى، ا صادى یا فل سنت اقت ستیم از قرآن و از تاریخ و از  توان

 {....81} استراده کنیم.

 :هدف

شروع مى .... شه با هدف  شكل مىنق ساس هدف، راهشود و با هدف  سائل هر نیازها و مرحلهها و گیرد. بر ا ها و م

 ریزند.گیرند و طرح مىمرحله را در نظر مى

شوند. با هدف، خواهد مرغدارى درست کند، از همین جا جدا مىخواهد آپارتمان بسازد با کسى که مىکسى که مى

 {....80} کند.دهد و ارزش پیدا مىگیرد و در طرح، عمل معنا مىطرح شكل مى

 

سالم، .... ست:  هدف ا شد از غى  ا شكار کردن ر ْشدُ مِنَ الغَىِّ»آ ست:  0«.قَدْ تَبَی نَ الرُّ شان دادن دو خط  ا وَ هَدَیْناهُ »ن

 4«.ال اکرَاهَ فِى الدِّینِ»خواهد دو راه نشان دهد تا اکراه کنار برود: مى 5«.النَّجْدَینِ

و محكوم، ولى هنگامى که بر سر دو راهى قرار که انسان در یك زمینه و با یك راه همراه است، مجبور است هنگامى

 انتخاب کند. تواندگیرد، آزاد است و مىمى

سیم. توانیم مجموعه طرحما با این هدف، مى شنا شده ب سالم داده  اخالقى که با این هدف همراه  ....هایى را که از ا

ى که با این هدف همراه نباشد، اسالمى نباشد و تنها شكل دادن به استعدادها را مطرح کند، اسالمى نیست. اقتصاد

                                                                                                                                                                
 .551 آیه بقره،سوره  -0

 .01 آیه بلد،سوره  -5

 .551 آیه بقره،ه سور -4
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سالمى ریزى اقتصاد ااندیشد که پایهنیست که اقتصاد اسالمى، تنها به رفاه یا به تكامل و شكوفایى استعدادها نمى

شود، باید در رابطه با این هدف باشد که در رابطه با هدفِ رشد اوست. حقوقى که به عنوان حقوق اسالمى مطرح مى

شد  ستان ر ستهو جهتدا شكل ب سان، حقوق را از آن  اى که در رابطه با تعیین جرم و کیرر و در رابطه با گیرى ان

 {....85} برد.مجرم دارد، فراتر مى

 

 کشد...دین اسالم، تمام استعدادها را بکار می

و فكر و عقل و آید، به این خاطر استتت که آدمى تمامى ذهن و حافظه و هوش اگر امروز دین به کار آدمى نمى ....

قلبش به کار نیرتاده، چون به گرته آقاى فورد آدمى در طرحى مشتتغول به کار استتت که به تمامى اندام او هم نیاز 

خوار و زاید باشند، تا چه رسد به اندیشه  نیست و چه بسا که یك دست و یك چشم کافى باشد و سایر اندام او مرت

 خودآگاهى و ... او.و سنجش و انتخاب و آزادى و آگاهى و 

اگر در مباحث مدیریتى، مسائل دینى زیادى و بى حساب و پرگو است، از همین نكته برخاسته که مدیریت کارگاه با 

اجتماعى و نگاه تربیتى و تعلیمى هماهنگ نیستت و آدمِ انتخاب کننده و آگاهِ آزاد،  مدیریت اجتماعى و مهندستى

 بودن و ها و موتورهاى او روشن نگردیده است. و این طبیعى است که آدمى کهریزى نشده است و تمامى نیروبرنامه

ها را در نظر نگرفته و بر استتاس اهمیت خود را انتخاب نكرده و آدمى که و براى چه بودن و چگونه بودن نبودن

شغل و نقش خود را دنبال نكرده و آدمى که شرا به معناى مراعات اهمیت نظم اهمیت،  ناخته و روابط متكافل و ها ن

شته مى سد و به مجموعه جریان و به کارهاى مانده متعهد را تجربه نكرده، و کار خود را کار گُنده و یا قرار گذا شنا

هاى نظارت ندارد، این طبیعى استتت که این چنین آدم محدودى که نیاز کارگاه و کارخانه استتت و به کار مدیریت

هاى اساسى دور و برکنار نگاه داشته شود و آید، از آگاهى و آزادى و انتخابچینى مى آمریكایى و آلمانى و ژاپنى و

ست که طرح شند که دنیاها و نگاهاین طبیعى ا شوند و از هم بیگانه با ساسى هاى این دو با هم هماهنگ ن ها تراوت ا

 دارد.

شن کند و با حس و وهم و خیالدین مى ساس و عواطف و  خواهد آدمى تمامى موتورهایش را رو و فكر و عقل و اح

خواهد آدمى بسنجد و میزان داشته باشد و با بینات و میزان انتخاب کند. این نقش او غرائزش حرکت کند؛ یعنى مى

 {....84} تواند هر شغلى داشته باشد و هر کار را به عهده بگیرد.است و با این نقش مى

 

 تکه و جداجدالی، نه تکهاسالم بصورت طرح و نقشه ک بررسیو  لزوم فهم

شده است؛ طرحاز اسالم طرح .... هایى که آن را در حد  عبادات و احكام و اخالقیات و اعتقادیات هاى مختلرى داده 

بینى و هاى جدیدترى که جهانکند و طرحتر تحلیل مىهایى که احكام را باز و گستتتردهدهد. طرحتوبتتیح مى

سالمى هر چیزى باید جایگاه خودش را داند؛ در حالىمذهب مى ساز مجموعهایدئولوژى را زمینه که در طرح کلى ا

 نَكرُرُ  نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ» . ما هم باید در برابر این مجموعه تستتلیم باشتتیم، نه به یك بُعد آن؛ که آیه0پیدا کرده باشتتد

 دادن کل است. ، مقتضى این توجه است و شكستن این کلیت از دست5«بِبَعْضٍ

ها را این طبیعى استتت که هر طرح در یك مقدار از مصتتالحش با دیگرى هماهنگ استتت، ولى نباید گول مشتتابهت

سالم با فالن مكتب یكى  ست یا ا ست؛ چون هر دو از آجر ا ساختمان یكى ا ساختمان با آن  خورد. نباید گرت: این 

                                                                                                                                                                
هایى از قبیل: حلیة المتقین یا بحار االنوار با مسائل عالى فكرى و عقیدتى، همه با این وسعت، باید جاى خود را در طرح کلى اسالم کتاب -0

 هاشان معلوم باشد.پیدا کرده باشند و رابطه

 .051 آیه نساء،سوره  -5
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هایى زنند؟ بر استتاس چه زمینهدر کجا مىزنند. باید دقت کرد که این حرف را استتت؛ چون هر دو این حرف را مى

 زنند؟ آجرها در هر دو ساختمان چگونه شكل گرفته است؟مى

 {....84}  هماهنگى در یك مسأله، نباید با هماهنگى در طرح قاطى شود که هر باطلى از حق، رنگى گرفته است.

 

توانیم آن را در ا جدا بررستتى کنیم. نمىتكه و جد توانیم آن را تكهخواهیم استتالم را برهمیم، نمىوقتى مى ....

مانى در مصتتالحش، از  ید هیچ ستتاخت با مكتب دیگر بستتنجیم و بگوییم این هم همان را دارد. شتتا یاتش  جزئ

شهساختمان شند، ولى نق شده با شكیل  سیمان ت شد و همه از همان آجر و گچ و  شته با ها و هاى دیگر امتیازى ندا

کند. اگر بگوییم این آجر عین همان آجر استتت، چیزى جز مغالطه هم متمایز مى هاى کلى استتت که آنها را ازطرح

 {....85} خواهیم جزئیات را با هم بسنجیم.مى نیست، که

 

 

 آموزشی نظام تربیتی ●

 مقدمه

بزار اى انسانى از مرهوم رفاه و استعدادهاى وسیع و گسترده است که مرهوم بهزیستى و زندگى بهتر را در جامعه ....

سائل عمیق سرکش جدا کرده بود و به و تكنیك جدا کرده و به م ست، همان طور که از غرائز کور و  شانده ا ترى ک

 ترى کشانده بود.مسائل عمیق

شند و نمىغریزه و ابزار و تكنیك و علم، هیچ کدام نمى سانى را به دوش بك ستتوانند بار زندگى ان ى و توانند بهزی

سازند؛ى بهترى براى جامعه سان ب سعت جامعه ان سان به و شود و ان شكرته  سان  ستعدادهاى ان اى که در آن تمام ا

ست بیابد، گرچه بتوانند رفاه و نظم و عدالت را به وجود بیاورند، اما این رفاه و نظم و عدالت  ستعدادهاى خویش د ا

 أمین شود.شد با غرائز زنبور عسل تبه فكر و ابزار و علم و تكنیك احتیاج نداشت و مى

شته از غریزه و علم، به قانون و رهبرى سان گذ سیعش -زندگى عظیم ان ست، قانونى  -حكومت به معنى و نیازمند ا

 {....81} هاى هستى، رهبرى و مدیریتى هماهنگ با استعدادهاى انسان.هماهنگ با قانون

 

ى نیرو و روش کم و هدف حكومت و راه تهیهحكومت اسالمى به حاکم و نیرو و نررات نیاز دارد، اما راه انتخاب حا ....

ساندن، این همه را شخصیت دادن و به قدرت ر سالم گرفت، نه از مكتب سازندگى و  ما باید  ، .... هاى دیگرباید از ا

ستمگرى تكیه نكنیم و با هیچ قدرت بیگانه سیله را خود تهیه کنیم و بر هیچ  نیم و اى زد و بند نكهدف و نقشه و و

 {....87} ایم.طور که بارها سوختهسوزیم، همانگیریم و مىنماییم وگرنه آتش مىائتالف ن

 

شمن تكیه داریم و از همان راهى مىمن مى .... ساختن مبارز، ما بر د که روند، در حالىها مىرویم که آندیدم براى 

صد نمىها به درد ما نمىراه آن ساند. آنخورد و بار ما را به مق ست و یك مىها ر ساختن یك کمونی توانند براى 

ها شروع کنند و با شعارها حرکت کنند و تا سر حد رفاه پیش بتازند، اما ها، از فقرها و تبعیضفدایى، از دردها و رنج

مبارزه کنیم و باید تا ستتر حد شتتكوفایى استتتعدادها و تشتتكیل  ى رفاه هم بایدتوانیم؛ چون حتى در زمینهما نمى

ى راحت، بیش از یك جامعه آل و این جامعهانستتانى پیش بتازیم، در حالى که این زندگى مرفه و ایدهى جامعه

شانه سانى در آن ن ستعدادهاى عالى ان ست و از ا ست حیوانى نی سوئد به د ست. این زندگى که در چین یا در  اى نی

کم  تر وتر و عادالنهتر و مرفهیلى عالىآید، حتى خآمده، بدون فكر و تكنیك، تنها با غریزه در کندو به دستتت مى
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ست که این جامعهحرف سان را ى حیوانى نمىها را من بیش از یك جامعهتر. و این ا ستعدادهاى ان سم که فقط ا شنا

 {....88} به کار گرفته و فكر و عقل و انتخاب و اختیار انسان را به کار گل گماشته است.
 

 با جریان معکوس آن ی علمیهاتخصصها و شاخهو  مقایسه جریان طبیعی و صحیح علم

 اى بشود..... در رابطه با انقالب آموزشى بجاست که به جریان طبیعى علوم اشاره

 افتاد. و تجربه راه حل ابتدایى خود، ناچار دنبال انسان با نیازهاى

صنایع هنگامى صنایع ها در عمل بهتجربه ست داد. و این  شدند، به علوم تبدیل که جمع ساده د سته و قانونمند  ب

هاى جدید راه یافت بندىها و تقسیمهاى قرون وسطا، به تخصصشدند و تنظیم علوم و گسترش آن پس از انحراف

سازمان و تقسیم کار و تخصص و رشته هاى مشخص علوم شكل گرفت ولى و همراه پیوند علم و قدرت، مدیریت و 

سیم صول کلىشده ناچار ب این علوم تق صصه قوانین جامع و ا سیع که با تر روى خواهد آورد و از این تخ هاى و

 اصول فراگیر پناه خواهد آورد. وسعتش از جامعیتش کاسته شده و با پیوندهاى کامپیوترى هم هنوز گرفتار است، به

ست، به این سنگینى و بحران واین جریان طبیعى علم ا سائل علوم، راه حل خود را  گونه  یابند. ولى اگر یك مىم

ستیم که این تخصص را مصرف کنیم، ناچار  شتیم و بعد خوا شروع کردیم؛ یعنى اول تخصص گذا جریان معكوس را 

صرف صرف بنماید و ناچار این م صص را م صصمدیریت باید ایجاد نیاز بكند و تخ برورى و این تخ هاى هاى غیر 

ستازند که بتواند داروهاى آورند، برایش دردهایى مىنبال مىبستت علمى جهان ستوم را به دتحمیلى، بحران و بن

صرف بنماید تا دردهاى تازه صرف نماید. و م ست دراز موجود را م ست بیاورد و به دنبال داروهاى جدیدتر د اى به د

 کند.

صحیح تربیت کهدر حالى صحیح علم ، بهجریان  سان او را در علم و عملکمك مى جریان  و در طرح  کند و بینش ان

سان از قدر و از تجربهاندازد. و در این طرحو تقدیر راه مى ست و تجربهبهره و از عبرت ریزى و تقدیر، ان هاى مند ا

ست. و این تجربه شا شكل گرفتهدیگران براى او راهگ شخص در زندگى  شخص که همراه نیازهاى م اند، به هاى م

 یابند.راه مى هاى علمى مناسبهاى مشخص و جمع بندىتخصص

ر و آورد که ابتكاهایى را به دنبال مىکند و امتحانگیرد و حافظه را تلنبار نمىاین جریان علمى آزاد، ابتكار را نمى

تواند با مطالعات غیر محروظش جوابگوى مهارت را مشخص کنند نه قدرت حافظه و تخیل ذهن را. چرا کسى که مى

شود؟ آ شد، مردود قلمداد  سائل با شد؟  خرم سائل با شمند باید از حرظ جوابگوى م مگر در جریان واقعى علمى، دان

شت ست انرژى ذهن خود را به دنبال محروظاتى هدر بدهد که در یاددا شمند مجبور ا سالممگر دان تر تر و راحتها 

 اند؟حرظ شده

 خالصه:

و کیریت کار و  دهد، انگیزهم هم خط مىگذارد و در این تأثیرها به علاثر مى و عمل و احستتاس تربیت بر شتتناخت

صنایع به صنایع ها بهو تجربه تجربه گذارد و نیازها بهرا پایه مى طرح جامع سترش  بندى علمىجمع ساده و  و گ

 انجامد.الزم در این مبادله زنده مى علوم

شتهو تحمیل تخصص سنگینى ر شان دادن ابتكار و مهارت ها هم برود. و امتحانهاى علمى کنار مىها و  سوى ن ه 

 {....80} روى خواهند آورد.
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 تعلیم و تربیتهای الزمه

 و...( هازمینهها، کلیدها، مالکدادن )نشان طرح کلیو  الف( نقشه جامع

 ها را فراهم کردیم خود او بهترها را نشتتان دادیم و برایش زمینهکه به او مالكآموز هنگامىبراى تربیت دانش ....

د و انها ایستتتادگى کند و از آنها بگذرد. آنها که تمام راه را دیدهتواند در برابر مانعتواند حرکت کند و بهتر مىمى

 تند...افرسند و در اولین برخورد از پاى مىاند تا ببینند، به جایى نمىاند دیگر آماده هستند. اما آنهایى که آمدهآمده

 ...و دید که آمدد دید و آمد نه اینبای

 {....01} پیش از عمل به طرح کلى نیاز هست.براى این دیدار 

ترین مرحله تا اوج را توانند در عمل از پاییناند مىترین مرحله را طى کردهآنها که در طرح ریزى از باال تا پایین ....

 {....00} به راحتى پشت سر بگذارند.

 

 ب( ارتباط طرح علمی با طرح عملی

له  .... با آن طرح عملى استتت؛ یعنى وقتى مراحلى را طى کردیم و.... طرحى مستتأ ما  بعد هم، ارتباط طرح علمى 

مان چیستتت، آن موقع دنبال مصتتالحش باشتتیم. اگر این رشتتته را انتخاب ریختیم و فهمیدیم که مجموعه نقشتته

ى کل طرح ما باشد وگرنه استعدادهایکنیم، اگر این فعالیت را داریم، باید در رابطه با کنیم، اگر اینجا تحصیل مىمى

آورد پراکندگى مى شرك شوند، حتى به قدرت رودهاى بزرگ هم که باشند، تضعیف خواهند شد، کهکه پراکنده مى

 {....05} دهد.را نتیجه مى ، یأس، ترس و ترس، بعف و بعفو پراکندگى

 

گیریم، پس ناچار به طرح و برنامه نیازمندیم تا بتوانیم تمام مىپراکنده و علوم گوناگون قرار  .... ما در برابر کارهاى

 ها را بشناسیم و گام برداریم.راه را ببینیم و گام

از آن اطالع داشته باشیم و سپس  ها و علومى است که باید اجماالًپس از این مراحل، از فكر و ظرفیت و طرح، دانش

ى علوم است، تا دست ها و شناخت تعریف و فایدهشناخت اصطالحى کتاب؛ یعنى مقدمه ى علم وشناسایى مقدمه

 {....04} به کار شویم.

 

ى جامع همراه نبوده چیزى جز رنج و مزاحمت نیافریده است. و حتى ها که با نگرش کلى و نقشهاین جزئى نگرى ....

ر این تشتت و پراکندگى، ناچا حساب ونگرى و تورم بىباعث پراکندگى و تشتت هم شده است. و به دنبال آن جزئى

سو باعث دقت و عمق بیشتر شود که مىى تخصص مطرح مىمسأله ست. و این تخصص از یك  شده ا بینیم مطرح 

شویم براى  شاید مجبور  ست تا آنجا که  سوى دیگر ناهماهنگى و هرج و مرج را به دنبال آورده ا علوم گردیده و از 

صص بگ ست تخ صرف و نحو بی سم در  سمت ا ست ق شاید بی ذاریم. همانطور که در علوم جدید براى یك دندان 

 اند.تخصص گذاشته

ا ها شده تحوصلگىها و بىها و شتابها و بدبینىو این است که این تخصص و آن تشتت و آن تورم، خود باعث یأس

اند بست رسیدهاند و به بنا زدههبر، افراد دلسوز و ناآشنا خود را به درهآنجا که به خاطر دست یافتن به یك راه میان

 اند.و از دست رفته

ى جامع همراه کنیم و براى تربیت و ستتاختن آنها بجاى این ما باید افراد را و دانش آموزان را با طرح کلى و نقشتته

 {....04} ها آشنا کنیم.ها و روش... او را با کلیدها و مالك روش متداول، حرظ قرآن و ترسیر و نهج البالغه و تاریخ
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 های تعلیم و تربیتنیازمندی

 در قسمت تعلیم و تربیت و ترق ه، به سه مرحله نیاز هست:

 مطالعه،

 تركر،

 استاد.

 ـ مطالعه7

هایى است ها و نشانتر از مطالعه به معناى معروف است. این مطالعه، همان اشراف و اطالع بر آیهاین مطالعه، وسیع

ها و ها باشد یا تالوتدر اجتماع و فرد وجود دارد؛ خواه این اشراف به وسیله نوشته که در هستى، در آفاق و انرُس،

 .... ها و یا توج ه و تدب ر.قرائت

 ـ تفکر2

کنند و حتى باعث اختالل دستگاه شود، مطالعات ذهن را انباشته و خسته مىطور که غذا در معده انباشته مىهمان

 {05} بردارى قرار بگیرند.بندى شوند و مورد بهرهات، با ترك ر هضم شوند و دستهشوند؛ لذا باید این مطالعذهن مى

شقى نمى .... شناخت و ع ستند و  ست نه مطالعه. مطالعات، عقیم و نازا ه شق، نتیجه تركر ا آورند؛ چون معرفت و ع

نازایى خالص شتتده، معرفت و عشتتق و ح تا از عُقم و  ند  با تركر تكمیل شتتو عات  طال ید م با رکت و عمل پس 

 {....01} بیاورند.

 

 شوند و تركر:... انسان و مذهب، این هر دو از تركر شروع مى

 به مواد فكرى )تجربه و تدبر(

 و به نقد و سنجش )تعقل(

 و شكل فكرى )منطق صورى(

 و به روش فكر کردن )آزادى، آموزش، یادآورى( نیاز دارد.

 آورد:هایى پیش مىى تركر سؤالمسأله

 فكر کردن،در چه 

 چگونه فكر کردن،

 ها را هماهنگ کردن.ها و تركرها و نیازها و زمینهچگونه مطالعه

 دهد.کشد و نظام تربیتى را شكل مىتركر این همه را به دنبال مى

شه همراه جبر محیط و جامعه و وراثت و غریزه و ... بوده لیكن تركر را خط اول مى من سان همی دانم؛ چون گرچه ان

سیده و از محدودهم اینمحكو ضاد جبرها به آزادى ر سان در ت هاى ى روابط تولیدى و رفلكسها نگردیده؛ چون ان

سى و غریزهشرطى و غریزه شده و مىى جن خواهد فكر گونه که مىگونه که باید و آنتواند آنى قدرت طلبى رها 

 {....07} هایى برسد.ها و بینشکند و به شناخت

 

 کرهای فنیازمندی

شده فكر را  هاى حساب}استاد{ است که با سؤال نیازمند است. و این رهبر رهبرىو  مواد خامو  آزادىتركر به  ....

هاى فكرى را هماهنگ دهد. و این رهبر استتت که نیازها، تركرها و زمینهاندازد و به آن جهت مىبه جریان مى

 سازد.گیرد و آنها را هماهنگ مىى مصرف داروها را در نظر مىزمینهطور که طبیب نیازها و داروها و نماید. همانمى
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سرى ست که ک شندهخبرم و کدام بىگیرد که من از چه بىها را در نظر مىاین رهبر ا ست و خبرى براى من ک تر ا

باشتتد و در این زمینه گذارداى مىگاه مرا در زمینهآن یاز هماهنگ  با این ن را طرح  هایشى آماده، ستتؤالکه 

 {....08} کند.مى

ِشدُهُ.و چه خوب گرته شود و چه رهبرىها و هماهنگىچه دقت0اند: هَلَكَ مَنْ لَیْسَ لَهُ حَكیمٌ یُرْ هایى ها باید منظور 

ها و ها و به حرکتها و عشقها و به عقیدهباید در میان بیاید تا فكر آزاد و پرمایه را به جریان بیندازند و به شناخت

 ها برسانند.شکوش

ها و شتترایط جدا گردید، ها و زمینهرهبرى ها دستتت نیافت و از اینهرگاه که فكر در جریان خود به این هماهنگى

سرى سته مىشود، که یا ما را مأیوس مىهایى نمودار مىناچار کمبودها و ک دهند سازند و رم مىکنند و از تركر خ

حدیث از مطرب و مى گو و راز عشق کمتر جو و یا یك دنده و لجوج و خود خواه  که: اى بابا! فكر نكن، فایده ندارد و

جهت. و در نتیجه این چنین متركر هدف و بىکار و بدون عمل و نازا و یا پرکار و بىآورند و یا ناتمام و نیمهبار مى

 شود صندوق نسوز دشمن و نردبان دزد.روشنركرى مى

طور که رفتن براى رستتیدن کافى نیستتت. مهم درستتت رفتن و چگونه رفتن و آخر تنها تركر کافى نیستتت. همان

 ها با نیازهاست.هماهنگى رفتن

 این که چگونه فكر کنیم،

 هاى فكرى هماهنگى ایجاد کنیم؟ها و تركرها و زمینهچگونه میان نیازها و مطالعه

 {....00} تر است.ر و ارزندهتها مسائلى است که از اصل تركر مهمو در چه چیزهایى فكر کنیم، این

 

 راه برای بکار انداختن فکر چیست؟بهترین 

 .... هایى حساب شده است.بهترین راه براى به کار انداختن فكر، طرح سؤال ....

ماده ها فكر را آها و راهنمایىها فكر را خسته و تنبل کند، با سؤالمربى آگاه به جاى این که با سنگینى استدالل ....

 {....011} رساند.دهد و به مقصد مىکند و حرکت مىمى

 

سیدن به ....  سؤال، به خاطر جریان گرفتن فكر و ر برورت طرح  شق به آگاهى،  شته از حس کنجكاورى و ع گذ

بیح مى سؤال را تو برورت طرح  برورت انتخاب،  ست.  سنجش و انتخاب و عمل ا دهد؛ چون انتخاب، شناخت و 

 اندازد. مادام کهگیرد. و سؤال فكر را به جریان مىمى مكن نیست و شناخت، از تركر مایهبدون ارزیابى و شناخت م

شند، نه از مطالعات خودت بهره مىسؤال شده با سى که هایى در تو طرح ن گیرى و نه از تركرات دیگران؛ چون ک

 اشتهایى ندارد، غذا را خوب جذب نخواهد کرد.

 {....010} ها و سرنخ پیدا کردن است.ؤالى تنظیم سپس از این مرحله، مرحله

 

سته و آرام از کنار یكدیگر رد مى .... سأله ایجاد کنیم، ولى خیلى آه  کنیم یكشویم و خیال مىما باید براى هم م

تواند مثمر ثمر باشد. بنا نداریم همدیگر را پیچیده و قوى اى که پر از درگیرى است، مىچنین اخالقى نرم، در جامعه

 یاوریم.بار ب

هاى کوچك مستتأله طرح کنیم، روى صتتورت آنها چیزى بیندازیم، روى دستتتشتتان چیزى ما باید حتى براى بچه

 بیندازیم تا آنها را بردارند و قوى شوند.

                                                                                                                                                                
 ز نثر الدرر منصور بن حسن، به نقل ا058، ص 78بحاراالنوار، مجلسى، ج  -0
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توانند مسائلشان را حل کنند. ایجاد مسأله براى بچه، او را پرورش اى روبرو نشوند، بعدها نمىهایى که با مسألهبچه

 {....015} کند.تربیت مى دهد ومى

 

 استاد ـ9

توانند خودسرانه کارى را شروع کنند و حتى ها مىهستند کسانى که از استعدادهاى نیرومندى سرشارند و این ....

سند؛ مىبه نتیجه ستاد، کارى را هاى عالى هم بر سرانه و بدون ا توانند در خیاطى، نجارى و یا برق و مكانیك خود

سیع خود را در راههمینپیش ببرند، اما  ستعدادهاى و سمت از ا صرف کنند تا ها و بیراههها مجبورند که یك ق ها م

 راه بیابند و سرنخى را بگیرند و پیش بتازند.

ستادى بهرهاگر همین شرفتشدند و آموزش مىمند مىها، از ا سلماً به پی سیدند و هاى زیادترى مىدیدند م ر

 {....014} گرفتند.هاى زیادترى مىبهره

 

و نه تنها در قسمت تعلیم و تربیت و مطالعات و تركرات به استاد و رهبر نیاز هست، بلكه در تمام کارها به استاد  ....

 {....014} و راهنما احتیاج هست، گرچه کارهاى پیچیده و خطرناك با نیاز بیشترى همراه هستند.

 

 باشند؟توانند میها چگونه امتحان

 ناخودآگاهالف( غیرمستقیم و 

و  یمتعل نماید؛ بهاگر هدف سازندگى باشد، استاد گذشته از درس و بحث و تحصیل به مسائل دیگرى هم توجه مى ....

 {015} نماید....هم توجه مى و تزکیه تربیت

 اشند.داشته باى باشد که بتوانند با شاگردان و محصلین خود، ارتباط نزدیك البته باید مقدار اساتید به اندازه ....

 کنم، او را در بوتهدر نتیجه این استتتاد به طور ناخودآگاه، بدون ابراز اینكه بگوید: آى فالنى! دارم تو را امتحان مى

او، هم از مستتائل مربوط به زندگى و  و هدف او، هم از انضتتباط او، هم از فكر و روح آزمایش گذاشتتته و هم از درس

صى شخ شكالت  ست بیاورد و گزارشتواند ااو، مى م توان ها مىهایى تهی ه کند و بر طبق آن گزارشطالعاتى به د

 استعداد صالح، افراد فابل صاحب فضیلت و افراد آگاه و جامع را انتخاب کرد و نگهدارى نمود.افراد خوش

و  ل کند و بسازدتواند سایر محصلین و شاگردانش را که کسرى دارند، تكمیو همچنین با این طریق، خود استاد مى

م شود و هاند و براى پیشرفت کار و تسریع حرکت آنها اقدام مىجلو بیاورد. در نتیجه، هم استعدادها شناخته شده

 گردد.ها مشخص شده و تربیت و تكمیل آنها آغاز مىها و لنگىکسرى

 ... .محصل بشود ها به طور ناخودآگاه ازباید این امتحانطور که عرض شد و همان

ها و کنم! خواه و ناخواه ژستتتگویى: مواظب باش من دارم از تو امتحان مىاین پیداستتت وقتى به کستتى مى ....

 ماند.شود و حقیقت و واقعیتِ طرف، در زیر این آوارها مخرى مىها و تظاهرها زیاد مىمراقبت

رات و ترین صو مواظبت کنند، طبیعىاز او مراقبت  -بدون اینكه برهمد تحت مراقبت و کنترل است -اما اگر همیشه

ترین برخوردهایش را آشتتكار گوید و طبیعىهایش را مىترین جملهشتتود و طبیعىاحوال و افكار او آشتتكار مى

هاى او را شتتناخت و به تربیت و تكمیلش همت توان استتتعدادها و کستترىنماید. و در نتیجه به راحتى مىمى

 {....011} گماشت.
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 7ابتکار و مهارت، نه قدرت حافظه و تخیلکننده ب( مشخص

 

 دهنده فضیلت، نه قدرت یا هوش یا فضل و...ج( نشان

سایى مهره .... شنا صى داریم که حداکثر ها، راهما براى  ضل»و یا « هوش»فرد یا « قدرت»هاى خا شان « ف او را ن

شناسى که ااو را. تو مى« فضیلت»دهد، نه مى شد و از زیر توانى فضیلت او را هنگامى ب شده با ز حال طبیعى خارج 

 آوارها بیرون آمده باشد. هنگامى که بتوانى او را به غضب درآورى تا در آن وبعیت او را مورد بررسى قرار دهى.

صادق )ع( مى سرر، در  خواهى یار بگیرى، باید او را در چنداگر مى»فرماید: امام  شى؛ در  سى کرده با مرحله برر

 {....017} «5ر ربا.و د حضر، در غضب

خواهند و نه مقام. این بیدارى، ثمره تمرکز آنهاست رسد که بیدارند، نه پست مىهایى به ثمر مىهر حرکتى، با مهره

 .... .تسلیمو  طلبو تمرکز، ثمره 

وجودها  اند، آغاز کرد و آنها را تربیت نمود، این چنینهایى که تمام وقت هستتتند و براى این کار آمدهباید با مهره

. این وجود طالب و تسلیم است که تسلیمو  طلبخواهیم: باید شناسایى شوند و در انتخاب آنها بیش از دو چیز نمى

سا مهرهدهد و وقت مىذوق به خرج مى ستگذارد. چه ب شیم، ولى نتوانند کارى هایى در پ شته با هایى عالى هم دا

شنهاى بىهرهها هم وقتى در مترین پولانجام دهند که بیش ست که در  شود، هم چون آبى ا صرف  زار فرو رمق 

 {....018} ماند.رود و نمى هم از آن باقى نمىمى

 

 ارتباط و مقایسه هوش، فکر، عقل، تدبر، تفکر و...

اند کردهیك معناى خویش را رها اند و هردر یكدیگر راه یافته و فكر و عقل و حافظه هوش هاىجا که کلمهاز آن .....

 {....010} ها آشكار و مشخص گردد.باید مراد ما از این کلمه

 {001} است. گیرىگیرى و عقل نیروى اندازههوش درك موقعیت، فكر نیروى نتیجه ....

 

 مقایسه تدبر و تفکر

تلنبار شتتود. تدبر مواد خام را در درون ما  در این مرحله بهتر استتت که فرق میان تدبر و تركر هم توبتتیح داده

ضم مىمى شیرهکند. تركر این مواد را مرتب و ه ضوالتش را از حافظه بیرون مىهایش را مىکند و  ریزد و مكد و ف

کند. اگر این دستتتگاه هابتتمه به کار نیرتد، آن مواد خام، جز ى دیگر آماده مىستترزمین ذهن را براى مواد تازه

 وجوىباید هر چه زودتر دست به کار استرراغى شد و در جست اى ندارد، کهسنگینى روحى و امتالى ذهنى، نتیجه

سهلى و هیچ شده در ذهن بهرهم شته  ساند. غذایى که در گاه این مواد انبا اى نخواهد داد، بلكه زیان هم خواهد ر

یت هم آورد، بلكه ایجاد تعرن و مستتموماى ندارد و نیرویى نمىشتتود، نه تنها براى اندام ما فایدهمعده تلنبار مى

 خواهد نمود، که باید هر چه زودتر بیرونش ریخت.

با تركر، انسان به شناخت خویش و شناخت هستى و شناخت دنیا و شناخت اللَّه و شناخت روش زندگى و مرگ پى 

گردد. و همین است که نقش تركر در سازندگى و رشد هاى انسان مشخص مىبرد. و با تركر، استعدادها و سرمایهمى

 {....000} نقش اول است.انسان 
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 مقایسه عقل و تعقل با تدبر و فکر و هوش

 رسید.با تدبر، ادراکات حسى و علوم تجربى بدست مى ....

ساخت و معلومات و ها را بارور مىکاوید و آنها را مىشد، فكر آنگیرى مىها نتیجهها و آگاهىبا تركر، از این تجربه

 نمود.و مجهوالتش را کشف مىداد اى بدست مىهاى تازهآگاهى

شنیدن مطالبى، مى شد، یا پس چرا اینما پس از  دارى و بربهره« پس»طور نیست؟ با این گوییم پس باید این طور با

 یابیم.قراول تركر ماست. ما با تركر، به این همه دست مى، پیش«پس»شود. این گیرى شروع مىنتیجه

مل ماز آن تأثیر عوا که فكر تحت  تاریخ قرار مىجا  ید و  ثت، تلقین و تقل یت، ورا قد و حیط، ترب گیرد، بتترورت ن

 گردد.سنجش و تعقل نمودار مى

 هاست و هم محدود و یك جانبه و بسته.این شناخت ابتدایى، هم محكوم این عامل

ست که فكر راه ست ا اما خود این  ها و با کمك حواس، مجهوالتش را بدست آورده،هایى را طرح کرده و از تجربهدر

شود و کارى دنبال گردد، درست  ها محتاج سنجش وراه شروع  نقد هستند و اگر بدون این نقادى و سنجش، راهى 

شانه مى شد که یك نقطه را ن دارد. و در نتیجه گیرد و از یك زاویه عكس برمىاین کار همانند کار دوربینى خواهد 

 .... ها خواهد شد.ها و محرومیتث درگیرىبردارى و شناختِ یك بعدى و سطحى باعاین عكس

هده قادى را ع که این ستتنجش و ن نامیم و این ستتنجش را مى عقل توانیمدار استتت مىنیرویى   تعق ل توانیمب

 {....005} بخوانیم.

ست، که .... سنجش، عقل ا مْتُ » این  ص  سنجش عامل خودآگاهى و «  0 عَالمَةُ الْعَقْلِ التَّرَكُّرُ وَ عَالمَةُ التَّرَكُّرِ ال و این 

شار و تأثیر عوامل، آزاد نمى سنجش، حتى همراه فكر و دانش، آدمى از ف ست. بدون  شود. آزادى و اختیار آدمى ا

 {....004} شود.شود و مكل ف مىهاست که آدمى آدم مىها و روشتنها با این مقایسه و سنجشِ اهداف و راه

 

شكوفایى عقل به بلوغ مى سان با  ستنباط ان ست و با فكر که نیروى ا سنجش ا سد. عقل نیروى  سر ستنتاج ا ت و ا

 هاى مغزى انسان نباید اشتباه بشود.هاى ذهنى و مهارتطور با هوش و قدرتتراوت دارد و همین

سان به جمع سب این نیرو، ان شد متنا ستاوردهاى فكر و هوش و تبا ر سنجش د شرایط تاریخى، بندى و  ربیت و 

ئه شتتده و هدفپردازد و راهجغرافى و اجتماعى خود مى قد مىهاى ارا به ن کشتتد و زیر ستتؤال هاى مطلوب را 

 {....004} برد.مى

 

هایى که هوش و فكر تو نشان داده بود و دیگرى بر روى کند: یكى بر روى راهعقل، با دو نظارت، کارش را آغاز مى ....

 {....005} اند که خوبى چیست؟ بدى چیست؟خواندههایى که همیشه ما را به خویش مىبدىها و اصل خوبى

سؤال، به این مالك مى .... -0 سرىدر برابر این  ست که ک سیم که خوبى، همان ا هاى من را پر کند. غذاى خوب، ر

اند، هر چند که خوشتتمزه رستتلباس خوب، لباس و غذایى استتت که نیاز من را تأمین کند و کمبودهایم را به من مى

 اى نداشته باشد.نباشد و یا رنگ زنده

ست خوبو همین ست که من را بارور کند. به 5طور دو ست و آن هدفى ا ، هدف خوب، راه خوب، مكتب خوب آن دو

 من بدهد. از من نگیرد.

                                                                                                                                                                
 «.مْت.رُ وَ دَلِیلُ التَّرَكُّرِالص ءٍ دَلِیلًا وَ دَلِیلُ الْعَقْلِ التَّرَكُّلِكُلِّ شَىْ یَا هِشَامُ إِنَّ» ، کتاب عقل و جهل؛01، ص 0کافى، ج  -0

کاهد بود گرتم: با کسانى باش که تو را زیاد کنند و گرتم: هر کس جز حق از تو مىها شدهدوستانم که گرفتار بعضى حرفبه یكى از ... -5

کند، خودش را و یا خودت را و یا دنیا را نشینى او چه چیزى را در تو بزرگ مىص یا بَهمان نرر مىو گرتم: ببین که هنگامى که با فالن شخ

 { 44استاد و دروس صرف و نحو، ص:  } ..انتخاب کن و یا مرشد و پیر و مرجع بگیر. یا خدا را. تو با این مالك دوست بگیر و رفیق
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شى جدا مى و تقلید و ... در من رخنه شود. و با این نظارت آنچه از محیط و وراثت و تلقین با این مالك، خوبى از خو

 رسانند.ها انسان را به آزادى مىها و این نظارترود. این مالكکرده، کنار مى

 شود.پذیر مى هاى فكر امكانها و طرحو با این آزادى است که نظارت دوم بر روى راه -5

شد، مادام که این مالك ست نیامده با شند، مادام که این آزادى بد شده با شف ن سألهنظارت و نقد راهها ک اى را ها م

سان مى ها بدهكار نیست.کند. گوش دل به این حرفحل نمى شد، ان تواند اما هنگامى که خوبى از خوشى مشخص 

 هایش بگذرد.ها از خوشىبه خاطر رسیدن به خوبى

 شعار خشن اخالقى.ى بهتر طلبى ماست، نه یك حكم خشك عقلى و نه یك ى دل ما و نیاز غریزهچون این خواسته

شتتود. و با این هماهنگى استتت که ، آشتتكار مىفكر و عقل و دل، علم و عقل و عشتتق و با این توبتتیح، هماهنگى

گردند؛ ها و از جبرهاى گوناگون آزاد مىها و عادترستتند و از محكومیت محیطها به عمق و اصتتالت مىشتتناخت

 ....{001} شوند.ماندن هم آزاد مى نگرى و یك بعدىطور که از محدودیت و سطحىهمان

 

 نظام اجتماعی ●

ساس  .... ست و انتخابش هم نه بر ا سالمى، یك جامعه منتخب ا ساس «نیازها»جامعه ا ساس «تولید»، نه بر ا ، نه بر ا

ساس « غریزه و انس» شته«قومیت و ملی ت»و نه بر ا صل هدف دا ست که افراد در ا ساس انتخابى ا  اند، بر، بلكه بر ا

 اند.اس شرایطى است که در مرحله تربیت و اخالق طى کردهاس

بهره اى برخوردار استتت. این جامعه منتخب از روابط تولیدى هم بىشتتدن و جداشتتدن اینها از چنین زمینهجمع

 هاست.که آن روابط تحت تأثیر این زمینهنیست؛ در حالى

 اند.جمع منتخب؛ یعنى جمعى که همدیگر را انتخاب کرده

اند، کسانى نیستند که در مدینه کار داشته باشند. یكى از یمن، یكى از ایران و یكى از مكه که به مدینه آمدهکسانى

 {....007}  آمده است.

سول اللَّه )ص( تربیت مى .... سانى را که ر شغلکرد، وجودهاى آزادى بودند که مىک ستند  شان را انتخاب توان های

د؛ چون ها نباشنشود، گیر شغلتوانستند وقتى یك جامعه تشكیل مىا کنند. آنها مىهایشان را پیدکنند و تخص ص

ها ها، برورتها بر اساس نیازها، اهمیتبندى شغلدانستند ارزش در شغل نیست که در نقش آدمى است. تقسیممى

 {....008} شدند که زمین مانده بود.دار مىو استعدادهاى آنها بود و کارهایى را عهده

و در  «.0کُلُّكُمْ رَاعٍ وَ کُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِه»است و هم کارمند:  در جمع عالى رسول اللَّه )ص( هر کس هم مدیر ....

سى نمى ست، کار زمین این جمع دیگر ک ست؛ زیرا آنچه به او مربوط ا گوید من کار خود را کردم و به من مربوط نی

 مانده است.

 {....000} ترین نوع تقسیم کار است.کیریت، انسانى تقسیم کار به این

 

ها و در رابطه با نقشى است که دارند. با سازد که این جمع، تقسیمِ کارشان بر اساس تخصصرسول جمعى را مى ....

ها اهمیتى ندارند؛ چون بین پول درآوردن و جهاد کردن و نماز خواندن و ارشاد، تراوتى نیست، مهم این بینش، شغل

 {....051} ها در رابطه با نقش آدمى شكل گرفته باشد.این است که شغل
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 نظام اقتصادی ●

مرحله بعد، نظام اقتصادى جامعه است و اینكه چگونه تولید به وجود آید و به مصرفِ نیازها برسد؟ چه تولید شود؟ 

 رف شوند؟ها به چه نحوى توزیع شوند و چگونه مصچگونه تولید شود؟ کاال و خدمات و ثروت

ینش آید با آن بدر این نظام، تولید و توزیع و مصرف، سپس نظام مالى و سیستم پولى و نوع روابطى که به وجود مى

 اساسى رابطه دارند.

هاست، بر اساس این است که کارهاى مانده نظام اقتصادى و تقسیم و تخصص کار، بر اساس بیدارى و آزادى از شغل

 را به عهده گیرند.

هایش توزیع و منهاى هوس و تجمل مصتترف این نظام، جامعه بر استتاس نیازهایش تولید و بر استتاس بتترورتدر 

 شود.ها و استعدادها، تقسیم و توزیع مىها و برورتنیازها و اهمیت ها و خدمات بر اساسکند. شغلمى

سد. این طور نیست که چیزى را تولیشود، به مصرف نیازها مىآنچه تولید مى د کنیم و بعد بخواهیم آن را تحمیل ر

 تواند این نیاز را آلوده کند.کنیم، نیاز ماست و اتراف و تجمل و ریا و تظاهر نمىکنیم؛ که آنچه تولید مى

گیرد و مسأله مصرف با مسائل عوامل صورت مى طور است. توزیع و مصرف بر اساس هماندر مرحله توزیع هم همین

 شود.خورد و مرتبط مىىایثار و انراق، پیوند م

ست. افراد در این جامعه، نه به حداقلِ رفاه که در حد  غنا و نه این را هم بگویم که مراد از مقدار نیازها، حداقل ها نی

 {....050} گیرند.نیازى بهره مىدر حد کرافِ زندگى، که باالتر در حد  غنا و بى

 

 شغل

 است؛ حتى در شغل خویش.داستان انسان، داستان انتخاب کننده  ....

 کند.وقتى انسان نقش خویش را یافت، نقش و هدف او، شغل او را تعیین مى

شد؛ یعنى از  شده با ستخدام  ستخدام کرده، نه اینكه در آنجا ا شود، او آنجا را براى خود ا ستخدام  اگر در جایى ا

ست که در آن طرح، نقش خود را مى سیدن طرحى برخوردار ا سد و براى ر شى مىشنا داند باید کجا به چنین نق

شروع کند، نه اینكه چون فالن ست، برود تا ببیند چه مى فعالیت خود را  شود، فكر فردا »شود و جا باز ا چو فردا 

 {....055} «کند.

هاى فردى و گروهى گمراهت یابى و دیگر وستتوستتهاگر تو نقش خودت را بشتتناستتى، شتتغل خودت را مى ....

 {....054} کند.نمى

 

 تخاب شغل )چگونه و بر چه اساسی شغل خود را انتخاب کنم؟(ان

زنى. فكر کن چه کارى باید انتخاب کنى که از روى تو در این فرصتتت زندگى تا مرگ ناچار به کارى دستتت مى ....

 عادت و تقلید نباشد.

 و آنگاه کارى را با فكر انتخاب کن که بر اساس استعداهاى تو باشد.

ات را بشناسى؛ چون اگر در خودت یك میلیارد سرمایه سراغ کارت را انتخاب کنى باید سرمایهپس تو پیش از آنكه 

 شوى.ى و به کارهاى کوچك قانع نمىآورداشته باشى قطعاً به کارهاى بزرگتر روى مى

تو  ازى،توانى انسان باشى و انسان بسى تو بیش از بقال شدن و کارگر شدن و کارمند شدن است. تو مىسرمایه....

نهایت. نه براى یك روز و دو روز و یك عمر، که عمر شروع کنى تا بى نهایت، پس باید کارى رااستعدادهایى دارى بى

 {....054} .هاى تو بیش از این شصت سال و هرتاد سال استتو شصت سال و هرتاد سال نیست. چرا؟ چون مایه
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ها از تو نیست تا ها مسؤولیت دارد. اینخواهند و نعمتاند بازدهى مىدادههایى داریم و از آنچه ها و نعمتما داده.... 

ها از اوست و براى او باید خرج شود؛ یعنى براى خلق او؛ یعنى براى نیاز خلق او. ببین اگر به اختیار دل تو باشد، این

ایشان کار را شروع کن و آن هم خواهند، برخواهند، مهندس مىخواهند، طبیب مىخواهند، مقنى مىها بقال مىاین

 {....055} با این دید.

توانى جمع کنى چه بهتر، وگرنه، کارى توانى که تمامى کارهایت را در دست داشته باشى چه بهتر. اگر مىاگر مى ....

 {....051} را انتخاب کن که برورت بیشتر دارد.

بیش از یكى را برآورى، در این صورت بر اساس اهمیت توانى اگر دیدى که نیازها متراوت و متعدد است و تو نمى ....

 {057} انتخاب کن و ببین شدیدترین نیازها کدام است. کار و ظرفیت خودت

آنگاه در هر پُستى و در هر مقامى و در هر شغلى که امكانات براى تو پیش آمد، بكوش که این نیاز را برطرف کنى  ....

سى  سا شغل ا ست و  صلى تو این ا شغلکه کار ا شدى که از  شى، بكش. تو همین. حتى اگر مجبور  ست بك هایت د

سأل ست؛ چون هنگامىهم ستى به اندازهى تأمین، مهم نی شیدى مىکه در این ه ستعدادت کو  ىتوانى به اندازهى ا

نظر ترین نیازها و شتتدیدترین آنها را در ها را به عهده گرفته استتت. تو باید مهمنیازت برداشتتت کنى که خدا رزق

 {....058} بگیرى که چیست؟

 

 هاشغلکارهاو اساس تقسیم 

هاى هر کس وابستگى با مقدار نیروها و امكانات و شرائط او دارد. و البته به تقدیر اوست که هرکس کارها و شغل ....

شغل سیم کارها و  ست که تق شتر و بهتر امكانات هر کار را ندارد. و این ا ساس امكانات بی ه انجام گیرد، نها باید بر ا

 اینكه بگوییم کارهاى داخل به عهده چه کسى و کارهاى بیرون به عهده دیگرى.

شكل بهتر از عهدهکارها به عهده ست که در وقت کمتر به  سانى ا سیمى آن بر مىى ک شاغل با این آیند. تق بندى م

شغلاصل همراه است، در حالى هایى است که نیست. مهم عامل ها مالك افتخار نیست و عمل مالك ارزشکه خود 

 {....050} سازد و مهم نقشى است که در پس هر شغلى پنهان است.عمل را مى

 

 

 های حاکم در آنطرح کلی اسالم و ارتباط نظام معرفی اجمالی

 شد.ها و احكام تشكیل مىطرح کلى اسالم از آزادى و تركر، شناخت و احساس، نظام ....

سانى و در چه هنگامى کار  شروع مذهب با نظام تربیتى شى، روى چه ک شد با چه رو آن بود. در این نظام مطرح 

 شود.شروع مى

شت.  شنگرى بود و بی نات دا شاخ و برگ دادن نبود. بغل کردن نبود؛ که رو روش این نظام تربیتى، داغ کردن نبود. 

اب، میزان و معیار داشت تا تو کور نباشى بعد از این بی نات، کتاب؛ یعنى روش و دستور العمل داشت و بعد از این کت

 بتوانى خودت روى پا بایستى. و

ساز نظام اخالقى اسالم بود و خصوصیت نظام اخالقى این بود که مجموعه نیروهاى انسان از این روش تربیتى، زمینه

ست بیرون مىبن سدها و تمام نیروهها، بخلشد. هوسهاى او تبدیل مىآمد و حتى بدىب اى عظیمى که در ها، ح

سان مى شكل بگیرند و ممكن بود به بنان ستند  شق توان شناخت و در رابطه با یك ع سند، در رابطه با یك  ست بر ب

 تر، امكان تبدیل داشتند.بزرگ
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 شدند.ها به اطاعت و حرکت تبدیل مىبخل به سخاوت، ریا به توحید، ترس به قدرت و هَوَس

سالم این بو سانى را از بند که در رابطه با ترکیبخصوصیت نظام اخالقى ا کیبِ آورد. تربست بیرون مى، نیروهاى ان

نَاتٍ»کرد: مى تر، آن را تبدیلاین نیرو با شتتناخت یا با احستتاس عالى یِّئَاتِهِمْ حَستتَ در نتیجه، آن 0«.یُبَدِّلُ اللَّهُ ستتَ

هاى او را تبدیل کستتانى بودند حتى نعمت شتتد؛ چرا کههایى که خداوند به ما داده بود به کرر تبدیل نمىنعمت

ست قرار مىکردند و آنها را در بنمى شان را به نابودى مىب شاندند: دادند و قوم خود الَمْ تَرَ الَى الَّذینَ بَدَّلُوا نِعْمََة »ک

 5«.اللَّهِ کُرْرَاً وَ احَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ

اى منتخب بود به وجود گرفت، جامعه استتالمى که جامعها این اخالق شتتكل مىکه آن نظام تربیتى همراه بهنگامى

صلت اجتماعىِ تولید نبود.آمد؛ جامعهمى  غریزه اى که هجرت در آن راه پیدا کرده بود. عامل تجمع آنها، تولید یا خ

شناخت ساس  انتخاب کرده بودند. آنها هایى بود که هایى بود که به دست آورده و هدفو انس نبود. اجتماع آنها بر ا

 ها و پیوندهاشان را گسسته بودند.یك جامعه منتخب بودند که رشته

بندى متراوت که چگونه حقوق این جامعه، در مرحله ترهیم و تبیین و در مرحله صتتف  و جبهه 4توبتتیح داده شتتد

 شود.مى

شتى. و اینكه  در مرحله ترهیم، تو بیش از اینكه حرف را و راه را به آنهایى که با تو شان دهى، تكلیف ندا ستند ن ه

گذارى. همین! اگر مى ها کشتتیده شتتده، خط دوم را ب که براى آن نار خطى  مان آمدند، اگر مىدر ک گرویدند و ای

آوردند، تكلیف بعدى تو همراه شتتدن با آنها بود، کمك دادن به آنها بود و اگر از آن محیطى که در آن بودند، به مى

شدى بگیرند هجرت مىخاطر اینكه نمى شدى بدهند و ر ستند ر ستى آنها را به توان سرپر کردند، آن گاه والیت و 

 گرفتى.عهده مى

ه از شدى کدار مىکردى، بلكه تو باید والیت آنها را عهدهخواستند، کمكشان مىطور نبود که اگر از تو کمك مىاین

 آیات آخر سوره انرال معلوم شد:

ستند، باید آنها را یارى کنید، ولى اگر ایمان آوردند آنهایى که ایمان آور» شما یارى خوا دند و هجرت نكردند، اگر از 

ست. شما شد. غذاى تو، « و هجرت کردند، والیت آنها با  ست از تو بخواهند که تو با آنها یكى خواهى  این طور نی

 لباس تو، خوابگاه تو یكى است.

ه حكومت اسالمى را مطرح کنیم و نظام حكومتى یا نظام سیاسى اسالم توانستیم مسألدر چنین جامعه اسالمى، مى

ر بر س را شكل دهیم. مادامى که جامعه اسالمى شكل نگرفته باشد، حكومت اسالمى سقف عظیمى است که آوارش

 آید.که طالب آن هستند، فرود مىکسانى

برورت حكومت و رهبرى، هدف صالت رهبر یا رهبرى، ماز  شكلهاى حكومت، ا هاى انتخاب الك انتخاب حاکم، 

 4حاکم گرتگو شد.

 گرفتند.نظام تربیتى، نظام اخالقى، نظام اجتماعى و نظام حكومتى، این چنین پشت سر هم قرار مى

آمد. پس از اینكه مبانى تربیتى و اخالقى و جامعه مسأله بعد، مسأله نظام اقتصادى بود که در این جامعه به وجود مى

شكل م ساخته بود، گرفت، در چنین جامعهىمنتخب  صرف در رابطه با کلیتى که آن جامعه را  اى، تولید، توزیع و م

 کرد.شد و معنا پیدا مىمرهوم مى
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بیح دادمسپس نظام حقوقى مطرح مى ست. حقوق  0شد. تو سالمى در رابطه با نظام تولیدى جامعه نی که حقوق ا

هایى وجود دارد، نظامى وجود دارد، علیتى هست ر هستى قدر و اندازهاسالمى بر اساس این بینش استوار است که د

 ریزد.آورد و این حدود، حقوقى را طرح مىو این اقدار، حدودى را به وجود مى

 گیرند.در این فرهنگ، پشت سر هم قرار مى قدر و حد  و حق  پس

ست، بلكه به بوعه نی شد که جرم به معناى مخالرت با قوانین مو شخص  سن ت حاکم بر  م معناى درگیرى با نظام و 

 جهان است.

شتد: یكى در جامعه و اثرى که بر شتد، جرم در دو حوزه بررستى مىدر حقوق استالمى وقتى کیرر جرم مطرح مى

جامعه داشتتت و دیگرى در هستتتى و اثرى که بر جهان و هستتتى داشتتت. حدود و دیات و مجموعه احكام حقوقى 

سالم، براى جلوگیرى از  ستان ادامها ست و آثار کلى جرم با دا ست؛ چون  آثار اجتماعى جرم ا سى ا سان، قابل برر ان

 انسان امتداد دارد و در این امتداد، کیرر فسادهایى که به بار آورده خواهد دید.

ه انسان ها بود که احكام اسالمى معنا داشت. این احكام در رابطه انسان با خدا )عبادات(، در رابطبر اساس این نظام

اش، خوراکش، پوشتتاکش، با خودش )اخالقیات(، در رابطه انستتان با دیگران )حقوق( و در رابطه انستتان با زندگى

 شدند.ازدواجش، طالقش )حدود(، مطرح مى

 اى از مصالح مذهب بودند.اینها مجموعه

ست که مى سالم ا شد؛ چرا که نرى یك جزء از آن  توان یا به آن ایمان آورد و یا به کلیت آن کافراین دید کلى از ا

توانیم این مجموعه را برهمیم و در هم، نرى کلیت آن استتت و ایمان به بعض با ایمان به کل ستتازگار نیستتت. یا مى

سلیم مى سنگینى و فهم این توانیم و رهایش مىشویم یا نمىبرابرش ت کنیم که فهم این مجموعه، با این همه بار و 

هى و شتتناخت ما از خود و رابطه ما با هستتتى استتت. محتاج ظرفیت و قدرت روحى رستتالت عمیق، محتاج آگا

 {....041} است.

 

 ح )در اسالم(هاى طرخصوصیات و مشخصه

 یك طرح باید چند مشخصه داشته باشد:

 اوّلین مشخصه، استناد آن است.

شروع و در آن پایان، مدرك داشته رسد، باید در این شود و به این حدود مىگوییم اسالم از اینجا آغاز مىوقتى مى

 ام با آنچه مذهب مطرح کرده، مطابقت نداشته باشد.کرده باشیم وگرنه شاید آنچه من تصور

 آن است. دوّم، اصالت

ست قاطى مى سالم مربوط ا ست، با آنچه به ا سلمین در جریان ا سائلى را که بین م کنیم. به عنوان نمونه ما غالباً م

کنیم؛ آمیزیم و منقوالت فلسرى را با بینش فكرى اسالمى قاطى مىفلسره مسلمین در هم مى فلسره اسالمى را با

ست و الزم نیست به آن بدهیم یا در حالى سیستم و جریان فكرى برخوردار ا سالم خود بینش فلسرى دارد، از  که ا

 بخواهیم آن را تكمیل کنیم.

صولًا در طرح شتهما ا سالم. وقتى مىبردارى کردههایم از موادى بهرهایى که دا سلمانان بوده نه ا خواهیم ایم که از م

شته سلمانان یا از نوع تربیتى که فقها دا سالمى را مطرح کنیم، از تربیت م که  ر حالىکنیم؛ داند، گرتگو مىتربیت ا

ست سالم ا ستاوردهاى ا ست که اینها از د ست ا سلم را و نه فقیه را. در سالم را آورد نه م سول، ا ، ام ا تلق ى و فهم ر
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ست. لذا ما شده ا بافه  شته و به آن ا سلمانان یا فقهاء نیز در آن دخالت دا ستندى دارد،  به م گرته فقیه وقتى م

 کنیم و استناد او براى ما ارزشمند است.اعتماد مى

مواد و  هایى را که براى خود انتخاب کرده و؛ یعنى ریشتته«اصتتیل»باشتتد و هم « مستتتند»پس یك طرح، هم باید 

 مسلمانان که« هاىسنت»ها با یكدیگر و نه از مسلمان« روابط»مصالحى را که براى ساختمانش انتخاب کرده، نه از 

ها و نظامى که از پیش داشتند، از متن اسالم برخاسته باشد؛ چون هنگام ظهور اسالم، هر گروه از مسلمانان با سنت

سنت ست این  صورت یك عرف وها حتى دهمراه بودند و ممكن ا شند و به  سالمى آنها راه پیدا کرده با  ر زندگى ا

 عادت پذیرفته شده باشند.

سیار تراوت  ست، ب سلمانان مطرح ا سالمى با اخالقى که بین م سلمین و اخالق ا سالمى با تربیت م بنابر این تربیت ا

 دارد.

و  0«جامع السعادات»اند و بعد نصیر را دیده هاى غزالى و خواجهاند و نوشتههایى داشتهکه در اخالق، بررسىکسانى

اى استتت که هم از استتالم و هم از توانند برهمند این مجموعه، مجموعهاند، مىرا بررستتى کرده5«معراج الستتعادة»

ست، ولى هنگامى ستاوردهاى دیگر، از مبانى فكرى دیگر تغذیه کرده ا سالمى مطرح مىد شود، مرهومى که اخالق ا

 تر از این به همراه دارد.تر و دقیقغنى

 سوّم، ارتباط آن است.

 هایش همه باید با هم مرتبط باشند.یك طرح، زمینه و ریشه و ساقه و میوه

این همه باید در رابطه با هم طرح شتتوند و خود احكام نیز در ارتباط با هم بررستتى  ، احكام، نظام، عقیدهشتتناخت

ه آثار آن بررستى کنیم؛ که آثار زکات با مبانى دیگر فقه استالمى در رابطه توانیم زکات را بدون توجه بشتوند. نمى

سته سالم ب ست که ما به ا سائلى ا شن کننده م ست که رو سالمى ا ست و همین ارتباطِ احكامِ ا ایم و بر آن تحمیل ا

 ایم.کرده

 با جریان زکات شاید نظام پولى عوض و وبعیت اسكناس به هم بخورد.

 ناس زکات دارد یا نه؟ طرح صحیح مسأله نیست.پس اینكه آیا اسك

باید بررسى کنیم زکاة چه اثرى در روابط تولید و تعدیل ثروت و حتى تعیین دستمزد دارد. با این بررسى شاید طرح 

این سؤال که حد اقل مزد کارگر چقدر است؟ طرح صحیح مسأله نباشد. چه بسا تعیین این مسأله از مسائل اسالمى 

شد، چه  ستهنبا شد؛ در حالى که ما خوا شده با سأله در رابطه احكام با هم، از پیش حل  سا این م ایم آن را به گونه ب

 دیگرى و با قراردادها حل کنیم که این تحلیل، غیر اسالمى است.

ز اها و ارتباط این هر دو با مبانى عقیدتى و معرفتى تحلیل نشتتود، تلقى راستتتین مادامى که ارتباط احكام با نظام

ضو از مجموعه سى کردن یك ع سى همانند برر شت. این برر سالم نخواهیم دا ست که اجزاى آن در رابطه با ا اى ا

اى ندارد و دهد و حرف تازهیكدیگر هستتتند. اگر آن عضتتو را جدا از مجموعه بررستتى کنیم به ما توبتتیحى نمى

 هایش گنگ و مبهم خواهد ماند.زیبایى

 آن است. چهارم، جامعیت

ست که طرز برخورد تو را با غذا، با لباس، رفت و آمدها، دوست گرفتن دین شدندر وسعتى مطرح ا ها و ها، دشمن 

دهد که چگونه شروع شود و چگونه ختم شود، در اش، تا توالت رفتنت توبیح مىرابطه تو را، حتى تا سطح ابتدایى

                                                                                                                                                                
 مل ا مهدى نراقى. -0

 مل ا احمد نراقى. -5
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سعت روحىکه مى حالى هایى دارد. براى رابطه تو با دیگران هم تو هم طرح بینیم براى فكر تو، قلب تو، عقل تو و و

 هایى دارد.هایى دارد. براى رابطه تو با خدا هم طرحطرح

هایى که زمینه ها گرتگو کنیم؛ چرا که شتتناختها توبتتیح دهیم یا از زمینهاین تنها کافى نیستتت که ما از ریشتته

ستند و عقیده ستند وه شه ه شوند که یك طرح، این هاى امجموعه میوه هایى که ری سى  ین درخت، باید با هم برر

 {....040} گیرد.همه را در بر مى
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