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 موزش و شکوفایی تفکر در دوره نوجوانی های آروش 

 مقدمه

فرد با تغییررا   است که در آنندگی انسان دوره ها  ه  دوره نوجوانی یکی اه مهم ترین و حساس ترین

نوجروان بره  به دنبال این تغییرا ،و تحوال  اساسی در ابعاد مختلف جسمی و روحی مواجه می گردد.  

و وابسرتیی بره  فعالنرهناه حالرت م کم کم هابه واسطه آن  که  د یابست می  هایی دها و توانمند یویژگ

در ایرن دوره   در واقع  گردد.و تأثیرگذار مبدل می  پذیرولیت  ، مسئبه یک فرد فعال  و  خارج شده  دییران

می توانرد مسرئولیت ن  نوجوا  عالوه بر اینکه  و بهره مند  اه توان اختیار،  با شکوفایی قوا  تفکر و تعقل

گیر  کند، به مرور توانایی تأثیرگذار  در اجتماع را نیر  برعهده بییرد و برا  خود تصمیمر خود را  امو

 یابد.می

نقر  نوجوانان خواهند داشت، بیشترین تعامل را با  به عنوان افراد  که والدین و مربیان تعلیم و تربیت

 برا  ورود به دوره ب رگسرالی ادگی آنها  نوجوانان و آمتعدادهاها و اس بسیار مهمی در شکوفایی توانایی

 کنند.ایفا می



ویژگی  شناخت  سو  یک  اه  رو  این  د ها  اه  رشد   اقتضائا   و  و  نوجوانی،  و  وره  نیاهها  به  نسبت  آگاهی 

روبروست آنها  با  این دوره  در  نوجوان  اه سو  دییر ش   ،مسائل گوناگونی که  ناخت اصول و روشها   و 

به واسطه    تا  است.  تعلیم و تربیت  رین وظایف والدین و مربیانتاه مهم   ،فطر   با  منطبق  و تربیتتعلیم  

و پرورش استعدادها  او را    هدایت سوق داده و موجبا  رشد بتوانند نوجوان را در مسیر    این شناخت

 فراهم آورند. 

 منظر قرآنانی اه ضائا  دوره نوجوها و اقتویژگی  بعد اه ارائه مباحثی پیرامون  عی داریمس   در این نوشتار

اه منظر چیستی، چرایی و چیرونیی  "تفکر" این دوره یعنی ترین توانمهم  تبیین  و  بررسی  به  ،و روایا 

ارائره  اه منظرر قررآن  را در دوره نوجروانی  "شرکوفایی تفکرر  آموهش و  ها روش "  بپرداهیم و در نهایت

 نماییم.

 ویژگیها و اقتضائات دوره نوجوانی ❖

 بحرران هویرتاست و انسان برا    فشار و طوفان  استرس،دوره    یواننوجن غربی  برخی نظریه پرداها  ظرن  اه

در فررد بره  خلقی و تحریک پرذیر  جنسریا  جسمی، روانی، تغییرا  و نوسان روبروست. در این دوره

 ثباتی بی هریش تنها نه ها هورمون است. این فی یولوژیکیکه دلیل آن تغییرا  هرمونی و   وجود می آید 

 هرا  تجربره جو  و جست در آنها شوند  می سبب بلکهنوجوانان هستند  ا جانهی راها  واحساسی و اب

 جسرمی،  تغییررا   برا  مقابلره  معضل  با  نوجوان  معتقدند که  نظریه پرداهان  ایندر واقع  .  باشند   پرهیجان

را و آنها بسیار سخت کرده ه را برا  آنها که گذراندن این دور دشو می  مواجه  عاطفی  و شناختی  جنسی،

 )منبع( روبرو می ساهد.ن حراک ببا ی

 جنسری، جسرمی و  لحاظ  اه  اتیتغییر   با  انسان  که  است  هندگی  اه  ا   دوره  اه منظر قرآن کریم نوجوانی

 در  گیرر   تصرمیم  تروان  تا جایی که  ،رسد   می  عقلی  بلوغ  به  همراه است و  فکر  و روحی  و  شناختی

 و  تفکر  قوای،  اه هندگی  دوره  این  در  .د کن  می  پیدا  اجتماعی  گذار   تاثیر  نتوا  همچنین  و  خود  امورا 

 برر و داده تشرخی  را  ضرر و نفع بد و خوب و  تواند   می  قوا  این  واسطه  به  نوجوان  و  شده  شکوفا  تعقل

بدون وابستیی بره دییرران و بردون اینکره دییرران بررای    به بیانی دییر نوجوان  .کند   عمل  آن  اساس 



و بر اساس   بشناسد را    الهی  و حکم  ه عقل می تواند حقع برجوبا    و  ررند، به واسطه توان تفکتصمیم بیی

اس یرک دلیرل و معیرار الهری هر کار  را بر اسرکه  ن استآنچه اهمیت دارد ایآن عمل کند.  بنابراین 

  پسندند.دارد یا دییران میمینه آنچه خود دوست  ،دهد  انجام

شروع شده  قدر  تمای  پیدا می کند  ککودکه  لییسا 8 حدود وجوانی اهه ندورو روایا  اه منظر قرآن 

ابی بره ه شروع دوره و همچنین دسرتینکته حائ  اهمیت این است ک.  ادامه می یابد   سالیی  19،  18و تا  

غایت این دوره که همان بلوغ عقلی است، بستیی به تفاوتها  فرد  و رشد جسمی و عقلری فررد دارد. 

رخی دیرتر. در ارتباط با دستیابی به غایرت دوره نیر  و بشد  خواهند  د هودتر وارد این دوره  برخی اه افرا

 یا دیرتر به بلوغ عقلی دست یابند. این امر صدق می کند و ممکن است برخی هودتر

است که هرر کردام دارا    رشد   دوره  6هندگی انسان دارا   بر اساس منظومه رشد انسان اه منظر قرآن،  

 :بیان شده است به ترتیب هاره این دو در ادامه .)منبع( ی استویژگی های

 ( پی  اه انعقاد نطفه تا تکلم)  نطق تأدیب  و  والیت ظهور دوره اول: 
 ( ظهور مشور  و ادب )تکلم تا بلوغ:  دوم  دوره

 بلوغ عقلی )نوجوانی(دوره سوم: 
 رابط ساه (  -بلوغ عاطفی )جوانیدوره چهارم: 
  عی(اجتما نها  کال ولیت )پذیرش مسئبلوغ لبّی دوره پنجم: 

   (اجتماعی بلوغ عبودیتی یا رهبر  )جریان ساه  دوره ششم: 

 خود را دارد: ها  خاصی شود که هر کدام ویژگیتفکیک مدوره  2دوره نوجوانی بر محور بلوغ به 

 .است بلوغ تکلیفسالیی ادامه دارد. غایت این دوره  12سالیی آغاه و تا  9که اه  دوره ا  .1

 بلووغ عقلویسالیی ادامه دارد و غایرت آن    18آغاه و تا    سالیی  13،  12اه     د کهرش   سومدوره   .2

 است.

ا  دوره اول ترا سروم رشرد انسران هرویژگی  و تبیرینا  توضری   موضوع به  تر شدنا  روشندر ادامه بر

  پرداهیم.می

 ؟همه دوره ها شرح داده شود



 تکلم تا نطفه انعقاد از پیش :اول دوره 

سالیی که کودک به کنترل کالم می رسد ادامه  7، 6شده و تا  قاد نطفه آغاهاه قبل اه انع  شد ر  اول  دوره

پایان دوره اول رشد است به این معنرا کره کرودک بتوانرد   و نقطهمحور    کنترل کالممی یابد. در واقع  

 جرا، بره ه،شرمرد نبیرا در قالب کلما  هیبا و روان به دییران انتقرال دهرد.به درستی و  منظور خود را  

 هیبرا کلمرا  اه اسرتفاده طرور همرین  و  کرالم  در  پیوسرتیی  و  کنتررل  برا  همرراه  فهرم  قابل  و  هدفمند 

  .باشد  می مکال صحی  تربیت دهندهنشان

 هرر بره نسربت و است فعال بسیار او حواس  قادر به تحلیل و تفکر نیست اما  کودک  در ابتدا  این دوره

 بره. نشران مری دهرد  العمل عکس و واکن   کند؛می  حس  ی،کل  طور  به  و  شنوند می  و  بیند می  که  آنچه

 را  دییرر   مراحرل  میران  ایرن  در  و  رسرد می  عمول  بوه  حس  اه  مستقیماً  کودک  ابتدا  در  دییر  عبار 

شرده و بعرد اه  فعرال او در عقل به رجوع  و  تفکر  قدر   او،  در  قوا  سایر  تکمیل  با  مرور  به  اما.  پیماید نمی

 و  است  تقلیدپذیر  بسیار  کودک  مرحله  این  در  اه این رو.  شودعمل می  ردوا  ،امور  فهم درستی و نادرستی

 .تاس  تقلید  بیشتر نی  او کالم حتی و او اعمال و رفتار

 هرر کرودک  و  شودمی  تثبیت  او  ذهن  در  اشیاء و پدیده ها  تصاویر  کودک،  در  1خیال  و  حس  شکوفایی  با

با  و شده کلمه یک به تبدیل رویتص هر فرایند   این  در  عقادر و.  کشد می  تصویر  بهدر ذهن خود    راچی    

 را 2هراییگ اره ر،کاآشر یرا مخفری صور  به  بعدها کالمی هر و  شودمی  ایجاد  کالم  ،ارتباط میان کلما 

 برر .)طیرب سرخن(3گیرردقررار می او عمرل مبنا  عنوان به هاگ اره همان  و  کند می  ایجاد  کودک  برا 

 همرین برا کرودک کره چرا. دارد کودک تفکر  اییشکوف  در   اییسب  رتأثی  نآ  تقویت  و  کالم  اساس   همین

 
ده شده  ابه تفصیل رشح د  "ساختاروجودی انساناز منظر  تفکر  " است که در ادامه و در بخش   "قوه تصویرسازی"  ل هامناز قوه خیا  منظور   1

 است. 
درستی یا نادرستی آن بر ما پوشیده باشد. توضیح    هر چند که  تواند درست یا نادرست باشد،ت خربی که می اسای  جمله  ،منظور از گزاره   2

 . ترشح داده شده اس"  تفکر از منظر ساختار وجودی"ه و در بخش تفصیلی این موضوع در ادام 
  شکل  مادر   و   پدر   منفی   هایتصحب  از   دبختی،ب  تصویر   یا .  گیرد می   شکل  مادر   و   پدر   خوشی   و   شادی  از   خوشبختی،  تصویر   مثال  عنوان  به  3

 . شود می   کودک  برای   عمل  مبنای  و   آید می   در   است  غمگین  یا  شاد   ،است  اینگونه  پدرم  وقت  هر   اینکه  به  گزاره  شکل   به  پسس.  گیرد می 



 هم  به را  موضوعا   کند،می  تفکر تاس   گرفته شکل  و تصورا   هاشنیده ها،  دیده  مبنا   بر  که  هاییگ اره

 .رسد می نتیجه به نهایت در و شودمی قائل تمای  یا کند می برقرار پیوند  آنها بین دهد،می ارتباط

 هرا  ورود  تا شود تغذیه طیّب ها رهقواع نا اه کودک خیال و سح باید  موضوع این اهمیت  سبب  به

 هاییبرنامره  فرهنرد   حواس   انواع  برا   باید   مربیان  یا  درام  و  پدر  همینه  این  در.  باشند   طیّب  و  پاک  کودک

 و کپرا ا ئراالق و تکلرم و گفتیرو فضرا  هیبا، و پاک ها  شنیدنی و ها دیدنی. ببینند   تدارک  متناسب

 جملره اهعواطرف،  ابرراه عنروان بره او فشرردن نیر  و او   نواهش و    لمسفرهند،  ش گرفتن  ، در آغومثبت

 .داشت جد  اهتمام هاآن به نسبت باید  که هستند  خیالی و حسی ها رهق

 ناههای  وابسته به دییرو برا  رفع همه نیاتأثیرپذیر است  اه محیط  بسیاربنابراین در این دوره کودک 

 عردم دلیرل به دوره این در  . به عبار  دییرأثیر پذیر  را اه والدین داردرتباط و تبیشترین ا  هبتال  است.

 هستند او امورا  همه گیرنده  تصمیم والدین  و  ندارد  گیر   تصمیم  و تیارخا  توان  کودک  تفکر،  شکوفایی

  .ساهند می جار  کودک هندگی در را الهی نبایدها  و بایدها و قوانین و

 و آمادگی بررا  ورود بره دوره بعرد را کودکها  توانایی رشد و پرورش در ن لدیوا اهمیت نق  امراین  

 .(1395و فیاض، و اخو   1393) اخو ، دهد نشان می

 

 ( بلوغ تا تکلم) ادب و  مشورت ظهور دوم: دوره 

ع فن نمیاتمای     قدر و نوجوان  فعال شده    اختیار  قوه   سال دوم هندگی  7در    فعال شدن قوه اختیار:

را تشخی  داده  4خیرکند. منظور اه فعال شدن قوه اختیار این است که فرد می تواند ا پیدا میو ضرر ر

اه   را  راه  بهتررین  توانرد   مری  نوجروان  ،اختیار  توان  شدن  فعال  واسطه  بهبه عبار  دییر    و انتخاب نماید.

 ند.عمل ک خابتان آن اساس  رب نموده و انتخاب را آن و دهد  تشخی  ها  مختلفمیان راه

 
 هرتین راه بر اساس نفع حقیقی انتخاب بخیر:  .   4



 تریندر واقع تفکر مهم است. شکوفایی تفکر ،قدر  اختیار  الهمه بهره مند  اه  تفکر:  شکوفایی قوه 

م گیرر  و نیر  تصرمی  ها وو نباید   هاباید   نفع و ضرر و  برا  تشخی   مهمترین الهمه  ین دوره واقتضاء ا

وانرد بره فررد مری ت فعرال شرود، سرتیدر کر بهفتاست. اگر در این دوره و عمل در هندگی    برنامه ری  

 بود.عقل و بهره مند  اه آن در دوره سوم رشد خواهد شکوفایی  خیرگ ینی دست یابد و پایه و مقدمه

 اسرت.  نامیده شرده  عبودیتادب یا  دوره    ،بر اساس قرآن و روایا  دوره دوم  دوره ادب یا عبودیت:

ی است. در واقع انسان در ایرن هچارچوب ها  الو    ها  دهود ت به معنا  قرار گرفتن در محادب یا عبودی

د  و چه در تعامال  ها  گفتار  و رفتار  خارج شده و چه در بعد فرگیرد اه هرج و مرجدوره یاد می

آنچه مهم است این است  بایدها و نبایدها و قوانین الهی را بشناسد و رعایت نماید.  ،و ارتباطا  اجتماعی

او باشد و تنها کسی می تواند به او امر و نهی کند که   جانب خود تواند اه  ینم هاو نهیرما  فرد بپذیرد  که

 ها. اه طرفی مهم است که نوجوان امرو نهی(113:  ، الف)اخو او را خلق کرده و مالک نفع و ضرر اوست

یی که اآنجاه  عقارا به صور  کامال فطر  و رضایت مندانه بپذیرد و عمل کند و نه با اجبار دییران. در و

شناخت ویژگی ها  الدین و مربیان باید باو  فطرتا تعبد و حرف شنو  را دوست دارد،  در این دوره  نوجوان

کمک کننرد ترا و به او   او را در این مسیر هدایت کرده  ،ها  صحی  تربیتیدوره و روش   و اقتضائا  این

 ایت آنهرا نمایرد.رع ل م بهو خود را مسد شناا را ببایدها و نبایده با بهره مند  اه قوه تفکر و تعقل  بتواند 

بیان تربیتی نوجروان هرگونه بی احتیاطی و اجبار و فشار در رعایت بایدها و نبایدها اه سو  والدین و مر

ها می کشاند و آسیب هرا  جبرران ناپرذیر  در پری   ان جار نسبت به قوانین و محدوده  را به لجباه  و

 خواهد داشت.

شرود و یما  کم کم به خود فرد واگذار میرا  و تصماوره اختیدر این ده  ینکد ابا وجو  ظهور مشورت:

در کنرار والردین   ین نمی تواند رشرد کنرد.ستی والد او قدر  انتخاب دارد اما باههم بدون تکفل و سرپر

در  نهمانطور که بیان شرد والردین و مربیرااما    .می شود  ف ودهتعلیم و تربیت هم ا  مربیانمعلم و  نق   

، و بایردها و نبایردها  به این صور  کره در تشرخی  نفرع و ضررر  رند.مساعدتی دانوجوان نق   ت  ربیت

در تشخی  و انتخاب  رسانند. این مساعد  و یار یار  میجوان انتخاب خیر و عمل بر اساس آن به نو

ونره چ گهی  است و  یم و به روش القائی و مشورتیبه صور  غیر مستق  و عمل به بایدها و نبایدها  الهی

اه طرفری بسریار  گیررد.صور  نمی( صور  مستقیم )میر در شرایط خاص و اضطرار  نباید  به  باید و



در امور مختلف برا  تقویت قروه اختیرار و تفکرر نوجروان، اه او مشرور   ربیانمهم است که والدین و م

 ها مشارکت دهند.بییرند و او را در انتخاب

وجوان توان مشور  گررفتن اه دییرران و نه شده که  هم نامید   شورتر مظهوره  این دوره، دواه این رو  

 کند.مشور  دادن به دییران را پیدا می

 همرانی یرا یعنری نقطرهبلروغ تکلیرف  یت دوره دوم رشد، بلوغ تکلیف اسرت.  غا  بلوغ تکلیف)شرعی(:

 ههمراکه  کند یم اپید  را واجبا  و احکام الهی ترک یا انجام استطاعت و توان فرد که هندگی اه  مشخ 

 اسرتطاعت  ایرن  شود  ظاهر  در فرد  عالئم  اه لحاظ جسمی و جنسی)احتالم(  وقتی  است.    جسمی  بلوغ  با

 نقطره این شرعی احکام طبق(. ساله 9 دختر مثل) باشد  شده شکوفا کامال عقل نباید  ماحت  و  شده  ایجاد

 .رسد  می تکلیف به انسان مشخصی همان یک در. ندارد طیف و است ا 

دایی دارد که باید به حرف او گوش کرد و به خواسرت او عمرل کررد. در خمی فهمد  در این دورهن  سانا

)خواندن نماه، گرفتن روهه، رعایت حجراب و ...( امرا هنروه هم می کند این دوره انسان واجبا  کلی را ف

ده پیرالی و تفصریموقعیت ها  هندگی به صرور  ج ئری  دارد که عقل را در تمام  آنقدر قدر  حکمت ن

را به صرور  بهره گیر  اه قوه عقل همه واجبا    حال تمرین است تا در دوره بعد با  ردر واقع د  کند. او

  کند. اجرا تفصیلی در هندگی

 

 : بلوغ عقلی سوم،  دوره 

 .م استحق و حکشف  ه برای  کا  کچی انسان کامال شکوفا شده است. همان    قوه عقلدر این دوره   

به این معنا که . جار  ساهد ها  هندگی به صور  ج ئیباید عقل را در تمامی موقعیت او در این صور 

کشف کند، حکم عقل تناسب با آن بستر یا موقعیت را  در مواجهه با هر بستر یا موقعیتی، حق و حکم م

دتا )قاعرس آن عمل کند.  د و بر اساندگی بشناس ی هج ئرا در نشستن، خوردن، خوابیدن و همه امورا   



 شرئونا  همره به شئونا  اه برخی اه عقلدر واقع در این دوره الهمه این امر فعال شدن قوه تفکر است(

 . دهد می انجام حق براساس  را کار بهترین لحظه فرد هر کند و درمی پیدا جریان هندگی

ه اش مباح نی مواجه شود که همها  گوناگوبا گ ینه    یتیوقعبه عنوان مثال ممکن است انسان در یک م

در این صرور  فررد بره یکی اه آنها درست ترین است که باید آن را تشخی  داده و عمل کند است اما  

محسن  شود.می محسن، ا  ذاتی اش شودصف ج ء احسن عملکه  دست می یابد و کسی احسن عمل

 شدن غایت مرحله سوم است.

 شرکوفایی اسرتعدادها برر  الح کمبودهرا وتن در مسیر رشد، اصت قرار گرفدوره مسئولی  نیا  دربنابراین  

ران عرالوه برر ایرن ترأثیر دییر نق  القاء کننده و مشاور را ایفا می کنند.و والدین  عهده خود فرد است  

 شود لمیتک دوره بسیار حائ  اهمیت است.ر این د در نق  انذار دهنده معلم و علما مانند پیامبر، امام،

 

 شکوفایی تفکر  سیر اس اس ندگی انسان برهوره ها  : د 1شکل 

 

 اختیوار  منودی از تووانبلوغ عقلی و بهره   شد، مهمترین ویژگی دوره نوجوانی  بر اساس آنچه بیان

دست پیدا می کند که بر اساس معیارها  الهی مری توانرد بررا    که نوجوان به توانیاست. به این معنا  

و ش و ج ا  خداوند شرود. ادام پامل کند و در نهایت مشمول نظع  و  گرفتهامورا  هندگی خود تصمیم  

است. بنابراین بسیار مهم است   شکوفا شدن قوه تفکرکه الهمه دستیابی به چنین توانی    شد   نی  بیان

، تعلیم و تربیت که به نوعی برا نوجوانران در ارتبراط هسرتند   الدین، مربیان و همه دست اندرکارانکه و

رورش یدا کنند و همچنین شیوه ها  صحی  پپخت اشن بت الهیارهشمند و این موه نسبت به این توان

 تفکر و راهها  حل مسائل مربوط به آن را بشناسند.  

 ، چرایی و چیونیی می پرداهیم.فکر اه منظر چیستیبررسی و تبیین توان تدر ادامه به 



 

 چیست؟تفکر  ❖

ا  مختلفری هرنبیا ین موضوع در قرآن و روایا  باتفکر یکی اه موضوعا  کلید  قرآن و روایا  است. ا

طرح شده است. گاهی به صور  مستقیم و با اشاره به کلمه تفکر و بیشتر اوقا  نیر  بره صرور  غیرر م

فکر. در مجموع اه آیا  و روایا  در رابطه با این کلمه شرریف ها  تادن به ویژگیستقیم و با داللت دم

نرد  اه ایرن عطیره و تروان ه مبهر  نسان نسبت به سایر موجودا  درمتوجه می شویم که اساس تمای  ا

 الهی است.

ؤمنی ی تردید هر انسران مرتفکر توانی است که در قرآن پیوسته اه آن به شکل مثبت یاد شده است و ب

 .(الف1396)اخو ، و رشد معنو  اه آن برخوردار است غیب و دریافت علم برا  اتصال به

 

 تعریف تفکر ❖

 ا   پدیرده  برا  گراهی.  اسرت  مواجره  گوناگونی  مسائل  و  هااهنی  ،موقعیتها  با  همواره  خود  هندگی  در  انسان

اجهه با مروقعیتی در مو  کند یا  می  حس  را  ه نیا  گاهی  افتد،  می  اتفاقی  یا  رخداد  گاهی  شود،می  مواجه

و   ر شریاه  و  ت ابهرام قررار دادهرا در حالر  او  لحظرهدییرر کره هرر    مواجهرا   انواع  و  آسیبی می بیند 

 .دی ی انرا بر می او گر جوجست

نیراه یرا   موقعیرت،  هر  با  مواجهه  در  انسان  آن  واسطه  به  که  است  ناسان  نیروها   و  هاتوان  اه  یکی  تفکر"

 در و کررده پیردا را نیاز یا مسألهموقعیت،  مرتبط با آن حقیقت  مهف  و  شناخت  قدرت  مسرأله ا ،

  ".د کن لعم آن اساس  بر و یابد  دست( ملع) حقیقتآن  به تواند می ، کند اراده  ی کهصورت

به واسطه آن می تواند در مواجهه با هر رخداد  انسان ،اگر فعال شود هکبه بیانی دییر تفکر توانی است "

مبنا  عمل و آن حقیقت را  کشف کند را  یا مسئله  رخداد  در پس آن  حقیقت  باطن و  یا مسئله ا ،

 "ستا تغییر و رشدنتیجه آن  که خود قرار دهد 



انسوان از وضوعیت  سویردهنده و  ، حقیقت با انسان مسائل و هاازین بین واسطه  تفکرر"  در واقع

و اختیار  اراده  اب که است رفع نیاز( و )کشف حق مطلوب وضعیت سوی به ز(یا نیا)سؤال  موجود

  ".شودمی فعال ،انسان

 

یر تحقق تفکر را موع اینها س دارد که مج وجود مقدمه، الزمه و نتیجه ایبرا  هر تفکر     بدین ترتیب

 (22: الف1396، )اخو  دهد:می ان شن

  را برا  فرد مطرح می کند. رده و مسئله ا   است که نظر را جلب کمقدمه تفکر، هر آن چی  •

ه برا حقیقرت صرور  بتی است کره در درون انسران، اه رابطره آن مسرئلر، کشف نسالهمه تفک •

  یرد.گمی

جر به نمصور  استمرار در ذکر   ردکه    است  و رفع نیاها حقیقت  یعلم    بی بهتیادس   نتیجه تفکر، •

  .شودارتقاء و رشد انسان می

 

 

 

 

های  مؤلفه:  1دارمنو 

 تفکر

 



 

 

 

 از منظر قرآن تفکر ز تفکر عرفی یا منطقی باایتم •

 اه استفاده با و  برند می بهره  رکف  و نیر اه  هانیاه  و مواجها   عواان  در ها انسان  همه شد،  بیان  هک  همانطور

 یابرد  مری اهمیرت انترو ایرن اه مند بهره در آنچه اما .ند نک می  پیدا  دست  علم  به  و  کرده  نیاه  رفع  آن

 و  اسرت  اشیاء  و  ها  هپدید   میان  روابط   کشف  نیرو   ،فکر  واقع  در.  نیروست  این  اه  استفاده   نوع  و  جهت

 ،منطقری  تعریرف  در  تفکر  ماهیت تفکر خنثی است.  ق نیمنط  همچنان که در علم  .دارد  یخنث  ماهیتی

 سرو  بره معلومرا  آن اه حرکرت سرپس و ذهن در موجود ا لومعم سو  به مجهول اه  ذهن  حرکت"

 مواجره مجهرول  همران  یرا  سروال  برا  ابتدا  ذهن  که،  صور   این  به ."است  آن  دنکر  معلوم  برا   مجهول

 پذیرفتره ذهرن در پیشرتر کره تعاریفی و لوما عم به آن،  ابعاد  و  سوال  درست  شناخت  اه  بعد   و  شودمی

 اه یکردییر برا آنهرا ترألیف و  شرده  پذیرفته  تعاریفِ  و  معلوما   این  اساس   بر  و  کند می  رجوع  است،  شده

 .)منبع مقاله(آید  می  دست  به  مجهول  فهم  برا   حلی  راه  شود،می  بیان  منطق  در  که خاصی قواعد   طریق

جهت و معیار  ندارد   بر اساس تعاریفی است که هیچ    رفع نیاهبرا  آمدهاین اساس راه حل به دست  رب

کره موجرب رشرد و   راه حل ذهنی است  فقط رسیدن به یک  و نتیجه آن هم  تس ا  ورذهن مح و کامال  

 ارقرر  رجروع  مرورد  که  تعاریفیح شد،  قرآنی همانطور که مطر  تفکر  درصورتی که  در    ائی نمی شود.ارتق

تحقق  : سیر  2منودار

 تفکر

 



و در نهایت منجر به ارتقاء وجود  انسران   الهی دارد  مثبت و  ت و جهتق اس ار حبر مبنا و معی  گیردمی

 می شود.

د نیاههای  بر اساس  ایب کند  شکوفا خود  در  را قرآنی   معنا  هب  تفکر توان  بخواهد  کسی  اگر و ین راه ا

  رد  که چنان شود،می  دانسته   یقیقح  تفکر مانع  دنیا  حبّ اه ناشی نیاهها حق شکل گرفته باشد و مثال  

 5"الْبَصِیرَة نُورِ عَنْ الْقُلُوبُ  عَمِیتِ وَ  مَةِحِکْالْ  َسمَاعِ عَنْ الْأَْسمَاعُ صَمَّتِ الُدّنْیا لِحُب  ": است آمده  ا ایرو

 غیرر  ها خواست  و  محیط   ها  متأثر  اش هندگی  تعاریف  و  باورها  که  کسی  قرآن  ادبیا   رد  دییر  عبار   به

 و  رسرید   نخواهد   تفکر  نتیجه  به  کسی  چنین  طبیعتاً.  کند می  مرومح  رتفک  اه  را  خود  گیرد،می  لشک  خدا

 )مقاله( .کند می رومحم الکم و رشد  اه را خود

 و  خیرر  اعمرال  تحقرق  و  حرق و خردا  بره  رسریدن  جهت  در    فکرنیرو  اه  انسان  که  صورتی  در  بنابراین

)رسول،   بیرونی  حجت  ل یاعقکه بر اساس    گوییم  "کرفت"  آن  به  ببرد  بهره  حقیقی  نیاه  رفع  به  دستیابی

  خواسرته هراهرا و ذهنیت راسراس رو بما درصورتی که اه این نیا محقق می شود.  امام و کتاب و وحی(

 اخرو ،)می گوییم  "شبه تفکر"به آن    ی استفاده شودالنعق  و بدون رجوع به معیارها   و دییران  خود

 (الف1396

د است و برا  رسیدن به نتیجه حق داونیت خاست و ذیل عبود  عقل محور  آن فکر  کهبه بیانی دییر  

روریست که معیار الهری پاسخ به هر نیاه یا مسئله ا  ضا   بر  د قرار دهد تفکر نام دارد. بی تردی  را معیار

لی که هر کس به هر راه حخواهد به نتیجه برسد و  ود نه اینکه هر کس هر طور که میدر نظر گرفته ش 

س آن عمرل کنرد. هرر فکرر  بایرد در محردوده قروانین اسا  ت برد که درست اس و فکر می کن  رسد می

غیرر  عنرا  تفکرر اسرت درمنجرر شرود. ایرن م  و عمل صحی   حقیقیعلم  خداوند باشد تا در نهایت به  

و به تدریج قرار گررفتن در   حقیقی  می نامد که نتیجه آن عدم رفع نیاه  شبه تفکرن را  اینصور  قرآن آ

 تاریکی و گمراهی است.  مسیر
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 نیاز و رفعاز ینو  ساختار انسان وشن تر شدن چیستی تفکر، بهتر است تعریف آن اه دو منظرر  ربرا

 ار بییرد.مورد بررسی و شناخت قر

 انسان ساختار منظر تفکر ازتعریف  .1

 حیرا   و  هنردگییقی است. بعد ماد  انسان همان  انسان دارا  دو بعد طبیعی یا ماد ، و فطر  یا حق

 هرا وتوانایی  امکانا ،  به اقتضا  این بستر به انسان.  است  حوادث  و  رخدادها  وقوع  ترسب  کهاست    دنیایی

ا ارتقراء داده و در مسریر این مقدما  بتواند هندگی حقیقی خرود رشده است که به واسطه  نعماتی عطا  

 رشد و کمال حرکت کند.

این نیروها،  اه بخشی. اوستونی   درده به انسان نیروها و قواسی ترین امکانا  عطا ش ین و اسااه مهمتر

وانرایی هرا  گوییم. بخشی دییر اه آنها، تمی  "کرااد"آنها    مجموعه  به  هستند که  کننده  دریافت  قوا 

 انسان اند. "اعمال"وط به خروجی ها و مرب ابراه کننده هستند که

 دارد  که  ییهاود رو  طهواس   به  را  حقایق  و  علم.  تاس   عمل  و  ادراک  دارا   ار انسانترتیب ساخت  این  به

 و نتیجره و شده تبدیل عمل به معل نای ساختاروجود ، ها مؤلفه اه فرایند  یک طی و  کند می  ادراک

 .یابد  می در عالم جریان آن اثر

تفکر منطقی و تفکر قرآنی ز  متای:  3منودار  

 



 بوه و شوده  آغواز ازیتصویرس و حواس از که است سیری" جود  انسان تفکررساختار واه منظر  

 ". یابدمی سوق حقیقت به علم و تعقل

 به توضی  مختصر  اه مؤلفه ها  ساختار وجود  انسان می پرداهیم.امه ر ادد

 

 حواس

انسران بره   تردادر اب.  هسرتند   او  حرواس   یعنی  ظاهر (لم  )ع  علم  دریافت  ها گیرنده  ادراک،  ج ء  اولین

بره عنروان مثرال  دارد.هرایی دریافت یط پیرامرون خرود،حم با ارتباط  طریق  اه  واسطه حواس پنچیانه و

 این بعد حله در مر ؛کند و ...کند، شیئی را لمس میا مشاهده میشنود، پدیده یا رخداد  رمی ی راصدای

ایجراد  انسان وجوددر غییر  که اه تبعد  و  کرده  طی  را  فرآیند   یک  انسان  ساختار  درون  در  ها  دریافت

 . گرددمی خارج انسان اه شود به شکل عملمی

 

 زویر ساقوه تص

بره ایرن صرور  کره همره اسرت.  تصراویر تولیرد  و توسرعه ترکیرب، اویر،صرت رهذخی کار قوه تصویرساه

گردد. در ذخیره می  قوه تصویرساهشود به صور  تصاویر در  یه به واسطه حواس دریافت مهایی کورود 

و  معرانی نریعی. است معانی دادن به تمثل ستهپیو و کارش   است  نفس  عکاسی  دستیاه  این قوهقت  حقی

 بیردار  در هیچیراه قروه این ند.کو در ذهن ذخیره می آورددر می محسوس  ءیااش   صور به  را  مفاهیم

اسرت. بره  عقرل و حرس برین سطةوا ،تصویرساه است. قوه کار به  مشغول   نی  خواب  در  و  گیردنمی  امآر

طالعرا  بره شرکل ند، این اکها را اه بیرون دریافت میدهصور  که وقتی انسان به واسطه حواس دااین

بره تصرویر  هم این تصاویر باهم ترکیب شرده و  ها  الذخیره شده و در همان  قوه تصویرساه  ر درصاویت

 گیرد.قرار می گردد و در سیر تفکر و در جهت تشخی  حقجدید تبدیل می



 نهایرت  رد  آن  کنتررل  عردم  و  است  درست  کرفت  مهم  اصول  اه  یکی  تصورا   مدیریت  و  کنترلاه این رو  

 .شودمی شماربی ها آفت و یهندگ در نظمی بی باعث

د( که منجرر بره ورود و اولیه هندگی)دوره اول رش  و تعلیم و تربیت در سالها   موهش اینجاست که نوع آ

اسرت کره   کنرد. بسریار مهرمتصاویر در ذهن انسان می شود، اهمیت بسیار  پیدا می  ذخیره داده ها و

ها و همره ورود  هرا  ها، شرنیدنییردنیکره دننرد  ا  فراهم کگی را به گونهوالدین فضا و محیط هند 

 د.نشان پاک و بدون هرگونه هشتی باش کودکا

 

 

 

 قوه گزاره ساز

  است. گ اره ساه ویر قوه تصویرساه و یان تصاکشف ارتباط م ار قوه گ اره ساهک

 مثال: 

 ال امام، احترناراحتی، ، عصبانیتبانی، مادر، مهر :مانند  تصویرساهقوه برخی مفاهیم موجود در 

 مرادر"،  "ر مهربان استبسیامادر  "کر شده در یک موقعیت خاص:  گ اره ساه  اه ارتباط میان مفاهیم ذ

 احتررام بره مرادر" / "نیسرت مادر عصبانی و ناراحت"،  "است  تعصبانی و ناراح  مادر"  /  "مهربان نیست

 ."ال امی نیست و ناراحتانی عصب احترام به مادر"، "استامی ال  مهربان

یر دهنی یک اوتص
تصاویر دهنی یک   کودک 

رگسال بز   



 اسرت ممکنو   موقعیت خاص و ج ئی تولید شده استبر اساس تصاویر ذهنی و در یک    هاگ اره  ینا اما

اشد یا نباشد. تشخی  حق برودن یرا نبرودن یعنی ممکن است منطبق با حق ب .ست باشد یا نادر  درست

ا و ره هرگ ا  صور  می گیرد. یعنی  رونی()عقل درونی یا بیتوسط قوه عقل  این گ اره ها در مرحله بعد و

د مبنرا  عمرل نمی توانر ل می گیردشک  در ذهن انسان  ره ساهقوه گ اتوسط    وانینی که در این مرحلهق

توسط قوه عقل سنج  شده و معیار و مبنا   کلی حقایق نین یاقوا میر آنکه انطباق آنها با  ،باشد   انانس

 6قرار بییرد. عمل انسان

وبیخ خداونرد اسرت. بسیار خطرناک و مرورد تریرد    بی صور  ه ساهخروجی قوه گ ار  عملی که بر اساس 

ا لحظه بره لحظره بره هالکرت ن دیرک می تواند انسان ر  است و  رشبه تفک  ل بر اساس قوه گ اره ساهعم

  7کند.

 تصرویر  شرود،  مری  سراخته  سراه  گ اره  قوه  طریق  اه  ا گ اره  این است که وقتی  دییر  حائ  اهمیت  نکته

 تصراویر اشرد نب حرق برا منطبرق ها گ اره اگر پس. شودمی تثب هیرساتصو قوه در و  لید شده  توجدید 

 را  انسران  دراکا  یابد وادامه می  همینطور  امر  این  و  است  حق  با  متضاد  و  نادرست  تصاویر  هم  شده  ایجاد

  .کند می مشکل و خطا دچار

 

 عقل 

در .  اسرت  عقرل  انمه  انتو  این.  دارد  نیاه  هستیی  کل  قوانین  با  ارتباط  توان  یک  هب  در این مرحله انسان

 قروه  خروجری  کره  قوه ا   آن  به.  شود  بررسی و سنج   باید   این مرحلهدر    گ اره ساه  قوه  واقع خروجی

و انطباق آن برا حرق را   کند می  بررسی  کلی  و قوانین ثابت  حقایق  با  ار  ها  تولید شده()گ ارهگ اره ساه

 آن  نشروند،  ثابت بررسی  حقایق  س اسابر    هااگر این گ اره  ییم.گومی  "عقل"دهد  ورد سنج  قرار میم

 
 همین نوشتار   در مبحث عقل    ر.ک:  6

 در همین نوشتار  با تفکر از منظر قرآن  ی یا منطقی تفکر عرفمتایز  مبحث  ر.ک:   7



بردون اینکره معیرار کند خود عمل می و گمان نکند و بر اساس ظمی  را  خودش   داشتبر  کس  هر  وقت

 ته باشد.درستی برا  عمل  داش 

 مثال: 

این  "واجب است. ام به پدر و مادر در هر شرایطیاحتر"قانون کلی بر اساس آیا  و روایا  این است که 

 ن پردر و مرادر خروش اخرالق باشرند یراچه اه نظر فرهند ای مه والدین صدق می کند.رد هر موقانونن د

 نباشند و ... نباشند، مهربان باشند یا

و حرق  فهمد و خوب و بد، خیر و شرمی را تمای  که ا قوه است، تمای  تشخی  قوه عقل به بیانی دییر

 ثابرت  گر اره  یرک  بره  وسرط عقرل انسرانها تاره  در واقع بعد اه بررسی گ   .دهد و باطل را تشخی  می

یعنی  !انجام دهد  نباید  را ایندهد!  باید انجام را این که همد فمی.  شودمی علم  تولید   منجر به  که  رسد می

 . "علم" گویند یم این به رساند.ین فرآیند او را به فهم بایدها و نبایدها  الهی میا

 مثال:

ر شرایطی احترام ود در هپس من باید به والدین خ" :با حقایقباق انط  ها  )علم( حاصل اهو نباید بایدها  

قررا  خداست و بر ایط و با هر خصوصیا  اخالقی، برخالف مبه والدین در هر شر حترامعدم ا". "بیذارم

 ."هندگی من اثر منفی دارد

 



 

 

 

ه غایت آن کاست  ، عقل(  نوعی ادراک   اره ساه د)حس، تصویرساه ، گی که بیان ش ام اه مراحلهر کد 

ادراک مری توانرد    کر. یعنری انسرانحاصل نخواهد شد میر با فرآیند تف  حقیقی  علم  تولید علم است. اما

هرا و سریر اه حرواس ترا عقرل باشد اما آنچه مهم است مجموعه این  و ادراک عقلی داشته  حسی، خیالی،

ل انسان را تحت و عمشود  علم می  ت و استخراجقیقکشف ح  نجر بهسیر اه حس تا عقل که من  ایاست.  

  ن فرآیند تفکر قرآنی است.همادهد تأثیر قرار می

 

 ابع آنو منعلم 

: 1395)اخرو ،    عبارتست اه:  8لی اه علیه و الهبر اساس روایتی اه پیامبراعظم ص  حقیقی  منظور اه علم

18) 

 
  قد   جامعة   فاذا   املسجد   آله،   و   عليه  اللّه  صّل   اللّه،  رسول  دخل :  قال  الّسالم،   عليه  موىس،  الحسن  أيب  عن  : 32، ص 1االسالمیه(، ج-الکافی )ط  8

  األشعار   و   الجاهليّة  أيّام   و   وقائعها   و   العرب   نساببأ  النّاس  أعلم :  له  فقالوا   العالّمة؟  ما   و :  فقال.  ة م عاّل :  فقيل  هذا؟   ما :  فقال.  برجل  أطافوا 
  العلم  إمّنا :  آله  و   عليه  اللّه  صّل   النّبّى،  قال   ثمّ .  علمه   من  ينفع  ال   و   جهله  من  يّض   ال   علم  ذاك:  آله  و   عليه   اللّه  صّل   لنّبّى،ا   فقال:  قال.  العربيّة

   .فضل  فهو   خالهنّ   ما   و   قامئة،  سنّة   أو   عادلة،  ضة فري  أو   محكمة،  ة آي: ثالثة

تار  : تفکر از منظر ساخ  4منودار
ان انس  



 ها(م، )هست و نیستقوانین ثابت عالعلم به حقایق و  .1

 ساه  هندگیابیر کاربردو تد دگی ها  درست هنبه شیوهعلم  .2

 و نبایدها )احکام الهی( علم به بایدها .3

 اشد:تواند موارد هیر بلمی می منابع ع

 ها  خودتجربه و دریافت .1

 یران مانند دوستان، پدر، مادر و خویشانتجربه دی .2

 خ گفتیو و مشاوره با افراد مت .3

 کالس و مدرسه .4

 کتاب .5

 طبیعت .6

 معلیهم السالمین معصوتر قرآن و روایا  مهمه مه اهو  .7

 

 

  اطراف  كه  فرمود   مشاهده   را   جامعتى  ناگاه  مسجد   به  آله، و   عليه   للّها   صّل   خدا،  رسول  شد   داخل  السالم،  عليهام   جعفر،  بن  موىس  فرمود 
  به  است  مردم  داناترين: »او   به  گفتند   «الّمه؟ع  چيست: »فرمود.«  است   عالّمه : »شد   گفته  «ن؟ي ا   چيست: » فرمود .  زنندمى  دور   مردى

  او   علم  از   و   نرسد   زياىن  و   رضر   او   جهل  از   كه   است  علمى  اين : »پيغمرب  فرمود .«  عرىب  اشعار   و   جاهليت  روزگار   و   آن   وقايع  و   عرب  نسبهاى
  سنّت  يا   راست  واجب  يا   استوار   نشانۀ) . قامئه  سنّت   يا   عادله،  فريضۀ   يا   محكمه،  ۀيآ  :چيز  سه  به  است  منحص   علم  هامنا .  نشود  صلحا  سودى
 . است   فضل  ها اين  ز ا   غي   و (  اپابرج

 



 و  شرکوفایی  بموج  باشد،  ن حاصل اه آنماای  و  )علم منطبق با حق(یقینی  علم  براساس تفکر،  عملی  اگر

 هبر و غی مسیر به را انسان باشد  )ظن( وهم و گمان اساس  بر عمل که ورتیص در  و  شود.می  انسان  رشد 

 .کشاند می راهه بی

 علمی  با  متناسب  انسان  که  هرجایی  یعنی.  کند می  عمل  خهرچ  یک  اک و عمل مانند ادر  ختاراس   در واقع

 کره  همرانی  هر  بالعکس  و  رشد   سمت  به  چرخه  نای  باشد   داشته  حق  با  طبقنم  عمل  کند،می  دریافت  که

 خرودش   ادراکرا   اسراس   بر  انسان  یعنی.  چرخد می  غی  سو   به  و  منفی  جهت  در  نباشد   حق  با  منطبق

 کرردن،  لعم  با  ترتیب  این  به.  کند می  دریافت  جدید    اکاادر  خودش   عملکرد  ساس برا  و  کند می  عمل

  9.کند می پیدا عارتفا بیوییم است بهتر یا کند،می پیدا عمق انسان

 

 

 

 
الُِح يَرْفَُعُه«. "»إِلَيِْه يَْصَعُد الْكَ: 10سوره مبارکه فاطر، آیه   9 لح آن را  اسخنان پاکیزه به سوى او صعود مى کند، عمل ص لُِم الطَّيُِّب َوالَْعَمُل الصَّ

 باال مى برد".  

: چرخه ساختار وجودی    5منودار  
 انسان 



د تفکر اسرت ترا ا در نظر بییرید که قصد دارد شغلی را انتخاب کند. در این صور  نیاهمنفرد  ر  مثال:

 به خیر شود. یت منجردر نهااشد و وفقیت آمی   داشته بماسب و انتخابی خوب، من

هرر کردام اه آن   ویرلی را شرناخته اسرت و تصراسط حواس خود مثل دیدن و شنیدن مشاغقاعدتا او تو

را باهم این تصاویر  . او توسط قوه تصویرساهاو نق  بسته و ذخیره شده است  ساه مشاغل در قوه تصویر

 ارتبراط  حله بعد با برقرار. در مرمی کند تولید و گاهی تصاویر جدید می کند سه می کند، ترکیب مقای

د. این گ اره ها می تواند شرامل مروارد ها  هست و نیست می ساهیان این تصاویر در ذهن خود گ ارهم

 هیر باشد:

 این شغل خوب نیست. -

 این شغل خوب است. -

 د.برطرف کنه نیاهها  ماد  من را یک شغل خوب شغلی است ک -

 ه باشد.درآمد  ثابت برا  من داشت باشد و   ثابتبه صورغل خوب شغلی است که یک ش  -

 شامل این موارد است. مشاغلی که درآمد ثابت دارد -

 ندارم. ین شغل مناسب نیست و من توانایی آن راا -

 این شغل مناسب است چون من توانایی انجام آن را دارم. -

 ه اجتماعی ندارد.ل جاییافالن شغ -

 م است.ل جاییاه اجتماعی مهشغتخاب در ان -

 و .... -



در این د. ت و نیست تولید ش ها  هسگ اره  ویر ذهنی برقرار شد، تعداد   تا اینجا با ارتباطی که بین تصا

عقل درونی یا بیرونی بررسی شده و صحت آنها مورد سنج  قررار ها با    مرحله مهم است که این گ اره

تشرخی  خروب و برد   ر ( برهصرور  فطری  تمای  بره  یاه تشخرد. گاهی فرد با عقل درون )دستبیی

مراجعه بره د علم بیشتر است که با توسط عقل درون حاصل نشده و نیاهمن  رسد. گاهی این تشخی می

( حرق را تشرخی  و و ... و صاحب نظر در هرر حروهه  متخص ولی فقیه و  قرآن، روایا ،  عقل بیرونی )

ی حقیقی آید علمست می که بد  . در این مرحله علمیمی کند  و اصالحها  ذهنی خود را بررسی گ اره  

 آن منجر به خیر خواهد شد. است و عمل بر اساس 

ه مشراغل را بره خروبی تخاب شغل مراجعه مری کنرد بره کارشناسری کراین فرد برا  انن مثال  به عنوا

ا  در مرورد ه اطالعرد. فرد با مراجعه به او و ارائشناسد و اطالعا  کامل در مورد مشاغل مختلف دارمی

برا  برراین عالوه ناسب اطالعا  دریافت می کند.در مورد شغل من مالی و ...ها، تواستعدادها، ا  توانمند 

شناسد و برر اسراس را می مربوط به مشاغل ا  شرعیاحکام و بایدها و نبایده ،ا  و روایا مراجعه به آی

 د.ه اقدام به انتخاب شغل می نمایاین شناختی که حاصل شد 

 

  نیاز عرف و نیاز منظر ر ازتفک •

 شرتریه برا آن بدر رابطرخواهرد    یمر  یعنیو نسبت به آن ابهام دارد    شودیروبرو م    یانسان باچ  یوقت

)مجموعره   فیتعرار  ایرو    اهیرتواند اه جرنس ن  یم   یآن چشود.    یم  جادیاه جستجو در او ا  یحالت  ،بداند 

و  قیحقا ایاعمال و  ای( و دهد  یمقرار  رید را تحت تاثتار فرکه رف ییو گ اره ها  قادا ، اعتقصدها، باورها

 کتاب سؤال() ان نیاه است.اما ریشه همه سؤاال  و ابهاما  انسباشد.  جینتا

 .(توسط رافع حقیقی نیاه نیاه رفع) است مطلوب وضعیت به (نیاه احساس ) موجود وضعیت اه سیر تفکر

برر   را  آنها  بین  ارتباط  و  کرده  بررسی  را  مطلوب  و  موجود  طهقن  بین  ها راه  انواع  که  است  د فرآین  کرتف

 .کند می کشفاساس معیار حق 



نیاه و رفرع   که در توضی  تفکر اه منظر ساختار انسان مطرح شد، تفکر اه منظری  الرسد با مثبه نظر می

ن منظرر هرم یرامثرال را اه    ،ه موضروعفهم ما اقتر شدن  اما برا  دقینیاه هم برا  ما روشن شده باشد.  

 بررسی می کنیم.

که برا    تاس ه  کرد  ر واقع نیاه یا نیاههایی در خود احساس د  نبال یک شغل مناسب استه به دفرد  ک

در واقع فرد در وضعیت موجود خود با نیراه یرا  .هند تالش می کند و دست به انتخاب می  رفع این نیاهها

 است:مسئله، طی کردن چند مرحله  نآنیاه یا حل  رفع آن که الهمهاجه است له ا  مومسئ

 نیاه یا مسئلهاخت دقیق آن نش  .1

 کند( سئله را حل میم و فع)کشف حقایقی که نیاه را رشناخت وضعیت مطلوب  .2

)رفرع نیراه یرا برر اسراس معیارهرا  حقمطلروب ها  رسیدن به وضعیت  بررسی و شناخت راه .3

 مسئله(

ت که فررد هم اس کند. الیا مسئله خود را بررسی می  هابعاد گوناگون نیا  ولمرحله ا    فرد دردر این صور

واقعی یا غیر واقعی بودن نیاهها  خود   بهر  به حقیقی یا غیرحقیقی بودن نیاهها و همینطو  مرحله در این

 را حذف کند. 10قیقی و غیرواقعیپی ببرد و نیاهها  غیرح

رافع خداوند را به عنوان  انسان یاه طرف لوم می شود کهنیونه معحقیقی ایتفاو  نیاهها  حقیقی اه غیر

 بداند: ود بشناسد و اه طرفی دییریاهها  خقیقی نح

 رتی انسان را تأمین کند.آخت نیاه  حقیقی است که عاقب -

 دایت و رشد برا  انسان هموارتر شود.نیاه  حقیقی است که در اثر آن مسیر ه -

 
 و معنوی هستند. حیات مادی  یی هستند که رشط الزم برای  حقیقی نیازها  و   نیازهای واقعی   10



ل دیررن وصررخرردا و رسررول و انکررار االفررت بررا ر جهررت مخنیرراه  حقیقرری اسررت کرره د -

 ( 44ب:1396نباشد)اخو ،

و حقیقری  ا   اههرله بعد فرد به شناخت وضعیت مطلوب و اینکه چه شغلی با چه خصوصیاتی نیمرحدر  

هها  دستیابی به آن شغل را بر اسراس معیارهرا  کند، می پرداهد. و در نهایت راواقعی اورا برطرف می

  ید.ب نمااخبه موقعیت موجود خود انته وجل مورد نظر را با تبتواند شغی کند تا عقلی بررسی م

 

 

 

 

 
 چیست؟  ناز منظر قرآ  انسان زندگی در تفکر  اهمیت و ضرورت ❖

ر موهبرت الهری دح شد، اهمیت و ضررور  ایرن  با توجه به مباحثی که در ارتباط با چیستی تفکر مطر

 . گرددانسان روشن میدگی هن

ن انسرا  س عمرلتا عقل که غایت آن دستیابی به علمی است که پایه و اسراحواس  ت اه  ر  اس کر سیفت

عملری  .آید  نمی دست به هم علم حقیقی یجهنت در و  گیرد  نمی  صور   ادراکی  نباشد   تفکر  اگرشود.  می

 کشید. او را به گمراهی خواهد لکه شد بقیقی نباشد منجر به رشد انسان نخواهد که بر مبنا  علم ح

ز و رفع  تفکر از منظر نیا:    6  منودار 
 نیاز 



تفاق نیفتد باورها و این ااگر    ر است که حق در ساختار فکر انسان قرار می گیرد وواسطه تفک  در واقع به

ن و خواسته ها  غیر خدا شکل می گیرد و این بدترین و شوم تریتعاریف هندگی انسان متأثر اه محیط  

 رخداد در هندگی انسان است.

 کررد  نمری  جلروه  انسران  در  قردرتی  یننچ  اگر  و  تس ا  ساننا  در  استطاعت  و  اختیار  علت  تفکراه طرفی  

 نرابراینب و نداشرته را ضرررها و نفع بررسی و مقایسه توانایی انسان کرفت دونب .باشد  مختار  توانستنمی

 .داشت نخواهد  نی  را صحی  و خیر انتخاب توان

 نترامی  بررا   می شود  بود و این موجب  نخواهد   خود  یقیحق  نیاهها   شناخت  به  قادر  انسان  تفکر  بدون

 حاصل حقیقی علم ر این صور  هیچد  و  .ند ک  اقدام  آن عاقبت  به  توجه  بدون  و راهی  هر اه  خود  نیاهها 

 (الف1396)اخو ، .نیاهها نخواهد شد رافع حقیقی  اه یاد  و نشده

 شود. تکمیل

 

 ی تفکر در زندگی انسانشکوفای کلی سیر ❖

 والردین حتری گیررد، مری شکل خاموش  توانی شکل هب  انسان  در  استعداد  و  قدر   این  خلقت  ابتدا   اه

، اخرو )  .دهنرد   افر ای   دنیا  به  ورود  اه  قبل  را  خاموش   توان  این  یوح  تعالیم  گیر  اهبهره  با  توانند می

 (31الف: 1396

 تردریج  بره  تهشایسر  اعمرال  انجام  با  و  تعلیم  با  تنها  اموش خ  توان  اینتر هم بیان شد،  همانطور که پی 

که اه همان ابتدا  هندگی کودک قدر  تفکر را داشته باشرد. در واقرع   تسنه نیاینیو  ومی شود    شکوفا

شرکل گرفتره و بره تکامرل مری  ر طفل وجود دارد و به تردریج تفکررر طفولیت فقط صورتی اه فکر دد

 (.113و  35رسد)همان: 

 معنرا  نای  به  شود  می  محقق  هم  با  هاانسان  تعامل  یوهش   در  انسان  برا   تفکر  مشاهده  قابل  ها برو  اولین

 ت،امرر  فطرر  اسر  آنکره  برر  عرالوه  ،است  تفکر  گیر شکل  پایه  که  نیاه  رفع  و  نیاه  شناسایی  نحوه  که



ه کرودک اه یرک سرو ابه این صرور  کره محسوب می شود.    اطرافیان  و  والدین  اه  شده  آموخته  رفتار 

ین و های  را به والد راناد کر استی یر می پذیرد و اه سو  دتأثیان   رافین و اطرفتارها و گفتارها  والدی

ع والدین برا  او به واقآنها الیوبردار  می کند. در  اطرافیان  می دهد و در حرف هدن و عمل کردن اه  

می کند. بر اساس الیوبردار  اسرت و با این تأثیرپذیر  و الیو بردار  تفکر را تمرین  هستند  من له حق

 (35)همان:.دمی شوفعال  نعاریف هندگی برا  انساو ت ورهاکه با

 مشاهده  نوادگیخا  یا  فرد   مسئله  یک  با  جههموا  در  را  خود  و اطرافیان  والدین  ،کودک  به بیانی ساده تر

 بره  و  گیرردمی  لشک  کودک  ذهن  در  نیاه  رفع  حقیقت  در  و  مسئله  حل  اه  ا نحوه  حالت  این  در  کند می

 ا  مسرئله برا مواجهره در نیر  او کره هستیم د شاه به مرور و شودمی ثبت اون درو در ا ذخیره  عنوان

 همران  اه  دارد  سرعی  نیراه  رفرع  یامهن  و  کند می  آشکار  ما  برا   را  شده  آموخته  القائا رفتارها و    مشابه،

 .باشد  می کودک در گونهتفکر اتبروز آغاز دهنده نشان این و .برود اند  هکرد طی والدین  که هیرا

ناحیره الیروبردار  اتفراق نیفترد،   یه تأثیر و چه دردر ناححق چه    به هر دلیلی اتصال به  ی کهصورتدر  

سطه اهرل حرق موجود است تا شاید در آینده به وا ولی شکل فکر در درون انسانتفکر شکل نمی گیرد 

 ()همانساختار تفکر سوق یابد.سمت ساختار فکر به 

 شوناخت  و  هانآ  بین  زو تمای  مقایسه  و  دهی  تباطرا  ،تموضوعا  فهم  توان  خود  کودک،  تدریج  به

 و شرکوفایی اسرت حال در تفکرش  که معناست بدان  و این)دوره دوم رشد(    کند می  پیدا  را  ضرر  و  نفع

  ند.دست به انتخاب ب آگاهانهدهد و  تشخی  را باطل و حق کم کم می تواند  که است این اش  جهنتی

تفکرر فعرال نمری باشد  اشته  د نتیار  خارو     هوجه به آن را او ت  ه حقانسان توان مشاهد تا وقتی که  اما  

قادر   می شود. هیرا انسان در دوره طفولیت خودشود. طبیعی است این در انسان در همان خاصی محقق  

 11یوزیتمتری بره دوره  حق و باطل تمیی  قائل شود. بنابراین وق  نت و نمی تواند بیبه شناخت حق نیس

قردر  تفکرر را یافتره اسرت. بره   _داشتارد   ومولو در    _ق و باطل را  ین حدن برسید و قدر  فرق دا

 (113)همان: ن و مالهم است.همین دلیل قدر  تفکر با قدر  اختیار قری

 
 . و توان توجه به حق از روی اختیار را دارد   . زمانی که انسان قدرت فرق دادن میان حق و باطل را یافته11



ر هیرا د  دوره آغاه تفکر است.  به سن تکلیف شناخته شده است    الحاکه اصط  بلوغ شرعی  سنبنابراین  

دسرت بره   س حرقبر اسا  تواند   ده دریافت حق است و میآما  جواناین دوره توان اختیار فعال شده و نو

ی هرر  را باید براساس یک دلیرل و معیرار الاقع در این سن نوجوان می داند که هرکادر و  انتخاب ب ند.

و قروانین و   خرداندارد ج  آنکه بر اساس خواست    راهی  یدن به موفقیت و سعاد انجام دهد و برا  رس 

 ت.س ادرست کند  یمه خود می خواهد و تصور آنچنه  عمل کند  برنامه ها  او

اینکه فررد بپرذیرد  . عبودیت یعنیرا تقویت کرد عبودیتبدین ترتیب برا  فعال کردن تفکر ابتدا باید 

کنرد کره او را ه جانب خود او باشد و تنها کسی می تواند به او امرر و نهری  و نهی ها نمی تواند ا  که امر

 وست.رر اخلق کرده و مالک نفع و ض

 والردین  ایرن  حالرت  درایرن  نمرود  اقدام  تولد   اه  قبل  اه  حتی  ،کرتف  ش وهآم  ا رب  توان  می  ن صور در ای

 و کررده ایجاد را تفکر گیر  شکل  ها   همینه  توانند   می  حق  بر  مبتنی  باورها   و  ها  رفتار  با  که  هستند 

 جهرت  در  و  یسرتدر  هبر  ایرن تروان  مناسرب،  هرا   آموهش   معرض  در  نوجوان  گرفتن  قرار  با  آن  اه  پس

 .رفت خواهد  پی  لعق ییافشکو و عبودیت

 و  تقویت  با  حقیقت  به  دستیابی  منظور  به  رتفک  تقویت  ،نوجوانی  دوره  ابتدا   در  قطعا  است  ذکر  به  الهم

 بیان و قصه ، مثل سؤال، اه گیر  بهره با تدریج  به  آن  اه  پس  و  است  پذیر  مکانا  حواس  از  گیری  بهره 

 .پرداهیم می نآ به لمفص روط به ادامه در که بود خواهد  رپذی امکان الهی احکام

 

 وجوانی از منظر قرآنشکوفایی تفکر در دوره ن هایروش  ❖

برا   سائل مواجه است که می اه نیاهها و انسان با ورود به دوره نوجوانی با انواعکه مطرح شد، طور همان

  ا ههنیا تمای  او بتواند  اوال  است که  الهمه این امر این. ل مسائل خود نیاهمند تفکر استنیاهها و حع رف

قدر  خوب   نیاه یا مسئله ا   در مواجهه با هر ی  دهد و ثانیا  تشخ نیاهها  کاذب حقیقی و واقعی را اه 



مرتبط با   بتواند حقایق تاداشته باشد  را  خیالی و عقلی دیدن و خوب شنیدن در مراتب مختلف حسی،

 .عمل کند  راساس آنکرده و بنیاه یا مسئله خود را شناسایی 

  اه طرفی  ید با ،فایی تفکر نوجوان را دارند به نوعی قصد آموهش و شکوی که اورانو مشمربیان  بنابراین 

و  ساه  فعال  روشها  دییر  و اه طرف  ،شناخت داشته باشند  مشاهده و شنیدن بت به مراتب مختلف نس

متناسب با ویژگیها  رشد  این  را  نیاهها  حقیقی ساندنروشها  شنا نهمچنی و  این توانهاء ارتقا

 د.نفراهم نمای را  تفکرو شکوفایی تقویت    نههمید نتا بتواناده  دقیق مورد بررسی قرار د طور به  دوره

 

 تفکر مشاهده ایفعال سازی  ❑

ت  توانی اس   اه مشاهده حسیشد. منظور  مشاهده مراتبی دارد که اولین مرتبه آن مشاهده حسی می با

هر پدیده یا رخداد   ن در مواجهه با  به اینصور  که انسا  .واسطه چشم ظاهر  محقق می شود که  به  

واسطه قوه  به  مرتبه بعد اه مشاهده حسی، مشاهده خیالی است که    با چشم خود ببیند.می تواند آن را  

ی در ذهن  تصاویر  که به واسطه مشاهده حس  ان . به این صور  که می توتصویرگر  صور  می گیرد

سپس با استفاده اه  یجاد کرد.  ود و تغییراتی اکرد یا در آنها دخل و تصرف نم، تداعی  ستثبت شده ا

نتیجه گیر  کرده اه مشاهدا   توان  را  قوانین و حقایق هر رخداد    ، مشاهده عقلی می  ا   و  یا پدیده 

 نادرست را تشخی  داد.  ر اساس آن خیر و شر و درست و شناخت و ب

اه    واند به درستی واهده به درستی و در جهت صحی  شکل گیرد، فرد می ته مراتب مشدر صورتی ک 

تفکر که دستیابی به علم و حقایق هستی می باشد   غایتو به    بنیردخوی     پیرامونمنظر صحی  به  

جهت رفع نیاه خود و دییران بهره   و به واسطه این علم اه نعمت هایی که در اختیار دارد در  دست یابد و

 . منجر شوددرست ه خیر و انتخاب این بدان معناست که مشاهده صحی  در فرد باید ب. بردار  کند 

مشاهده حسی می پرداهیم. در قدم اول باید بدانیم این سط  اه  ارتباط با  تفصیل بیشتر در    به   در ادامه 

می کنیم صرفا    عیس   نوشتارو ارتقا یابد اما در این  مشاهده در دوره ها  مختلف رشد می تواند تقویت  

  و سوم  در دوره دوماین توان را      مفصل تر و به صور  باشیم  داشته نیاهی گذرا به این توان در دوره اول

 بررسی کنیم. 



  

 مشاهده حسی در دوره اول رشد:  

رنگ، جنس)نرمی هبر     در دوره اول باید کودک با مشاهدا  مختلف رو برو شود و بتواند در یک پدیده

 اهه )بلند  و کوتاهی( و موارد  اه این دست را تشخی  دهد. و ...(، اند 

  و به صور  عینی   شاهده حسی ند علت و ارتباط موضوعا  را صرفا با مول فرد باید بتواانتها  دوره ا  رد

آن  بین  و  کند  ها    هادرک  پدیده  ها   تفاو   و  ها  شباهت  فهم  با  و  کند  ایجاد  ها   ارتباط  منظر  اه 

 کل یا انداهه آن ها را دسته بند  کند.مختلف مانند رنگ یا ش 

 مثال 

 رشد: دوره دوم  مشاهده حسی در

 :  موارد هیر را کشف کند  در دوره دوم فرد باید با مشاهده حسی یک یا چند پدیده بتواند 

    ویژگی ها و تمای ا  شاخ  یک پدیده اه منظر می ان نظم، تعادل، ابعاد 

 اد و تکرار، موقعیت همانی و مکانی ، تعد ، جنس12  یک پدیده اه منظر رنگ ی هاویژگ 

  ف ماهنیی آن ها با هم در رسیدن به هد اختار اج ا و هج ییا  یک پدیده و س 

   آن توجه به ابعاد مختلف یک پدیده و ج ییا  شاخ 

  آثار و  نتایج آن پدیده 

 ارتباط اجزای یک پدیده با هم 

   اه منظرها  مختلف  پدیده با همج ئی و کلی دو یا چند تفاو  ها و شباهت ها 

 ا  و آثار آن هاثیر گذار  آن هارتباط پدیده ها با هم، تاثیر پذیر  و تا 

   کارکرد و منفعت هر پدیده 

 علت وجود و عدم وجود یک یا چند پدیده 

 
اء را نخواهیم داشت. رنگ  به آن، توان مشاهده و تمایز صحیح بین اشیتوجه به رنگ در مشاهده بسیار مهم است زیرا بدون توجه     12

بط با غرض خلقت آن  موجودات با نوع فعالیت و اقلیم آن ها متناسب است از طرفی رنگی که در هر پدیده قرار داده شده است بی ر
ها و موقعیت های مختلف نیز مفاهیم  را نمی توان برای آن متصور شد. انتخاب رنگ در مناسبت    نیست، از این جهت رنگ دیگری

ا به بیننده منتقل می کند و استفاده از آن تاثیراتی بر شخصی که از آن بهره می برد، نیز خواهد گذاست از این جهت روایاتی  خاصی ر
 به کدام بخش است؟؟؟؟  )مربوط  اهمیت رنگ لباس و زینت بیان شده است. درباره



 مای  افراد با ویژگی ها و رفتارها  متفاو  و نتیجه آن رفتارها ت 

  ها  شباهت ها  رفتارفهم تفاو  ها و 

 ن اتفاق ) اتفاقا  انسانی یا طبیعی( فاقی و بروه آ مشاهده علت ات 

   ... و 

اف عنوان شده سبب می شود نوجوان بین امور مختلف تمای  قائل  ده در راستا  اهد ا  توان مشاهتقار

 در نهایت باعث شکل گیر  مقایسه ، اولویت دهی و ترجی  صحی  بین امور خواهد شد. شود و 

 پیوند 

به یک دانید  اه منظر ها  مختلف    همانطور که می  براساس آن مشاپدیده  و  نیاه کرد  توان  هده، می 

بمی  شناختوان  توجه  باید  اما  رسید  و علمی  یا    هت  بروه عمل  به  منجر  که  است  کارآمد  داشت علمی 

گردد انسان  ساختار  در  حقی  باور  پدیده    . ایجاد  اه  بخشی  به  نوجوان  دادن  توجه  یا  لذا  دانستن  که 

در    کل گیر  انحراف ر بروها  و باورها  او ندارد بیهوده است و می تواند همینه ش ندانستن آن تاثیر  د 

مشاهده را نی  ایجاد نماید. بنابراین نق  مربی در ارتقا  مشاهده این است که بتواند مشاهده نوجوان را  

بل ا قلذ   .دف آموهش و شکل گیر  تفکر استپدیده یا اتفاق جلب کند که هم راستا با هبه آن بخ  اه  

ن توجه را در ذهن خود داشته  هدف و نتیجه ایاه آنکه مربی نوجوان را به مشاهده ا  ترغیب کند باید  

 سمت جلب کند. باشد و به تدریج نی  توجه نوجوان را به آن 

ا به پدیده ها اه منظر  لیه السالم در دوره دوم نی  راهیشاست هیرتوجه به حدیث مفضل اه امام صادق ع

 نموده و نتایج مشخصی را در آن مشاهده، بیان کرده اند.خاصی توجه 

 

 

 

 

 

 

 
مشاهده به نظم جاری در یک پدیده توجه دادن   مثال :  

   هدف:

 آگاهی یافتن به خدایی که آن را تدبیر می کند. خداوند عالم است.   (1

 سد.ف  می ردرصورتی که انسان در کارهای  نظم داشته باشد به اهدا (2



 

 

 

 

ن باره مطالعه کتاب توحید مفضل اه امام صادق علیه السالم توصیه می شود هیرا  داشت در ایباید توجه  

 تفکر است  به آفرین  توجه کرده اند.  حضر  اه منظر  که منجر به شکل گیر  

بد  البته  و  با خالقیت  نوجوان  به  گاهی  قبلی  تجربیا   و  ها  فرض  پی   توجه  ون  پدیده  اه یک  وجهی 

 ی  بهتر آن می شود. در این حالت مربی می بایست توجه نوجوان را به  ه شناخت و تماکند که منجر ب می 

اه آن منظر توجه   یاکارایی مشاهده و دقت  این کار    .ب کند او را به منفعتِ این توجه جل  نظر   دهد و 

 بیهوده رها یافته و نظم پیدا کند. جوالنوجوان اه باعث می شود ذهن ن

تفکر دارد، اتفاقا  نی  می تواند اه وجوه مختلف    اهده آن نق  مهمی در سیرده ها که مشبر پدیعالوه  

را اه چه    مربی توجه نوجوان   اینکه اما باه هم    .ن شودمشاهده شده و برداشت ها و تفاسیر مختلفی اه آ

ا   اتفاق جل  جنبه  آن  فیلم ها می به  در  را  نمونه آن  اهمیت دارد.  بسیار  هیربینی   ب کند  نامه  م  فیلم  ا 

ا  که مورد توجه او و هدف فیلم است می نویسد. حتی فیلم بردار نی  با توجه    نویس داستان را اه جنبه 

می کند طبق  که فیلم را مشاهده  به همین دلیل کسی    .یس تصویربردار  می کند به هدف فیلم نامه نو

عملی  بر اساس آن    بول می کند یا ور ق ک بان هدف اه فیلم نتیجه گیر  می کند و آن را به عنوان یهمی

 اه خود بروه می دهد. 

آن را مشخ  کند و  لذا وقتی قرار است مربی توجه نوجوان را به اتفاقی بدهد باید اه قبل، هدف روایت  

بنابراین باید نوجوان را به سمت    ،ب استایجاد فهم و علم متناس   ،قا ه اتفامشاهد   اه  اه آنجا که هدف

   در کارها سوق دهد. ی  توان عاقبت نیرعبر  گیر  و اف ا

   مربی باید در نظر داشته باشد توجه به تکرار در مشاهده به همراه دقت بیشتر می تواند ج ییا  بیشتر

 روشن کند.   اه حقایق پدیده یا اتفاق را برا  نوجوان



را اه منظر  که مفید  ه  ید فرد باید بتواند موضوع یا پد   یان دوره دوم پابنابر آنچه تا کنون بیان شد در  

هده  ت بیشتر مشاشخ  و با دق یاه دارد، مشاهده کند. یا اینکه بتواند یک پدیده را اه منظر  میا ناست  

 داشته باشد.   مشاهده جهت داراین بدان معنا است که فرد  .کند 

انتها  این دوره آموختن و رعایت   به  در  ایجاد می کند که  ه آن  سطواآداب مشاهده، طهارتی در فرد 

 رل در مشاهده، می تواند به هر پدیده اه منظر  که نیاه دارد توجه نماید.عالوه بر ایجاد توان کنت

 رشد:  سوممشاهده حسی در دوره 

 

 ده خیالی: اه مش

مشاهده خیالی است مشاهده  مرتبه دوم  که گفتیم  تدریج    .همانطور  به  اول  دوره  انتها   در  توان  این 

 13وان شکل خواهد گرفت. وجن ساختار دوم به طور واض  در ایجاد خواهد شد و در دوره 

ده حسی یک پدیده  توان می توانیم اه نوجوان انتظار داشته باشیم بتواند به جا  مشاهه اه این  با استفاد

ت فرد با مشاهده حسی تصاویر و پدیده ها، آن ها را  در این حال  .یا اتفاق آن را در ذهن خود تصور کند 

با توجه به موقعیت  در ذهن خود ذخیره و  یادآور    می کند  دخل و    آنها  و در  ها  مختلف آن ها را 

 ساهد.یر  جدید می مثال تصاویر ثبت شده را باهم ترکیب می کند و تصومی کند.   تصرف 

 مثال

به   اغلب  انسان  داشت  درنظر  خواهد باید  تصویرساه   توان  حسی  مشاهده  هرچه    .یافت  واسطه  لذا 

به کشف    ساه  نی  درست تر بوده و انسان رابا طهار  بیشتر باشد تصویر    مشاهده حسی دقیق تر و 

 حقیقت ن دیک تر می کند. 

 ا ثبت مشاهدا شود که فرد بتواند با مشاهده ا  عمیق و ب   عملکرد این توان باید به گونه ا  ساماندهی

ا  محور  اش را  در ذهن خود چین  مناسبی به آن ها دهد. سپس بنابر اولویت ها و معیارها، تصور 

ه و چین  نماید . در این فرآیند اگر توان تصویر ساه   بقیه را متناسب با آن مدیریت کرد  انتخاب کند و 

 
و فیلم ها رسگرم شده باشد این اتفاق زودتر خواهد افتاد که    ها برنامه  تی که کودک از دوره اول با انواع  البته دقت داشته باشید در صور    13

 البته اتفاق چندان خوبی نیست. 



یت و چیدمان و ارتباط  هار  الهم برخوردار باشد، ورود تصاویر، ثبت آن ها، مدیرفرد در هر مرحله اه ط

 14پذیرفت. به کارآمدترین شکل خواهد  قوه گ اره ساه دهی آنها توسط 

 ی و ... یت بندی، طبقه بندتوان مقایسه، اولو

 

 یالی در سیر تفکر: اهده خنقش مش

استفاده شود،  به شکل صحی   توان  این  اه  تر طی خواهد شد   درصورتی که  نی  سریع  تفکر  هیرا    .سیر 

ه منظر  عالوه بر آنکه توان مشاهده صحی  مسئله ا  که با آن مواجه شده را می یابد می تواند آن را ا

 ها  مختلف بررسی کند. 

 ن نوجوان می بایست بتواند: بنابراین با استفاده اه این توا  

  ود تصور کند  مسئله یا موضوعی را قبل اه آن که با آن روبرو ش 

 یل دهد  آن را در ذهن خوی  تفص 

   اه منظرها  مختلف به آن نیاه کند 

  خودش را در آن موقعیت تصور کند 

 بین حال و شباهت  دتفاو   یا  نبود  و  بود  و ت ها   و   اشتن  نتیجه  منظر  اه  را  نعمتی    نداشتن 

 عاقبت، نفع و ضرر و ...  تصور کند  

    کند  مَثَل آن موقعیت را در ذهن شبیه ساه 

  اه انتخاب مشاهده کند  نتیجه و عاقبت کار خود را قبل 

  خود را در جاییاه کسی که شاهد آن انتخاب و عمل است بیذارد 

 بییرد دهد و اه این طریق عبر  و تجربه  یا دییران قرار عیت قبلی خود خود را در موق 

   با آن روبرو می شود آشنا  چی   را که اکنون در اختیار ندارد را تصور کند و با مسائلی که بعدا

 شود

 خالقیت و نوآور  در رفع نیاهها  خود و دییران داشته باشد 

 

 
 96ی ص رجوع کنید به کتاب تفکر مشاهده ا 14



ی تواند با توجه به سط   برا  حل مسائل پیدا می کند میتی که انسان با استفاده اه مشاهده خیالی  ؤر

نجی و ... نی   متفاو  باشد که می توان آن را اه منظر ها  هیر درباره نفع و ضرر، عاقبت س  فهم مخاطب

 ر داد: مورد بررسی قرا

 

   مشاهده اه منظر خود 

 مشاهده اه منظر هستی شناسی 

  مشاهده اه منظر جامعه 

  مشاهده اه منظر خدا 

 

بتواند مسئله ا  که با آن مواجه شده    تاسان به او این امکان را می دهد  ین توان تصویر ساه  در انبرابنا

 کند.   را اه منظر ها  مختلف  رویت

انسان  توان،  این  واسطه  به  تواند   همچنین  برا     می  ها  اب ار  ترین  اصلی  اه  یکی  که  داستان  و  مثل  اه 

اند  فرد می بایست بتو  ،اه مثل داشتیم  تعریفی که  باتوجه به  د شود هیرابهره من  است،برانییختن تفکر  

 . ودفاقا  متوجه ش پدیده ها و ات  خیالیعالم را با استفاده اه مشاهده  حقایق جار  در

و با ویژگی ها  شاخ ، در ذهن    در این صور  با بیان مثل اه طرف مربی، می تواند آن را به درستی 

 و قوانین است دست یابد.  حقایقثل، که فهم ر کند و اه این طریق به هدف  م تصو

 

 ید توجه داشت اه ویژگی ها  کالمی که قرار است تفکر مشاهده ا  را فعال کند آن است که:  اب

ن رویت می  ای حال .الب کالم به مخاطب بیان می شود برا  مخاطب قابل رویت باشد آنچه در ق •

 باشد  تواند حسی یا خیالی 

 حقایق موثر است    نظر  باشد که در جهت فهمهمانند مشاهده حسی، اه م •

 اه منظر  باشد که تاکنون به آن توجه نداشته است   •

 مشاهده باال می برد. در حقیقت مربی علم او را با مراتب مختلف  

 

 مشاهده عقلی



آن انسان توان تمای  حق  ن است و به واسطه ی  در وجود انساعقل دستیاه تشخ  همانطور که می دانید 

باطل،   درست  و  و  و شر  را می خیر  نادرست  به  وه  عالیابد.  و  تواند  می  اه عقل  استفاده  با  انسان  براین 

این امکان و  مشاهدا  حسی و خیالی جهت دهد و این یعنی انسان با مشاهده حسی پدیده ها و اتفاقا  

 دست یابد و آنها را فهم کند.  التر اه عالم ماده حقایق عوالم با ن را دارد که به توا

اما    .ل کند و یا حق و باطل را اشتباه تشخی  دهد است انسان گاهی در فهم حقایق اشتباه عم  کنمم

باید دانست عقل هیچ گاه اشتباه نمی کند بلکه در این حالت یا مشاهده اش کامل و صحی  نبوده یا  

 است.وی  رجوع نکرده  به توان عقل خاصال

ف بهدرصورتی که  نتواند  با  عقل خوی  رجوع کند    رد  رویارویی  ندرصور   نیاهها  خود  و  می  مسائل 

و طور طبیعی  به  انتخاب،  هر  هیرا  برسد  درست  انتخاب  به  اساس    تواند  بر  ناخودآگاه  به  اغلب  تعاریف 

آمده   تصورا   دست  بین  می ارتباط  اگر  گیرد صور   نتواند   و  عقل  تعا  این  فرد  با  را  ها  گ اره  و  ریف 

 د. ، دچار انتخاب اشتباه می شو  کند سنج

 وه ها  هیر فعال می شود:  به طور کلی عقل انسان با استفاده اه شی

 ارجاع به فطر  خوی   (1

واض  است یکی اه راه ها  مهم در کشف حقایق و قوانین فطر  افراد است. فطر  می تواند حق یا  

اه چی باطل بود با آن روبروهایی که روهمره  ن بسیار   به ذ  انسان  کر  می شود را تشخی  دهد. الهم 

انسان اگر  ت  است  بی  الهام فطر   به  تدریج دچارنسبت  به  باشد  امور  نسیان    وجه  و در تشخی   شده 

فطر  هم به خطا می رود و اگر به آن توجه کند فطر  را تقویت کرده و بهره مند  اش اه آن بیشتر  

 خواهد شد. 

اه فطر  اهمدر    آنچه بایت دارد این است که هنیام رویاروبهره مند  نوجوان  برخی مسائل، می    یی 

 به فطر  خوی  ارجاع داد.    ،وال یا سکو توان نوجوان را با س 

 فکر می کنی؟   چی    چه به مثال: به نظر خود  چه کار  بهتر است؟ خود  

 معیارها  صحی  توجه به قوانین ثابت و  (2

د  ها  مختلف ماننروایا  بیان شده است که به شیوه  ایق عالم در قرآن و  نین ثابت و حقبسیار  اه قوا

 کرد.   . می توان برا  نوجوان مطرح مَثَل، داستان، حکمت و ..



عالوه بر این شیوه ها مربی می تواند با پرس  سوال ها  بدیهی، فرد را به سمت قوانین و حقایق ثابت  

کرد و به مشاهده عقلی دست می    خواهد حقیقت را در درون خود تایید  سوق دهد در این حالت فرد آن  

 بد. یا

 دریافت حقایق کلی با مشاهدا  ج ئی  (3

این توان را دارد که بتواند با استفاده اه مشاهده مصادیق مختلف یک حقیقت، به حقیقت جار   ان  انس

ک اه  تواند پس  می  یابد همچنین  آن دست  ارتبدر  چی ،  دو  میان  ارتباط  دییر  شف  موارد  با  را  آن  اط 

 مثال   ؟د.ثابت دست یابدهد و اه این طریق به حقایق   ده و آن را به موارد مشابه تعمیمفت کردریا

 باالبردن سط  علم  (4

هایی است مهمترین شاخصه  اه  یکی  کند   که  علم  به حقایق کمک می  دستیابی  را در  بنابراین    .عقل 

 هرچه قدر علم انسان در همینه ها  مختلف باال رود عقل قدر  تشخی  باالتر  نی  خواهد داشت.

کنون  تا  آنچه  ع   بنابر  مشاهده  ها  دریافتیم  پدیده  و  حوادث  مشاهده  با  بتوان  که  معناست  این  به  قلی 

ببینیم را  آن  در  جار   ا  حقایق  یا  در  باطل  و  حق  تشخی   توان  که  است  حالت  را  ین  نباید  و  باید 

 خواهیم یافت.  

ویر  ود، انسان بین آن تصاپس اه آن که با مشاهده حسی مطالب در ذهن ذخیره می ش در مشاهده عقلی  

کند و با استفاده اه توان عقل، برداشت و نتیجه گیر  هایی اه آن تصاویر داشته و می  ارتباط ایجاد می  

  جمال  خبر  مثال به شکل باید و نباید یا هست و  ق و باطل آن را تشخی  داده و به صورتواند ح

 ( )مثال 15نیست، در ذهن مرور کرده یا آن را ابراه کند. 

 ند : مشاهده عقلی می توابنابراین انسان با 

    اه همان و مکان و شرایط فرد اه آن ها که خارج  اه طریق مشاهده حسی پدیده ها، بخشی 

پدیده یا اتفاق، قوانین و حقایق جار  در آن را    را مشاهده کند، یعنی می تواند در یک  است

این اه  و  امور حسی را مشاهده کند  امور غی  ببیند و در یک کالم  بتواند  نی   طریق  ر حسی را 

 ببیند:  
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رفتار  دینی را مشاهده کند و بتواند اسرار  که در باطن آن است و غایتی که برا    •

 ر گرفته شده را ببیند.آن در نظ 

 ر  را ببیند و آن را نشانه ا  بر سایر حاال  و صفا  قلمداد کند. رفتار و گفتا  •

اثیر آن را  مشاهده نماید و یا ت و عاقبت دنیایی آن رارفتار و گفتار  را ببیند و سرانجام  •

 بر سایر رفتارها ببیند.

 مثبت را در خود یادآور  کند.افراد  را با ویژگی ها  رفتار  شاخ  ببیند و صفتی  •

در   • را  در  خود  را  خود  صحی   معیارها   اه  استفاده  با  سپس  ببیند  کنونی  وضعیت 

ده کند و به حقایقی  ه به آن می رسد، مشاهوضعیتی که االن موجود نیست یا در آیند 

 ست یابد.د

ر • ها  آن  عاقبت  مثال  ها  آن  بر  حاکم  قوانین  جریان،  یک  در  داخل  افراد  مشاهده  ا  با 

 تشخی  دهد.

افراد  که راهنما  به سو  حق هستند نق  آن ها را در    با مشاهده صفا  و رفتار اه •

 عیت کند.هدایت خود به راه حق شناسایی کند و اه آن ها تب

اه افراد  که در جهت باطل هستند اه ویژگی ها و صفاتشان    فا  و رفتاربا مشاهده ص •

 دور  کند.

باید انجام  یا  آن را شناسایی و بر عملی که هر ج ء  با مشاهده یک عمل بتواند ج ی •

 دهد دقت کند. 

اهاتف • قبل  یا  و  بییرد  کند عبر   ارهیابی  را  ها  آن  و حوادث  موضوعا   مشاهده  اقی  با 

 یق و قوانینی که بر عالم حاکم است مشاهده کند. را با استفاده اه حقابتواند آینده آن  

 قرا خاصی  ظاهر   و  حسی  موقعیت  در  را  خود خود  برا   را  حقیقتی  طریق  این  اه  و  دهد    ر 

 یادآور  کند. 

  .تعاریف جدید  اه واژه ها  عرفی با استفاده اه درک حقایق داشته باشد 

ا • با این تعریف،  ست که نفس  را خوار بمثال هیرک کسی  او هیرک را کسی می  دارد. 

 بیند که این خصوصیت را داشته باشد. 

 ق  آن ببیند. هیرا  آنچه که با چشم ظاهر قابل رویت نیست را بتواند اه طریق درک کارکرد و ن

می    ، جنس و ... پی  با مشاهده حسی، انسان به خصوصیا  ظاهر  یک پدیده مانند ابعاد، رنگ



ها  یک حقیقت و ارتباط آن با عالم ماده و آموهه ها     هده می توان به ویژگیبرد و با این مشا

 آن برا  هندگی دست یافت. 

ی توان اه طریق فهم نق  عرش  مانند مفهوم عرش الهی، که قابل رویت نیست اما م •

 کنیم.   الهی که جاییاه تدبیر الهی است، درکی اه آن در ذهن ایجاد

نداریم و نمی توانیم حتی نق  یا  ویر روشنی در ذهنمان  اه برخی واژه ها تصا   گاهی ما •

تصدیق   را  آن  بودن  باید هست  فقط  حالت  این  در  بییریم  درنظر  آن  برا   کارکرد  

 مشاهده عقلی به حساب می آید.  کنیم این نی  نوعی  

 اه این ط و  وقایع حذف کرد  اه حوادث و  قوانین و حقهمان و و مکان را  بر همه  ریق  ایقی که 

 نمود.  حاکم است را استخراج حوادث

 

تا اینجا دریافتیم مشاهده عقلی چه توانی را برا  انسان ایجاد می کند اما الهم است برا  شکل گیر   

 را بدست آورد.   این توان مهار  هایی

 برا  تحقق این توان، مربی می تواند موارد هیر را ایجاد کند :   

 و  آن و نیست ها و عدم تسا ع نوجوان به هستارجا 

که یکی اه نتایج مشاهده عقلی فهم هست و نیست ها است نوجوان باید    یی اه آن جا •

د  این  و  شود  قائل  تمای   نیست  که  آنچه  و  هست  که  چه  آن  بین  با  بتواند  را  وحالت 

 استفاده اه نتایجی که هر کدام دارند، یکسان نبیند. 

 

  کل به ج ءج ء به کل و اه  مهار  یافتن سیر اه 

می کند تا بتواند هنیام رویارویی با ج ییا  هندگی و مسائل    به فرد کمک این مهار    •

منطبق  خوی ، آن را با حقایق و قوانین کلی ارتباط دهد و اه این طریق به باید نباید  

ند  با حق دست یابد. این مهار  سیر اه ج ء به کل است و در سیر کل یه ج ء باید بتوا

 وی  ببیند.  شده را در کل هندگی خی را که با آن روبرو ارتباط موضوع

 

  مهار  اجمال به تفصیل و تفصیل به اجمال در مسائلی که روبرو می شود 



مسائلی را که با آن روبرو شده ایم را به  با استفاده اه مهار  اجمال به تفصیل می توان   •

ک ببینیم این کار  موضوعا  مرتبط، به تفکیصور  ج ء ج ء و اه جوانب مختلف و با  

مورد نظر را با سایر مسائل متوجه شویم و فهم بهتر  اه    ث می شود تمای  مسئلهباع

یکپارچه  آن پیدا کنیم و با مهار  تفصیل به اجمال می توان یک مساله را به صور   

 دید و ارتباط آن را با حقایق و قوانین کلی بدست آورد. 

 

 ضی مشخ  د  مشاهدا  بر مبنا  غرمهار  طبقه بن 

 عا  یت بند  موضو ترجی  و اولو 

 ساده ساه  پدیده ها و حوادث 

 تج یه ترکیب یک حادثه یا رفتار 

 تحلیل مفهوم با مصداق و بر عکس 

 تقویت حکمت 

  مشاهده آیا 

  تقویت پرس 

  کردن حالت ها  غیر ممکن فرض 

  استفاده اه ادبیا  شرطی 

 ر ساه  کند. اه آن پدیده را  تصویتفاق و یا غرض و غایتی نتیجه و عاقبتی را برا  آن ا 

 .آن وضعیت را به موضوعی قابل مشاهده تشبیه، یا مثل کند 

 

 ریفعال سازی تفکر شنیدا ❑

 اهمیت شنیدن در سیر تفکر

شنیدن یکی اه توان هایی است که سیر تفکر را در درون انسان محقق می کند و همانی که با مشاهده  

 ماید. همراه شود می تواند این سیر را با سرعت بیشتر نی  محقق ن



در باره اهمیت این توان باید گفت که شنیدن باعث می شود سایر قوا  ادراکی و حتی هیجانا  انسان 

ت به آن صدا واکن  نشان دهند. عالوه بر این شنیدن می تواند سایر قوا  ادراکی  تحریک شوند و نسب

 را اه آن چه در اطراف  می گذرد، غافل کند.

 

 تنها مسیر تفکر: بهره مندی از کالم به عنوان 

وقتی مربی تنها اه کالم خود برا  ایجاد سیر تفکر و علم بهره می برد در حقیقت اه مخاطب می خواهد  

علمی  نتیجه ا  بییرد و در نهایت  را در ذهن خود تصویر ساه  کرده،  مفهوم  آن  حسی،    مشاهدهبدون  

لذا وقتی در پرورش تفکر، تنها اه    دهد.  عملی را اه خود بروه  کالم،  و یا به واسطه آن  نماید در او ایجاد  

بایست   بروه عملی شود، می  یا  ایجاد علم  باعث  این کالم  برا  آن که  بدانیم  باید  بریم  بهره می  کالم 

فهمی را در درون مخاطب ایجاد کند و برا  آنکه این فهم ایجاد شود الهم است مخاطب اه قبل تجربه  

  ایجاد شده واسطه مشاهده ها و شنیده ها  قبلی    بهم  عل  اینیا علمی در آن خصوص داشته باشد که  

هر فرد با توجه به تجربیا  و علمی که اه مشاهدا  و علم قبلی داشته ، با شنیدن کالم  بنابراین    .است

  برا  مراتب شنیدن    به همین جهت  .یا صدایی در آن راستا به مفهومی باالتر اه قبل دست پیدا می کند 

هرچه انسان بتواند در مواجهه با موضوعی    و قبلی اوست    ه ادراکا  و فهم سته بهرکس متفاو  بوده و ب

مشاهده و شنیدن خود را فعال تر کند، مشاهدا  و شنیده ها  بعد ، سیر تفکر و دریافت علم را با  

  سرعت بیشتر  در او محقق می کند.

 اشد. وی  بلذا کالم مربی در هر دوره رشد باید متناسب با فهم و یا عقل مخاطب خ

  . وقتی انسان کالمی را می شنود که هیچ فهم قبلی اه آن ندارد نمی تواند اه آن بهره ا  ببرد  همچنین

وقتی صدایی می شنود که قبال آن را در ذهن خود با پدیده یا اتفاقی تطبیق نداده است، آن را متوجه   یا

 کند علت و منبع آن صدا را بیابد.  نشده و سعی می 

 

 کالم مربی برای ارتقای تفکر:  ویژگی های

 : توجه کنیم موارد هیر  وقتی مخاطب را در معرض کالمی قرار می دهیم باید به 



  .هر کالم باید در موقعیت مناسب بیان شود تا تاثیر خود را داشته باشد 

   .کالم باید با لحن، بیان و ادبیا  متناسب به مخاطب گفته شود 

 ده، مثل گونه، داستانیترسانن تشویقی،انواع بیان: امر ونهی ، 

 انواع ادبیا : استفهامی، امر و نهی، تعجب و ...   

تا اینجا دریافتیم کالمی که مربی برا  مخاطب جهت شکل گیر  تفکر به کار می برد باید ویژگی هایی  

ی   او را نداشته باشد اما مربی می بایست با استفاده اه آموهش مهار  هایی در مخاطب، توان شنیدن  

 ا دهد.ارتق

 تاثیر ویژگی های مربی بر فهم مخاطب: 

طرف مقابل  به حسی که اه او دارد  محتوا  کالم    شنیده ها همچنین می ان بهره مند  مخاطب اه  

نسبت به او اطمینان داشته باشد یا حس لجباه  با او را نداشته  برا  مثال اگر مخاطب  وابسته است.نی  

بهتر و دقیق تر سخنان  را گوش می دهد و همچنین می ان تواضع    ،اشد دوست داشته بباشد یا او را  

 مخاطب نی  در فهم و عمل به سخنان بسیار موثر می باشد.

 

 انواع مراتب شنیدن:

 همانند مشاهده، برا  شنیدن نی  می توان سه سط  بیان نمود:  

  :یعنی انسان به واسطه گوش صدایی را بشنود.  شنیدن حسی 

 واسطه مرور خاطرا   یدن در ذهن:شن به  انسان  یادآور     ،یعنی  را در درون خود  صداهایی 

 کند.

 :حکم و باید و نباید  در   صدایی بتواند آن را بفهمد ویعنی انسان در مواجهه با  شنیدن عقلی

 ود بشنود و حقیقتی را دریافت و به آن عمل کند. درون خ

 

 :  شنیدن حسی

 :  حالت برا  او پی  آید  دو می شنود ممکن است انسان صدایی را با گوش خود   هنیامی که 



  نسبت به آن بی تفاو  باشد می تواند. 

  اه خود بروه دهد.بر اساس آن حال یا آینده را در  واکنشیمی تواند 

به آن   یا واکنشی نسبت به آن نشان می دهد مربوط  انسان نسبت به صدایی بی تفاو  است  این که 

و    تحت تاثیر قرار می دهد یا نه؟ به عبار  دییر انسان با توجه به هدفی  است که آیا این صدا نیاه او را

 که در هندگی دارد به صدا ها ترتیب اثر می دهد یا به صدایی گوش می دهد. نیاه 

 :شنیدن ذهنی 

این نوع شنیده ها   .به واسطه مرور خاطرا  در ذهن ایجاد می شود برخی اه شنیده ها  ذهنی در انسان

اه    .بوده و اه ناحیه شیطان و برا  القا  وسوسه، ناامید  و ایجاد غم و غصه در فرد استگاهی منفی  

باشد. عالوه   غفلت داشته  ها  آن  به  نسبت  باید  و  آورد  می  آهردگی  انسان  برا   ها  آن  یادآور   طرفی 

 .مثبت است و به نوعی انسان را به کار خیر ترغیب می کند ین شنیده ها  اه ابراین برخی 

و به تدریج باید   صدا ها را درون خود حس می کند دوره دوم این گونه  ظر می رسد فرد در اواسط  به ن 

 ؟؟  نسبت به آن ها آگاه و هوشیار شود و در درون خود آن ها را تمای  دهد.

هدایت می    و انحراف در تفکر  صداهایی می شنود که او را به سمت فهم اشتباه گاهی انسان درون خود  

گفتنی است که ایجاد طهار  در شنیدن حسی اه مهمترین ارکان    . آن را نی  شناسایی کند باید    کهکند  

 برا  دور شدن اه صداهایی با القائا  منفی است.

 

 : چگونگی ارتقای این توان و شنیدن عقلی

در   ببرد  بهره  آن  اه  نتواند  انسان  که  صورتی  در  و  دارد  اهمیت  بسیار  انسان  در  شنیدن  اه  مرتبه  این 

، فهمیدن  است. اولین سط  اه بهره مند  اه این مرتبه اه شنیدن  کر ت نسبت به آن صدا یا کالم،  حقیق

محقلذا    .است انسان  در  یا صدا فهمی  با یک کالم  مواجهه  که در  دردرصورتی  نشود  را  ق  آن  حقیقت 

ان  شنیدن عقلی که گاه با شنیدن حسی همراه می شود منجر می شود که انسبنابراین    .نشنیده است

بیان   نیست  و  یا هست  نباید  و  باید  به صور  جمال   را  آن  ایجاد کند و  فهم و علمی در خود  بتواند 

ن کالم را در بروها  خود  نماید و اگر به متکلم آن کالم اطمینان داشته باشد باعث می شود به نحو  آ

 )فکر، نیت، گرایشا ، باور و عمل( به ظهور برساند.



بر این که  توان کالم حق را شنید و به آن عمل کرد،    اه طرفی عالوه  اه مشاهده عقلی می  با استفاده 

و باطل را دریابد و بسته    سخن حقشنیدن عقلی باعث می شود انسان در مواجهه با کالم ها  مختلف،  

وع سخن، سخن حق را در افکار، نیا ، گرایشا  و اعمال خود بروه دهد و به واسطه آن، به راه حق  به ن

بنابراین    .د البته بخشی اه این مسیر، با ایجاد طهار  و تقوا در چشم و گوش حاصل می شوددست یاب

 فید باشد.جهت دستیابی به سخن حق اه بین بقیه کالم، توجه به آداب شنیدن و مشاهده می تواند م

، بفهمد دبنابراین یا انسان باید خود را در معرض کالم حق اه جانب صاحب عقلی قرار دهد و آن را بشنو

 و به آن عمل کند.   بشنودسخن حق را  ،و یا اینکه بتواند با رجوع به عقل خوی  و به آن عمل کند 

باید در نظر داشته باشیم هنیامی که اه طریق کالم می خواهیم حق یا قانونی را    طبق آنچه بیان شد 

ا او را نسبت به موضوع  بیان کنیم باید بدانیم این بیان در چند سط  می تواند به مخاطب کمک کند ت

 آگاه نماید:  

به این معنا که فرد به واسطه شنیدن آن کالم، فهم ها  قبلی اش را عینی    محسوس سازی  •

 تر و محسوس تر نماید  

به این معنا که فرد به واسطه شنیدن آن کالم، نیاه  به تکرار یا تجربه و  عدم تکرار و تجربه   •

 الم اکتفا کرده و به آن عمل نماید.فهم یک موضوع نداشته باشد و به این ک 

به این معنا که فرد به واسطه شنیدن آن کالم، فهمی اه یک موضوع    و عبرت   دریافت حکمت  •

 و پدیده بدست می آورد و در مواقع نیاه به آن ها رجوع کرده و اه آن بهره می برد. 

 

 انواع صداها و ارتباط آن با شنیدن عقلی:

چه  با دریافت یک صدا انسان باید متوجه شود که آن صدا  لذا    .تی داردهمه صداهایی که می شنویم عل

بیان می کند  را  یا حقیقتی  برا  گفتن    .قانون  نی  حرفی  یا موضوعی  بر آن مشاهده هر موجود  عالوه 

دارد. لذا بسیار  اه صداها و مشاهداتی که روهانه با آن مواجه می شویم، بهانه ا  است تا حقیقتی را به  

شنیدن صدا  قل قل سماور یعنی این حقیقت را می گوید که آب به جوش آمده  مثال   د کند.  ما گوش 

باد نشان دهنده   یا صدا  وهش  بیان می کند اختالف دما بین دو نقطه  وجود  است  همانطور که  و    را 

یت  یا رعا  به طور طبیعی فهم هر قانون و حقیقت در انسان منجر به انجام دادن یا انجام ندادن   گفتیم 

 ید  شده و نهایتا باید به عملی منجر شود. باید و نبا



دن اگر با مشاهده همراه شود سیر تفکر را با سرعت بیشتر  ایجاد می  یهمانطور که قبال بیان شد شن

موجودا  و اتفاقا   با مشاهده و شنیدن صدا یا کالم  با استفاده اه این توان انسان می تواند  کند بنابراین  

الهام بی  با    نیاه کند   16با دید آیه   یرد و آنها را مختلف  برا  این منظور باید فرد به قصد درک حقیقتی 

سیر    د پدیده ها روبرو شود و توان سمع را برا  شنیدن این آیا  به کار بندد توجه به این موارد می توان

 هدایتی را برا  این آموهش روشن نماید:

تی در آن  ایجاد تحوالیی که انسان را نسبت به  توجه به موجودا  و پدیده ها اه منظر نشانه ها (1

با خبر می کند. این توجه که با مشاهده نی  همراه است به نوعی نطق موجودا  را برا  انسان  

 آشکار می کند و گویی حاالتی اه آن را باهگو می کند. 

به پدید  (2 با مشاه  توجه  تواند  توجه که می  این  در  ا  که داشته است.  اه منظر گذشته  هده ها 

حقایقی شنیدنی برداشته و به  یک انسان، جامعه یا پدیده شته پرده اه گذ  می توانهمراه باشد، 

 .   اه آن دست یافت

 ها که وقوع حوادثی یا رفتار  در آینده را باهگو می کند. یا اخبار توجه به برخی اتفاقا  (3

  باعث می شود بتوان وارد  است که  اثرا  و کارکرد ها  پدیدها نی  یکی دییر اه متوجه به   (4

 .آن پدیده ها را شنید  نطق

برا  فعال کردن چنین شنیدنی هایی الهم است اه ابتدا  دوره و با تقویت شنیدن حسی آموهش را آغاه  

 نمود و به تدریج این شنیدنی ها را در فرد تقویت نمود. 

 

 دوره های رشد: منطبق باعقلی  هدر مرتب فعال کردن شنیدن

وابسته به آن است که در مرحله اول فرد به درستی و با دقت صدا را تشخی  داده و  مهار   این  یافتن  

کالم را به درستی متوجه شود و سپس بتواند عملکرد  مناسب داشته باشد. این مهار  می تواند در  

 دوره ها  رشد ارتقا پیدا کند. 

 
برای فهم آن حقیقت باید از منظر صحیحی به آن   که در هستی به منظور دستیابی به حقیقتی پدیدار گشته است و آیه آنچیزی است  16

 توجه نمود. 



و یا اینکه عملی را بر آن اساس  یابد    کالم باعث می شود فرد به فکر فرو رود و به فهم و ادراکی دست

انجام دهد. آنچه اهمیت دارد آن است که انسان بتواند در مقابل شنیده ها  حسی واکن  درست را اه  

 خود بروه دهد.  

 برا  مثال در انتها  دوره اول و ابتدا  دوره دوم آموهش مهار  ها  هیر توصیه می شود :  

 ع آن یی منبتوجه دادن به انواع صداها و شناسا (1

 تمای  انواع صدا ها نسبت به هم (2

 درخواست بیان عمل مناسب در هنیام شنیدن صدا (3

برا  مثال توجه فرد را به صدا  باران داده و پس اه پرسیدن اه علت این صدا اه او بخواهیم عملی که  

نجام شود  ختلف اهنیام باران آمدن باید انجام دهیم را بیان کند. این کار می تواند با شنیدن صداها  م 

 مانند صدا  اذان، صدا  گریه برادر کوچکتر، صدا  قطره ها  آب، صدا  باد و ... . 

 این تمرین به مرور باعث ایجاد علم و عمل متناسب با آن می شود.  

 

 توجه به این نکا  در رابطه با شنیدن ضرور  است:

    رد ایجاد می کند  شنیدن در فبرخی بسترها  همانی و مکانی موقعیت ها  مناسب تر  برا

 مانند بستر شب، همان عباد  و راه و نیاه، رفتن به طبیعت و جلسه موعظه. 

   ا در مواقع نیاه در ذهن  ر  یی را که اه شنیده های  داشته است دریافت هاالهم است فرد بتواند

 کند لذا باید تمهیداتی برا  یادآور  این شنیده ها در نظر داشت. یادآور  

 یا شنید هر مشاه اه بین آن ها  ده  او ذخیره می شود و الهم است  انسان به صورتی در  نی در 

 . بتواند آن هایی را که برای  مفید و حیاتی است، در ذهن  یادآور  کند 

   باید مربی  و  کند  تقویت  در خود  را  مشاهده  و  به شنیدن  مربوط  فرد طهار  ها   است  الهم 

نسان کمک می کند تا بتواند کالم دییران را  اداب به ا  رعایت برخی  برا  آن برنامه داشته باشد.

بهتر و دقیق تر بشنود مانند آموختن آداب ارتباط با دییران و نشنیدن کالم ها  نامناسب یا  

 عدم پذیرش آن ها  



   انسان باید این توان را داشته باشد که صداهایی که لحن و القا  خوبی ندارد را خوب بشنود و

توجه شود. گاهی هم الهم است انسان بتواند در مواجهه با  ر آن هست مسعی کند اگر حقی د

به   و  ندارد  خوبی  حال  متکلم  همانی  مثال  برا   کند  برداشت  درستی  شکل  به  را  آن  سخنی 

را در   توهین  فهم  نباید  این کالم  لذا مخاطب  برد  به کار نمی  را درست  همین جهت کالم  

 کالم او برداشت کند.

   با آن روبرو می شویم اه جنس حقیقت نیستند و لذا نمی توان    کالم هایی کهباید دانست همه

 همه آن ها را پذیرفت و یا تصدیق نمود. 

   بایست و شنیدن می  نیست  متکلم  قصد  با  مطابق  اه سخن درک می کند  آنچه  انسان  گاهی 

 طبق نظر متکلم باشد و سعی کرد تا منظور اصلی او را متوجه شد.

قل بیشتر باشد و حقایق بیشتر  را بداند و اه حکمت ها و موعظه  باید گفت هرچه رجوع انسان به ع 

ها  بیشتر  بهره برده باشد در مقابل سخنان باطل قدر  شناخت بیشتر  خواهد داشت البته در دوره  

به عقل و    اول رشد مربی جای  نیست که مخاطب را در معرض انواع شنیده ها قرار دهد تا توان رجوع

بلکه این دوره دوره ا  است که مخاطب می بایست در معرض علم و سخنان حق  شناسایی داشته باشد  

 و حکمت ها قرار گیرد تا به نوعی پشتوانه ا  برا  دوره ها  بعد  داشته باشد.

 

 :تاثیر خواندن بر توان شنیدن

بشنود لذا  اندن نی  می تواند مفاهیمی را  انسان به واسطه خو  که تا کنون بیان شد، عالوه بر انواع شنیدن

 خواندن برا  بهتر شنیدن و بهتر فهمیدن را نی  آموهش ببیند. خوب باید مهار  فرد 

مخاطب یک متن باید بتواند آن را طبق نظر متکلم بخواند مثال حین مطالعه به لحن و قالب ها  ادبی و  

آن را  تاثیر    و  ده بر موضوعی خاص را متوجه شودو متوجه تاکید نویسن  بیانی نویسنده دقت داشته باشد 

 بر خود حس نماید.

مخاطب متن می بایست به باید و نباید ها  یک متن یا قوانینی که نویسنده به آن اشاره کرده توجه  

   داشته باشد و درستی یا نادرستی آن را متوجه شود. 



دهد  بایست مربی آن را به شیوه هایی آموهش  برا  آنکه مهار  ها  عنوان شده در فرد ایجاد شود می  

مربی برا  مخاطب خوی  آغاه      یکی اه آن ها خوب گوش دادن است که می تواند سیر آن اه خواندن 

   . گردد

باید  آن  بخواند   جهت تحقق  را  برا  مخاطب خوی  متنی  آن   .مربی  برا   این حالت  این    در  متن  که 

 ارد هیر دقت کند: باید به موبیشترین تاثیر را داشته باشد  

 خود را نی  تغییر دهد و متناسب با غرض نویسنده آن را بیان کند لحن   ،متناسب با متن. 

   متناسب با غرض نویسنده برخی اه کلما  را سنیین تر یا با صدا  بلند تر بیان کند تا مخاطب

 متوجه تاکید و اهمیت آن کلما  گردد. 

  ب بیان کند.باید نباید ها یا قوانین را با لحن متناس 

 بیا  متن در خواندن نمود داشته باشد.استفهام ، تعجب  و سایراد 

  رد با شنیدن آن احساس خستیی نکند. ف  گوش نواه باشد و صوت  به نحو  باشد 

 .به ذائقه مخاطب و عالقه مند  او در شنیدن نی  توجه داشته باشد 

   باشد مثال در بیان داشته  تنوع در  انتخاب کند که  اه مثل و داستان جهت فهم  متنی را  متن 

 ببرد.  بهتر بهره

   انتقال غرضی مشخ  به مخاطب برا   انتخاب کند که مفاهیم آن به هم پیوسته و  متنی را 

 باشد. 

   ومی جدید را بیان نماید .مخاطب هر بار مفهمتناسب با فهم و حوصله 

   قالب یک یا چند جمله  ودر پایان اه مخاطب بخواهد آنچه را که اه متن متوجه شده است را در

   مکتوب نماید.

 

 ثیر مشاهدات بر شنیدن و بالعکس: تا

همانطور که در ابتدا بیان شد مشاهده و شنیدن در صورتی که با هم باشند، روند شکل گیر  تفکر و  

 سرعت می دهند. تیابی به علم و دریافت حقیقت را دس 

ارد را  صدایی که اه آن در ذهن دده یا اتفاقی،  هده ذهنی یا حسی پدیانسان این توان را دارد که با مشا 

یا اتفاقاتی   ببیند  را در ذهن خود و یا با شنیدن کالم یا صدا  اتفاق یا موضوعی، تصویر آن یادآور  کند 



  بنابراین دیدنی ها می توانند به شنیدنی و شنیدنی ها به دیدنی تبدیل شوند   .بعد  را مشاهده نماید 

رشد  سیر  تواند  می  که  انداهه  همان  به  توان  این  دانست  باید  عامل    البته  تواند  می  ب ند  رقم  را  تفکر 

شی  انحراف و همینه ساه ادراکا  خیالی و منفی نی  باشد لذا جهت دهی به آن اه مهمترین سیر آموه

   نی  می باشد.دوره و همچنین عامل شکوفایی تفکر این 

دهد و خود  بنابراین به می انی که مخاطب بتواند همراه با کالم مربی خود را در موقعیت بیان شده قرار  

 را آن جا حاضر ببیند می ان فه  اه کالم بسیار باالتر خواهد رفت. 

شمهای  را ببندد و خود را در آن موقعیت  می توان داستانی را خواند و اه مخاطب خواست چبرا  مثال 

 تصور کند و صدا ها و اتفاقا  را مشاهده کند. 

 

 هایی جهت ارتقای توان شنیدن: فعالیت 

مه هایی که توان شنیدن را در انسان فعال می کند و می تواند به عنوان تمرین اه طرف  برنا  دییر  برخی

 مربی برا  مخاطب انجام شود به شرح هیر است:

 قرار دادن خود به عنوان شاهد و شنیدن گفتیوهامهار   (1

او   (2 در  یا حسی  ترغیب می شود  کار   انجام  به  آن  واسطه  به  انسان  که  به صداهایی  به  توجه 

 می آید وجود 

 توجه به اینکه هر صدا نشانه وجود چه چی هایی است  (3

 توجه به اینکه هر صدا چه گ اره یا نتیجه ا  در انسان ایجاد می کند  (4

 توجه به اینکه هر صدا یا کالمی باید چه واکن  و عکس العملی در انسان ایجاد نماید. (5

 توجه به اینکه چه کالمی را نباید شنید. (6

 .م را درست شنید باید کال  توجه به اینکه  (7

 و ...  (8

 

 

 نظر قرآن از م در دوره نوجوانی تفکر سیر شکوفایی ❖



 برانگیختگی تفکر با ایجاد نیاز یا سؤال مرحله اول: 

  یرو  تفکر، سیر درونی انسان به سمت حق و عقالنیت است و مربی با باالبردن این توان درصدد است ن

رصدد  ربی به عنوان فعال کننده تفکر بوده و دسیر منیت و عبودیت مخاطب را فعال کند. در این  تا عقال

 ه حقیقت برساند. است تا فرد را ب 

سان و فهم آگاهانه آن، اه اصلی ترین علت رجوع به توان فکر  آنچه در ابتدا بیان شد ایجاد نیاه در ان طبق

به نیاهها   تنها  نیاهها  هیاد  دارد اما در ابتدا  تولد    که انسانجهت رفع آن ها می باشد. واض  است  

ماد ِ و  آن    ،خود   غری    رفع  در  البته  و  است  نمیآگاه  فکر رجوع  توان  غری      به  به صور   و  کند 

نیاهه اه  را  انسان  دییران  شدن  ب رگتر  با  آیند.  می  بر  ها  آن  رفع  درصدد  آنان  و  کرده  آگاه  خود  ا  

کر، فرد به صور  آگاهانه  دن تفهور پیدا می کند، اه طرفی به دلیل فعال ش ا  فرد ظ نیاهها  جدید  بر

 ی برد.  هره مبرا  رفع آن ها اه این توان ب 

سط   ت می شود آن است که اغلب انسان ها،  آنچه در باره این موضوع اهمیت دارد و عموما اه آن غفل 

صرفا   و  نبرده  فراتر  را  خود  ماد  نیاهها   نیاهها   را   17رفع  دان  خود  می  توقف  نکافی  عامل  همین  د. 

نباید آن را به رفع    می آید   ه نیاه ها و رفع آن به میاننی  می باشد لذا وقتی که صحبت ا  تفکر  انسان در 

 دود کنیم. نیاه ها  ماد  یا فراگیر  علوم مح

آن را در  داده و    ، توجه او را به سمت نیاههاسن، شرایط و موقعیت فردبنابراین مربی باید با توجه به  

ی تواند به روش ها  مختلف اه  صحی  خود رفع شود این کار ممسیر  ت ببرد تا نیاه ها اه  جهت عبودی

 است. این همان برانییخته کردن تفکر در مخاطب ایجاد شود که  ه سوال، جمل

کنار  با  ود و  برا  تفکر برانییخته می ش   رخداد عالوه بر نیاه، انسان با مشاهده یا شنیدن هر پدیده یا  

ته به فهم و برداشت  او شکل گرف  ذهن   هایی که قبال در  اره  هم گذاشتن برداشت ها  قبلی خود یا گ

 رسد.  جدید  می

بدانیم توجه مخاطب را باید به چه   اوال:است که نابراین الهمه برانییختیی و ایجاد رغبت برا  تفکر این ب

نیاه ها(   به  باید منصرف شود  باید بد   دوما:چی   معطوف کرد )توجه دادن  اه چه چی    او  انیم توجه 
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نماییم و همینه حرکت به سمت    ا رفع ن می بایست موانع تفکر در فرد را شناسایی  کرده و آن رهمچنی

 حقیقت را ایجاد کنیم. 

 نظور اه برانییخته شدن تفکر یعنی:  بنابراین م

 فهم ضرور  توجه به مسئله یا موضوعی  ✓

 بت به مسئله یا موضوعیتوجهی نسخارج کردن کسی اه بی  ✓

متمای     که آن را اه بقیه مسائل و موضوعا  ضوع به طور ویژه به نحویا موتوجه به یک مسئله  ✓

 کند.

 ه مساله و موضوع مهم استممانعت اه توجه به چی  یا چی هایی که مانع توجه ب ✓

 ایجاد حرکت برا  دستیابی به مقصد  که نیاه حقیقی است ✓

 ستیابی به مقصد  که مورد نیاه حقیقی استت برا  درفع موانع حرک ✓

 ایی که در حرکت اصلی اخالل ایجاد می کند.رکت هقطع ح ✓

 

 مشخ  است : همانطور که 

با روش هایی که بیان می شود توجه فرد  گاهی نیاه  برا  فرد آشکار نشده که مربی می بایست   ✓

 را به آن ها بدهد.

  ی کند ی کند و سعی مآن به توان تفکر مراجعه نم برا  رفع گاهی نیاهها آشکار شده است اما فرد  ✓

، براساس دل خواه خود و یا هوا   ه گیر  اه تجربیا  درست یا نادرست دییرانآن را صرفا با بهر

انعی  ، رفع نماید بنابراین به طور کلی مویقته ها  منطبق با حقگ ارنداشتن  نفس، دنیا طلبی و  

 در سیر تفکر انسان وجود دارد.

 خود را در این سیر به درستی بشناسد. نق    الهم است به این موارد دقت داشته باشد و لذا مربی 

ند عالوه بر  ت نیاههایی که مورد غفلت واقع شده جلب کد توجه مخاطب را به سمدر این راستا مربی بای

 ح نماید.  انحراف رفته را با شکوفایی تفکر و تعقل اصال آن نیاههایی را که فرد در پاسخیویی به آن به

 

 : چیونیی برانییخته کردن تفکر 

  سؤال مهمترین عوامل برانییختیی و ایجاد رغبت در فرد برا  تفکر و دستیابی به حق و رفع نیاه،    یکی اه

 است. 



 برد به شرح هیر است: توان اه آن جهت برانییخته کردن تفکر اه طریق سؤال بهره   محور موضوعاتی که می

 

 بینایی و نابینایی سؤال با محوریت تمایز  (1

است   الهم  منظور  مشاهدهدر قبدین  را    18ت  خود  مخاطب  مشاهده  بتواند  مربی  هرچه  شود.  فعال  فرد 

 تر کند مسیر تفکر بهتر طی می شود. ن تر کند و موضوع یا مساله را اه جوانب مختلف برا  او روش فعال

ای با  مربی  به مشاهده موضوعی که  بنابراین  مخاطب  و دعو   قرار  جاد سوال  یا  است  مواجه  آن  با  فرد 

،  19د، تفکر را در فرد برانییخته می کند لذا آموهش توان تفصیل دهی در امور ن توجه کنآ  است نسبت به

 وان آغاه شود.  به صور  جد  می تواند اه همین جا برا  نوج

جه اش را  که برا  نوجوان پی  آمده یا مسئله ا  که تو بدین منظور مربی می تواند به نسبت موضوعی ❖

ه را اه منظرها  گوناگون مشاهده کند. سواال  هیر می  آن مسئل  ند جلب کرده سوال کند تا خودش بتوا

 تواند راهیشا باشد: 

 سوال اه علت پیشامد آن مساله 

 پیشامد با مسائلی که اه قبل بوده است.  سوال اه ارتباط 

 ل این مساله شباهت مساله ایجاد شده با مسائل قبلی برا  حسوال اه تفاو  و 

 

روش ها  دییر نی  می توان توجه مخاطب را به موارد یاد شده معطوف    باعالوه بر آن غیر اه سوال و   ❖

 نمود و اه او خواست درباره آن ها فکر کند.  

با آن مواجه شده است را اه  ییختیی آن است که فرد باید بتواند موضوع یا مسئله ا  که  نتیجه این بران

امور تمای    امور مشابقیه  اه  ،  به و متفاو  را جداساه  کند دهد،  ایجاد کند و آن را  ارتباط  بین آن ها 

 منظر ها  مختلف بررسی نماید.

 

 تمایز بینایی و نابینایی در خصوص موضوع مورد توجهتوجه به  تفکر نفس :1
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جها  در مخاطب مانع ایجاد تفکر است. مانند  عالوه بر موارد ذکر شده باید در نظر داشت که برخی اه تو 

 موارد هیر: 

  م توان مشاهده و تفصیل موضوع عد 

 و بی اهمیت نسبت به موضوع  به امور ج ئی پرداختن و توجه 

 د را به نفهمیدن هدن خو 

  داشتن تخیال  و اوهام بی اساس و نامرتبط به موضوع 

  عدم رجوع به کسی که شناخت کافی اه موضوع دارد 

 حالت   در این 

 ی و عدم مشاهده صحی  آن پرس  اه بینا بودن و مشاهده درست مساله و نابینای 

 ع آن ی در فرد و دفشناخت عوامل نابینای 

  جاد آن برا  فرد ایشناخت عوامل بینایی و 

   بیان نمونه هایی اه افراد بینا و نابینا برا  عبر  گیر 

 بیان منافع بینایی و تبعا  نابینایی 

کر برا  مواجهه درست با  ت که توجه او را به خوب دیدن موضوع و استفاده اه توان تفراهکارهایی اس  

 ال ذکر شود( منبع موارد باموضوع جلب می کند. )

 

 

 

 

و  د  باید  تفکر  سط   به  توجه  با  بایست  می  شده  عنوان  موضوعا   به  افراد  دادن  توجه  داشت  رنظر 

 باشد.اقتضائا  رشد آن ها 

 

 ریت تبیین انذار و نذیر .  سؤال با محو2

بیان تفاوت بینا  

 بودن و نابینایی 

ایجاد رغبت  

 برای تفکر  

وجود   

 مانع 
رامون موضوع  از طریق سوال پی

 و دعوت فرد به مشاهده  

 



می دهد که می تواند او    ییختیی نوجوان برا  تفکر، توجه او را به کسی گاهی مربی به منظور رغبت و بران 

یکنوا اه حالت  کند.  خترا  ایجاد  و هوشیار   آگاهی  او  در  و  غفلت خارج  و  اشتباها   تکرار  روهمرگی،  ی، 

یق برساند و سیر تفکر را  ی تواند انسان را به حقاشناخت خصوصیا  چنین شخصی و توجه و رجوع به او م 

ا او  انذاردر  یا مشاور خودش  )گاهی مربی  نماید.  برا     یجاد  باید  این موضوع  اهمیت  و  د  فردهنده است 

 مشخ  شود( 

ا و  است  فکر  ساختار  در  دادن حق  قرار  در  انذار  اتفاقگر  کارکرد  با  این  نیفتد  تعاریف  برا  کسی  و  ورها 

متأثهندگی  و خواستاش  محیط  اه  بدترینر  این  و  گیرد  می  غیر خدا شکل  در  و شوم  ها   رخداد  ترین 

 هندگی هر کسی است.

  ن الهی قرار می گیرند ابتدا نیاهها ومان دینی و مبلغاعلقتی انسانها در معرض سخنان مظار می رود و انت

رست شود و سپس علم و  د، همچنین تعریفها و باورها  هندگیشان  شان اصالح شودسؤاال  و مسئله های

 صحیحی داشته باشند. عمل ها  

 ار در سه ناحیه است:اثر انذ منطقه 

 مسائل اصالح نیاهها و 

 اصالح تعریف ها و باورها

 و اعمال ال صالح افعا

د شده امکان پذیر است و به طور طبیعی اه یکی به دییر  جریان می  رد یا هر نفسی اه هر یک اه مواالح اص

ار  ه همین دلیل منذر، انذ حی می شود. به تخریب هر ناحیه ا  منجر به تخریب سایر نوایابد. همانطور ک 

 ( 37ظار فعال شدن تفکر می رود. ) نت حیه اعمال میکند و در صور  اصالح هر یک اخود را به هر سه نا

ین  کرد. در افرد  که حق را برای  روشن می کند، هدایت   ویژگی ها را به   فرد   در این خصوص می توان

یا هاد  )متخص  یا صاحب نظر  ت به ولی  فهم حقیق  برا فرد ترغیب می شود تا  صور  به طور طبیعی  

دریافت    کند هیرا در این شرایط مسیر   رجوع  و ...(ن  حوهه خاص مثل پ شکی، اقتصاد، خانواده، دیدر یک  

 شود.حق، به درستی طی می 

 

ایجاد رغبت برای  

 تفکر 

 



 

 
 

 

 

 

 هندگی و آخر .  سؤال با محوریت هشدار نسبت به غایت  3

کردن  برانییخته  در  مربی  شد  بیان  که  ب  همانطور  را  فرد  توجه  که  باشد  داشته  دقت  باید  حقیقت  تفکر  ه 

 ند این کار را اه طریق سوال انجام دهد.  واموضوعا  و مسائل جلب کند که می ت 

ستیابی به هر  در این میان توجه به آخر  اه مهمترین حقایقی است که انسان با آن روبرو است و عامل د

وان آموهش  ه عنوان اصلی ترین مولفه در سیر تفکر به نوجخیر  به حساب می آید و به تدریج می بایست ب 

بحث   در  که  موضوعاتی  شود.  افعال  آخداده  و  به صفا   دادن  توجه  کرد  اشاره  آن  به  توان  می  طلبی  ر  

گی دنیا و آخر  می  ن و تمای  هند خداوند، ویژگی ها  قیامت، ویژگی ها  دنیا، غرض خلقت آسمان و همی

 باشد. 

 

 

 

 

با نیاه  ن  است که توان فکرِ انسان، در اثر مواجه شد حائ  اهمیت است و در ابتدا نی  بیان شد آن    نکته ا  که 

اتفاقا ، به طور طبیعی برانییخته یا فعال خواهد شد. اما   با  آنچه اهمیت دارد این است که  یا روبرو شدن 

د در جهت حق و عبودیت رفع نیاه  جهت دهی کنیم تا نهایتا فرد بتوان  20ان را در راستا  تفکر بتوانیم این تو

 دست یابد.( جهه با اتفاقا  و پدیده ها به حقیقت )علمکند و در موا
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رجوع به فرد آشنا به  

 حقایق  
ترغیب فرد به شناخت   از طریق 

 ولی و صاحب نظر باالتر  

 

ن حقایق  بیا کر تفرشد با توجه به      سیر تفکر 



توان فکر را به سمت عبودیت جهت   دهد. در غیر اینصور  نوجوان در  بنابراین الهم است که مربی بتواند 

با مسائل   بر مواجهه  و  داشت  نخواهد  انتخاب  برا   درستی  معیار  نیاهها  خود  یا    و  گمان  و  اساس حدس 

 اه بیرون به او منتقل شده عمل می کند. گ اره ها و تعاریفی که 

در مواجهه با این رفتار   مثال در نظر بییرید نوجوان با رفتار نامناسبی اه دوست خود روبرو می شود. در   ا بر

به  هایی  گ ینه  ا  بالفاصله  بدتر  رفتار   مثل کنم...  به  مقابله  او  با  رسد:  تا  ذهن  می  انجام دهم  ه خودش 

   برای  درس عبرتی شود...

قرار است تفکر نوجوان را در جهت عبودیت فعال نموده و آن  و  در این حالت مربی که خود اهل تفکر است  

لب کرده، یا سعی می کند او  جوان را به آرام  و سپس به علت رفتار دوست خود جرا جهت دهد، توجه نو

است دوستی در این صحنه  اه رفتار اشتباه بعد  متوجه ساهد. اما ممکن  را به عواقب پرخاشیر  و دور   

وجوان را  ه مقابله به مثل یا رفتارها  اشتباه ترغیب کند. در حالت اول مربی توان فکر نب   باشد که نوجوان را

ودیت و خیر ببرد اما در حالت دوم توان فکر به سمت ایجاد  جهت داده و سعی می کند آن را به سمت عب

 شر و ارضا  هوا  نفس برانییخته خواهد شد.

در جهت عبودیت است و کمک می کند تا نوجوان بتواند بر  ر  ابراین نق  مربی به عنوان فعال کننده تفکبن

این توان را در فرد جهت    و براساس آن عمل کند. در صورتی که کسی نباشد که   مبنا  عقل حق را دریافت 

 و پوشاندن حق خواهد رفت. تفکر   شبهدهد ، ناخودآگاه فرد به سمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و  ت غبر ایجاد 

 برانگیختگی به سمت 

 مواجهه با مسئله 

 تفکر

 شبه تفکر 



 

 

 فکر  ت  مرحله دوم : فراهم کردن بستر و لواهم

برانییخته نماید و سپس  برا  تفکر  را    توجه نوجوانبنابرآنچه تا اکنون بیان شد الهم است مربی ابتدا  

 را نی  مهیا کند. ر تفک لواهم و بستر ها  

برا این بدان معناست که مربی با در نظر گ تفکر  فراهم    را  کشف حق  رفتن موقعیت نوجوان، شرایط 

 توجه او را به موارد هیر بدهد: ت نماید. برا  این منظور می بایس

 . فهم نفع و ضرر جهت دستیابی به حکم و باید نباید در هر موقعیت 1

 نتخاب ها اه مهمترین شرایط ایجاد کننده تفکر است.توجه دادن به نفع و ضرر در ا

در  همانطو انسان  نیاهها   اه  یکی  دانیم  می  که  گوناگون،  شرایر  مسائل  با  مواجهه  در  و  مختلف  ط 

یابی به حکم و باید نبایدها است، برا  این منظور الهم است انسان بتواند در همه انتخاب ها  خود  ستد

 تا بتواند انتخاب درستی داشته باشد.  نفع و ضرر حقیقی را تشخی  دهد 

ها    دوره  در  شود.  انسان  روبرو می  انتخاب  با  رشد خود  دمختلف  به صور   در  انتخاب  این  اول  وره 

ی   است با ورود فرد به دوره دوم و رشد تفکر به طور طبیعی انسان درصدد است در هر  غرناآگاهانه و  

نفع و   هند،  انتخاب می  به  ا  که دست  انتخاب داشته  مواجهه  آن  به  با توجه  و  بییرد  نظر  ضرر  در 

 باشد. 

اآ تفکر مد نظر  اه منظر  انچه در این مرحله  توان بتست  اه این  با استفاده  ند نفع و  واین است که فرد 

 ضررها را به درستی تشخی  دهد و نفع باالتر و حقیقی تر را انتخاب نماید.

 

 دار است:دو نکته در این بخ  اه اهمیت باالیی برخور 

نبایدها در   و  باید  یا  اه احکام  اینکه بخشی  اه طریقاول  ل  رسو  موقعیت ها  مختلف توسط خداوند و 

سالم  برا  انسان ها بیان شده است و همه آن ها دارا  نفع  الاکرم صل اه علیه و آله و ائمه علیهم  

بایست اه مواجها     بیشتر و ضرر کمتر است به همین دلیل به طور طبیعی انسان ها می  در بسیار  

 خود به احکام الهی رجوع کنند.



ق آنچه  طب  را برا  خود در نظر می گیرند که البته  التر ته علت عدم رجوع افراد آن است که نفع باالب

 نمی توان نام تفکر بر رو  آن گذاشت. تا االن بیان شد 

 

و مجبور شود دست به انتخاب ب ند، اه  نکته دوم آن است که قبل اه اینکه انسان در موقعیتی قرار بییرد 

ضوعا  گوناگون باال ببرد یا به  ا مومی سط  آگاهی و دان  خود را در ارتباط بطریق منابع مختلف عل

رجوع کند تا بتواند در هر مواجهه ا  نفع و ضرر را به درستی تشخی  و مسائل خود را به  م  افراد عال

 بهترین نحو حل نماید.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 چند نکته در آموهش نفع و ضرر : 

ا رویکرد باالبردن علم به مخاطب  وان فعال کننده تفکر، برخی نفع و ضررها را بالهم است مربی به عن

وقتی علم فرد در رابطه با موضوعی باال می رود و ابعاد یک  به این معنا که توجه داشته باشد د ارائه کن

مبتنی   سد در مواجهاتی که در رابطه با آن پدیده دارد نفع و ضرر پدیده یا اتفاق را به درستی می شنا

 . بر علم آموخته شده را در نظر می گیرد

دستیابی به باید و نباید برای انتخاب  

 صحیحی 

ارکرد های توان  از ک

 تفکر : 

 رجوع به احکام الهی  

ر است ت که براساس نفع باال  

 

انتخاب بررسی نفع و ضرر هر   

 با رجوع به علم یا اهل علم  

 



باشد هیرا بیان نفع  سط  رشد مخاطب خوی  دقت داشته  بهالهم به ذکر است که در این آموهش باید 

تاثیر قرار نخواهد  و ضرر وقتی در سط  فهم مخاطب نباشد، هیچ سود  نداشته و انتخاب او را تحت  

 21داد. 

ن کار هم می تواند سط   ر ها را اه طریق سوال اه مخاطب بپرسد، با ایمربی می تواند برخی اه نفع و ضر

 فع و ضرر  حقیقی تر را بیان نماید. و هم متناسب با سط  تفکرش، ن  ود فهم او را متوجه ش 

 

اهده باشد تا مخاطب متوجه درک نفع  در ابتدا  دوره دوم بیان نفع و ضررها باید ملموس و قابل مش

واند نفع ها  باالتر و حقیقی تر را به  فکر و انت اعی تر شدن تفکر نوجوان،  او می تشود. به مرور با رشد ت 

 مربی تشخی  دهد ک کم

 

اشت که توان انتخاب نفع باالتر در فرد مستل م توان مقایسه بین نفع و ضرر ها است لذا  باید در نظر د 

نتظار داشت که او بتواند نفع باالتر را    دوره که هنوه توان مقایسه در نوجوان فعال نشده نباید ادر ابتدا

 اب کند. انتخ

 

ن دوره کم کم می تواند آخر   ود و مربی عجله نکند در اواخر ایش  درصورتی که این سیر به درستی طی 

ر این حالت است که عقالنیت نوجوان  را به عنوان منفعتی باالتر در انتخاب ها برا  نوجوان مطرح کند د

 . به تدریج ظهور می یابد 

 

د که حتما باید  اش ده نیر  نی  اه مولفه ها  نفع و ضرر می بالبته باید در نظر داشت عاقبت نیر  و آین

 22ر داشت.در آموهش ها در نظ

 

  می پرداهیم بیان  اه مهمترین عواملی که در دوره دوم بسیار مفید واقع می شود و در ادامه مفصل به آن

مثل ها نی     برا  بیان نفع و ضررها در این دوره اه قصه و می باشد. لذا مربی می تواند   قصهو 23مثل 

ه باشد که بیان مثل وقتی موثر است که فرد بتواند ارتباط بین موضوع  شت بهره ببرد اما باید درنظر دا

 
 شد زیرا انسان همواره امور با منفعت بیشرت را انتخاب می کند   ب خواهد دانسنت نفع و رضر در رابطه به هر موضوع نهایتا منجر به انتخا  21
 تر ضروری است.طالعه بیشه کتاب خیرگزینی برای مرجوع ب 22
 درک  قابل و وسملم  حسی،  مسائل قالب در حقیقتی بیان.  23



اید دقت الهم  . به همین جهت در بیان آن ب مثل و اتفاق یا مساله ا  که با آن مواجه شده است را بیابد 

 را داشت.

یکی   یمو اتفاقا  روبرو می شود. همانطور که گفت به طور طبیعی در هندگی خود با انواع مواجها انسان 

اتفاقا    و  مسائل  با  رویارویی  هنیام  حقیقی  قوانین  به  فرد  ارجاع  و  علم  ایجاد  تفکر  ها   کارکرد  اه 

ی خود بروه دهد  ببرد و آن را به نحو  در هندگ بتواند به حقیقت آن ها پی    مختلف می باشد. یعنی فرد

ییرد و اه روش اشتباه  ب  دییران بتواند به درستی و براساس حق عبر برا  مثال با مشاهده سرنوشت  

 آنها پیرو  نکند.

 

 . بهره مند  اه مثل  2

فراهم کند بیان  تفکر را برا  نوجوان  یکی دییر اه موارد  که مربی می تواند با استفاده اه آن شرایط  

ر اهمیت دارد. مثل اه مهمترین  وجه به موقعیت نوجوان در استفاده اه آن بسیامثل می باشد البته ت

و   در  بساب ارها  س ایی  به  تاثیر  و  است  برخوردار  باالیی  اهمیت  اه  تفکر  تحقق  برا   بوده که  ترهایی 

 ساه  آن دارد. فعال

 یم:را به درستی بشناس  ثل مدر قدم اول الهم است 

تواند اه ن دیک    ست که با ملموس کردن و عینی نمودن حقیقت، می مثل، بیانی اه حقایق و قوانین ا

با آن  یامشاهده شود و منجر به در امر و نهی متناسب  قانون و دریافت  یا  فت و تصدیق آن حقیقت 

 گردد.  

انتقال ذهن مخاطب  ان رخداد  عینی و با  این بیان که در قرآن نی  به مثل مشهور است در قالب بی 

ن آن رخداد و موقعیتی که فرد در  اه طریق سوال یا برانییخته کردن توجه او، بیدر فضایی ملموس و  

بعدا با آن روبرو می شود ارتباطی ایجاد کرده و سعی می کند توجه مخاطب را به حقیقتی  ا  آن است ی

 اشد، جلب کند. که ممکن است در حال یا آینده مورد نیاه ب

 کاربرد  و به کارگیر  اه آن حقایق است. به ذکر است فهم مثلی اه حقایق، فهم  الهم 

 ئ  اهمیت است:حارتباط با بیان مثلی اه موضوعا  چند نکته در ا



الهم است بدانیم که انواع مثل ها در قرآن بیان شده است و مربی برا  بهره مند  اه مثل برا  بستر  

استفاده کند در ادامه به انواع مثل  آشنا بوده و بسته به شرایط اه آنها  بایست با انواع آنها ساه  تفکر می  

 قرآن اشاره خواهیم کرد. اه منظر 

اب ✓ در  که  هیرا  تد همانطور  است  در مخاطب  تفکر  اه  باالرفتن سطحی  به  وابسته  مثل  فهم  بیان شد  ا 

به فضا  عنوان شده را دا و ورود  تخیل  توان  باید  بر  مخاطب  و عالوه  باشد  و  شته  بتواند حقیقت  آن 

 )دوم( این توان ایجاد می شود.  افت کند که عموما در اواسط و یا اواخر دوره منظور مثل را دری

دانیم آیا این توان در مخاطب ایجاد شده است یا خیر می توان داستانی بیان کرد و اه او  ب  برا  آنکه ✓

با امو د به این معنا که چه استفاده ا  در  ر روهمره خود پیدا کنخواست که نتیجه آن و ارتباط  را 

 هندگی خود می تواند داشته باشد. 

 

 : انواع مثل

توان مخاطب را اه موقیعیتی که در آن است، به شرایطی  ی  . یکی اه کارکرد ها  مثل این است که م 1

ایط  واست خود را در آن شرکه قواعد و قانون هایی مشابه با آن موقعیت دارد، قرار داد و اه نوجوان خ

د یا باید و نباید  را که  ر آن کار  را که باید در آن موقعیت انجام دهگذاشته و با بیان قوانین حاکم ب

 ساه  کند.  ر الهم است، تصوی

در این حالت فرد سریعتر می تواند باید و نباید موقعیت خود را نی  متوجه شود و آن را در عمل به کار  

ض اه بیان این نوع اه مثل، فهم    انجام شود. همانطور که بیان شد غرمی تواند با سوال نی  بندد. این کار

 24اب خیر خواهد شد. تخرر و تعیین حکم بوده و نهایتا منجر به انبهتر نفع و ض

. نوعی دییر اه مثل برا  درک قوانین و حقایق حاکم بر هندگی است که دانستن آن سبب می شود  2

ورها  صحیحی نی  در فرد  آورد و به تدریج با تثبیت آن ها، با ه هندگی و دنیا بدستفرد درک درستی ا

  25  .ع مواجهه او را با اطراف اصالح خواهد کردشکل خواهد گرفت و نو

 
1

ْلِكبَُر َولَهُ  َها اْْلَْنَهاُر لَهُ فِیَها ِمْن ُكِلِّ الثََّمَراِت َوأََصابَهُ ا تَْحتِ أَیََودُّ أََحُدُكْم أَْن تَُكوَن لَهُ َجنَّةٌ ِمْن نَِخیٍل َوأَْعنَاٍب تَْجِري ِمنْ   

یَّ  ُ  یِِّنُ یُبَ  َكذَِلكَ ْت ةٌ ُضعَفَاُء فَأََصابََها إِْعَصاٌر فِیِه نَاٌر فَاْحتََرقَ ذُِرِّ  تَتَفَكَُّرونَ  لَعَلَُّكمْ  اْْلیَاتِ  لَُكمُ  َللاَّ
اْلَحیَاةِ   2 َمثَُل  الدُّ نََّما  نَبَاتُ   بِِه  فَاْختَلََط  السََّماِء  ِمَن  أَْنَزْلنَاهُ  َكَماٍء  یَأْ ْنیَا  ا  ِممَّ اْْلَْرِض  أََخذَِت    إِذَا  َحتَّى  َواْْلَْنعَاُم  النَّاُس  ُكُل 

َوا  اْْلَْرضُ  لَیْ ُزْخُرفََها  أَْمُرنَا  أَتَاَها  َعلَْیَها  قَاِدُروَن  أَنَُّهْم  أَْهلَُها  َوَظنَّ  یَّنَْت  أَوْ زَّ تَْغَن  ًلا  لَْم  َكأَْن  َحِصیداا  فََجعَْلنَاَها  ا  نََهارا  
ُل اْْل بِاْْلَْمِس كَ   یَاِت ِلقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ ذَِلَك نُفَصِِّ



این نوع مثل بستر نابی برا  ایجاد تفکر است هیرا موضوع مثل عمدتا چی   است که مخاطب مدام آن  

ت و  برگشت ذهنی بین موضوعی که با آن رو برو اس فرد با رفت و    را دیده و برای  محسوس است و

ق قابل توجهی  ایو موضوع را دریافته  و اه این طریق به حقمی خواهد قواعد آن را بداند شباهت ها  د

نی    اه موضوع  نی  به دریافت حقایق بیشتر   باره  اف ای  علم دراین  به  خواهد رسید همچنین توجه 

    26کمک خواهد کرد. 

نادرست هم استفاده می شود مثال برا   مثل ها برا  شناخت باورها و رفتارها  درست و  . نوعی اه  3

رفتار را بیان می کند یا آن رفتار را با رفتار افراد   ن  د متوجه رفتار اشتباهی گردد مربی مَثَل آآنکه فر

یختن توجه  ین با برانی در گذشته شبیه می کند و با توجه دادن به سرنوشت آن فرد یا گروه و همچن 

مقایسه کند  ، اه مخاطب می خواهد آن موقعیت ها را با هم  مخاطب به روش ها  مختلف مانند سوال

البته ممکن است    27نتیجه حقی بییرد یا باور  را تصدیق نماید.  و  متوجه شباهت هر دو موقعیت شود

ن نمونه اه مثل می تواند  د. بیان ایارجاع مثل به رفتار افراد  در گذشته نباشد و به طور کلی مطرح شو

با قصه و داستا یا گرهمراه  با آن سرگذشت قوم  باشد که همراه  نی   نی  مطرح می شود. ن  در    28وهی 

  ییا  و ویژگی ها  قصه نی  اشاره خواهیم کرد. ج ادامه به توضی 

 

 . بیان قصه: 3

است اه بیان واقعه ا   صه عبار  می باشد ق قصه و داستان یکی دییر اه لواهم و بستر ها  تفکر بیان 

تواند فرد را با بخشی یا   (. و می 92آن حفظ و ثبت شده است )اخو ، الف:  که جریان یافته و ج ییا   

 گروهی آشنا کند.ا کل هندگی فرد ی

 
لبیت العنکبوت لو کانو   کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوتاولیاء تخذوا من دون هللا مثل الذین ا 1

 یعلمون 
و الیوم االخر فمثله  صدقاتکم بالمن و االذی کالذی ینفق ماله رئاء الناس ال یومن باهلل   الوال تبط  یا ایها الذین آمنوا  2

  ثل صفوان علیه تراب... کم
یَْلَهْث أَْو تَتُْرْكهُ یَْلَهْث ذَِلَك   لَْیهِ لَِكنَّهُ أَْخلََد إِلَى اْْلَْرِض َواتَّبََع َهَواهُ فََمثَلُهُ َكَمثَِل اْلَكْلِب إِْن تَْحِمْل عَ فَْعنَاهُ بَِها وَ َولَْو ِشئْنَا لَرَ 2

 ُرونَ ا فَاْقُصِص اْلقََصَص لَعَلَُّهْم یَتَفَكَّ  َكذَّبُوا بِآیَاتِنََمثَُل اْلقَْوِم الَِّذینَ 



عاقبت   با  دییر   هندگی  مشاهده  با  فرد  هیرا  دهد  می  مخاطب  به  دوباره  عمر   قصه،  بیان  با  مربی 

رهشمند  پیدا می  ادرست دییران آشنا شده و اه این طریق تجربیا  ادرست و ن  کارها و تصمیم ها 

 کند.

ه هم بوده اما مصادیق آن متفاو   ب   هندگی انسان ها در بسیار  اه موارد شبیه   اه آنجایی که ابتالئا  

و    است و با عمر کوتاه انسان، مجال تجربه همه حقایق برا  انسان نیست، آشنا شدن با این ابتالئا 

ارها  حیاتی برا  خروج و در امان ماندن اه  صحیحی که افراد صال  با آن داشته اند، اه راهک  مواجهه

الئا  مشابه و راه خروج اه آن و گرفتار نشدن در آن  بت سیب ها  ابتالئا  است که به واسطه قصه، اآ

 آشکار می شود. 

بب می شود بخشی اه حقایق  قدان آن س ساه  تفکر بسیار اهمیت دارد و فبنابراین وجود قصه در فعال

انسان آشکار نشود ابتالئا  مشابه توان حل مسا  برا   با  با  و در مواجهه  اه آن  ئل خود و خارج شدن 

 یق را نداشته باشد. قااستفاده اه ح

با بیان قصه انسان الیوها  مثبت و منفی را بر معیار حق شناخته و اه این طریق می تواند حق و باطل  

 ی  دهد.  را تشخ

ا باید  دا  دوره دوم و حتی قبل اه آن اهمیت دارد امقصه و داستان ها  مفید و مرتبط با حقایق اه ابت

اطب باشد. واض  است که در ابتدا  دوره قصه می بایست برا   مخدقت کرد که با توجه به درک و فهم 

یقی اه آن استخراج  ره ها  حقمخاطب قابل تصور باشد. عالوه بر آن نباید اه مخاطب انتظار داشت گ ا

نتیجه   را  قانونی  یعنی  را  نماید  او  تصویرساه   توان  که  اما همین  به طور  گیر  کند  و  دهد  نظم می 

 القا می کند کافی است. ا ناخودآگاه، حقیقتی ر

به طور کلی   اهمیت است آن است که  تفکر حائ   برا   بستر ساه   به قصه در  اه توجه  آنچه  بنابراین 

تی آشنا کند عالوه بر آن مربی به  واقعی باشد و بیان آن به نحو  مخاطب را با حقیقید روایت  داستان با

قص  اه  اشابخشی  است  مخاطب  به  مبتال  و  نیاه  مورد  که  به    رهه  پرداختن  اه  باشد  داشته  توجه  و  کند 

 حواشی و ج ییا  داستان که ذهن را اه اصل ماجرا دور می کند خوددار  نماید. 

التر ببرد و عمل به تجربیا   تواند فهم مخاطب را اه موضوع و دریافت حقیقت باا مثل می  ترکیب قصه ب

را سه ماجراییعنوان شده  بیان  با  ترتیب که  این  به  نماید  توجه    و  ل  افراد ،  کردن سرگذشت  عنوان 

 مخاطب را مثل آن گروه یا فرد نی  می دهیم. 



نهفته   بایست حقایقی  آنچه گفتیم قصه ها می  مبنابر  برا   با  را  فرد  باید  بنابراین  نماید  خاطب آشکار 

 ن متوجه قانون ها  جار  در هندگی شود. شنیدن آ

گیر  ها و باورها  حقیقی ایجاد کند و بستر     جه ور که قصه ها  خوب می تواند برا  فرد نتیهمانط

و مالک ها  باطل  برا  تفکر باشد قصه هایی با محتوا  نامناسب نی  به همان انداهه می تواند معیار  

حت تاثیر قرار دهد  را ت او  قوه تصویر ساه ه دهد و عالوه بر آن ایجاد کند، امور موهومی را برا  فرد جلو 

حق و بی توجهی به آن سوق دهد. به این معنا که در مواجهه با مسائل خود    دنفرد را به سمت پوشانو  

برا  و  بیابد که هیچ معیار درستی ندارد    القا شده در داستان،ساس گ اره ها و تعاریف  راه حل هایی را 

 ت. شکل گرفته اس 

کا و  ها  فیلم  انواع  است  ذکر  به  مشاهدهرتون  الهم  نوجوانی  و  کودکی  اه  فرهند  که  نی   م  هایی  کند  ی 

همین تاثیر را دارد هیرا محتوا  آن به نحو  قصه و داستانی اه یک یا چند شخصیت بوده و نویسنده یا  

اخودآگاه توجه فرد را به  درصدد القا  مفاهیمی به بچه ها می باشد و بسیار  اه آن نفیلم نامه نویس،  

 بود. د و به تدریج بستر  برا  عدم رشد تفکر خواهداده امور  موهومی  

 

 . داشتن مالک و بینه 4

.  برا  هر دانسته و کار است  بینه و مالکیکی دییر اه موارد  که شرایط تفکر را فراهم می کند، داشتن  

  این مرحله شکل می گیرد و با بیان مثل،   در حقیقت بخ  مهم تفکر که به تفکر بنیاد  مشهور است در 

خ  اه تفکر که ن دیک به شکوفایی عقل در انسان است ب و بقیه   لواهم تفکر، درصدد هستیم تا اینقصه  

 را فعال کنیم. 

ه با  مواجهه  با  مستقیم  طور  به  انسان  بنیاد   تفکر  شکوفایی  توانایی  با  و  گرفته  عبر   آن  اه  اتفاق  ر 

ت. عالوه بر آن با مواجهه با هر پدیده  د داش ک و باید و نباید  مبتنی بر حق را خواهاستخراج معیار و مال 

دریافت  ر  آن و  مند   بهره  توان  بنابراین  شود  می  منتقل  آن  باطن  به  ظاهر  اه  و  بیند  می  درستی  به  ا 

اه این طری اه آن را داشته و  تعالی و رشد حقیقت  او  برا   باور  هیبا رسیده و هر مواجهه  به  به    ق  را 

 29ارمغان خواهد آورد. 

 
 بیشتر به کتاب تفکر بنیادی رجوع شود.  برای مطالعه1



احل قبلی و رسیدن به حد  اه تفکر می  مررسیدن به این مرحله اه تفکر نیاهمند طی    ذکر استالهم به  

ارتباط برقرار  باشد هیرا تا انسان نتواند توان مشاهده و شنیدن را در خود تقویت کند و بین مشاهدا  خود  

 و مالک استخراج کند. کند، نمی تواند اه آن عبر  بییرد یا معیار

 

 یی تفکر با دوره دوم رشد و توان ها:  شکوفاارتباط بسترها

ست مربی به عنوان فعال کننده و ایجاد کننده بستر تفکر دقت داشته باشد موضوع نفع و ضرر که  ا  الهم

ن کند  می باشد را می تواند در قالب محسوسا ، تخیال  و عقل بیا  یکی اه بستر ها و عوامل تقویت تفکر 

 می شود.   ول آغاهو شروع آموهش آن حتی اه دوره ا

فعال ساه  تفکر است نیاه به به تقویت قوه تصویر ساه  دارد و نیاهمند    همبیان مثل و قصه که اه دییر لوا

ندن شعر هایی که با حقیقت ارتباط دارند می  حد  اه رشد تفکر دارد هرچند بیان قصه ها  کوتاه یا خوا

 اول نی  آغاه شوند. حق چیست؟   تواند اه دوره

ند بین محسوسا  تمای  قائل شود و ارتباط  واهرچه قدر حواس کودک بیشتر تقویت شود و بتره اول  در دو

و به تدریج  بین آن ها را بهتر درک کند هنیام بیان مثل یا قصه توان تصویرساه  بهتر  خواهد داشت  

ریافت  یر  و دیا قصه را متوجه شود و توان نتیجه گ  می تواند ارتباط بین مسئله خوی  با موضوع مثل 

 حقیقت را خواهد داشت.

 

 



                        

                   
                  

                  
                     

             
                      

                      

            

     
   

              
          
            
          

  
     
   

     
       

                                        

               
   

            
          

                
      

            
          

 

 

 

 مرحله سوم: دریافت حقایق و بهره مند  اه آن ها 

ند  اه این توان، سعی می کند مخاطب را با  مربی با برانییخته کردن تفکر و ایجاد شرایطی برا  بهره م

د. در این حالت فرد توان مشاهده و  د و متناسب با ظرفیت و توان او علمی حاصل کنحقایق مرتبط کن

اتفاقا  و پدیدها  شنیدن  با  با نیاه ها و رویارویی  ها به حقایق رجوع می    ف ای  یافته و در ومواجهه 

 کند و نیاه خوی  را رفع می نماید. 

 

 نمودار 

 

 

 

 

 

 : روش های فعال کردن تفکر در دوره های رشد  1نمودار



 سیر تفکر در دوره نوجوانی 

 ه دوم و سوم رشد  غایت تفکر در دور

با هر نیاه، پدیده یا اتفاق به حقیقت  ی ان تا انتها  دوره سوم بتواند با رویارویاین است که نوجو  غایت تفکر

براسا و  بییرد  شکل  او  در  حقیقی  مبنایی  و  باور  شده،  دریافت  حقیقت  با  مطابق  و  ببرد  پی  آن  آن  س 

 واکن  یا عملی تحسین برانیی  بروه دهد. 

 

 :آغاه تفکر مهم استآنچه برا  

 برا  تفکر  محرک یا عامل برانییختیی 

بیان شد  ابتدا  در  که  کب  ،همانطور  به  در  را  فرد  بتواند  که  عاملی  وجود  تفکر،  آغاه  توان  را   این  ارگیر  

 تحریک کند بسیار اهمیت دارد. 

 

 :تفکر  برانگیختگی عوامل

  نیاه با شدن  واجهم

 رخداد یا پدیده  یک با شدن  مواجه

 

 برانییختیی تفکر در ابتدا  دوره: ها  روش 

هنوه رشد الهم را نداشته لذا باید با بهره گیر  اه    وجوان ن  ه به اینکه در ابتدا  دوره دوم رشد، تفکر با توج

بنابراین در ابتدا     کر را آغاه نمود.سیر تفتجربه کرده  آن ها را  حواس و قرار دادن او در موقعیت هایی که  

برانییخته شدن تفکر محسوب می  ن با پدیده ها و موقعیت ها  مختلف محور  ه شد دوره دوم رشد، مواج

 شود.  

شکل ها  هیر می تواند به عنوان اب ار برانییختیی  س نق  بسیار  در تفکر خواهد داشت و به  والذا ح

 باشد: نوجوان تفکر در خدمت 

 پدیده ا  یق دقمشاهده  ❑

 در معرض انواع نیاهها )مشاهده نیاه(  قرارگرفتن مشاهده نیاه  در خود یا دییران یا  ❑

 کالم یا موعظه دییران  شنیدن  ❑

 سوال  ض قرار گرفتن در معر  ❑



 شنیدن ندا  درونی  ❑

 دیدن اتفاق یا حادثه ا  هندگی خود یا دییران  ❑

 مشاهده پدیده ا  در طبیعت  ❑

 ت یا اشتباه دییران  قرار گرفتن در معرض رفتار درس  ❑

 اد دییر رد یا افردیدن موفقیت یا کمالی در ف  ❑

 

اه مواجهاتی است که  ی  رانییختیی تفکر محسوب باشد بهره گیر  مربآنچه می تواند به عنوان ببنابراین  

یعنی مربی سعی    .نوجوان با آن روبرو می شود که می تواند اعم اه اتفاقا ، پدیده ها  طبیعی و ... باشد 

  او در آن موقعیت و با بهره گیر  حواس، او را رار دادن ند با روبرو کردن نوجوان با موارد یاد شده یا قمی ک

بیان نفع و    توجه او را با استفاده اه   اه ایم طریق   برده وآن    به به سمت تصویر ساه  اه موقعیت هایی شبیه  

 وضی  آن نی  خواهیم پرداخت. که در ادامه به ت به حقایق جلب نماید  و قصه  مثل ضرر ها  ملموس،

نیاه  همانطور که بیان شد،  اه طرفی به  اتوجه دادن نوجوان  نی  یکی دییر    فعال کردن  ه راهکارهاها 

برا  مثال  مربی باشند.  ها  ماد  باید مد نظر  ما در ابتدا  این دوره صرفا نیاها  ید آتفکر به شمار می  

توانند      بدن اه موضوعا  محور  هستند که میموضوعاتی همچون خلقت و سالمتی و توجه به اعضا

 گنجانده شوند.    یر تفکرو س   در آموهش 

 تفکر در انتها  دوره: روش ها  برانییختیی 

د گفتیم  که  اما  ر  همانطور  بوده  تفکر  شدن  برانییخته  محور  ها  موقعیت  با  مواجهه  دوره  این  در  ابتدا  

ب  تفکر  شدن  برانییخته  محور  نیاه  دوم،  دوره  آید.   انتها   می  حساب  حقیقت  ه  میدر  نظر  رسد    به 

  است. احساس نیاه، رشد  ا  دوره سوم در اواخر دوره دوم و ابتد برانییختن تفکر   ا مهمترین محرک بر

دداباید   نیاه  رفع  و  نیاه  به  را مستقیما  نوجوان  توجه  نیست که  احتیاجی  این    اد نست  اوایل  مخصوصا در 

تفکر، ن با رشد  و  اما به مرور  انجام هر کار می گدوره  برا   به دنبال علت  ردد لذا  وجوان به طور طبیعی 

نظر نیاهها و رفع  م  به موضوعاتی که برای  مطرح می کند را اه   مربی نی  می بایست علت توجه دادن او

 نیاه بیان نماید.  



واند نشان  ن به دنبال دلیل و علت برا  انجام کارهای  می گردد، می تالهم به ذکر است که اینکه نوجوا

د و برا   راین الهم است این موضوع مورد توجه مربی باش بناب 30دهنده آغاه شکوفایی عقلی در نوجوان باشد 

در غیر این صور  این توان در نوجوان به سمت بهانه تراشی، توجیه    شد جهت دادن به آن برنامه داشته با

 و رجوع به مالک ها  غیر عقلی خواهد رفت. 

 

این توان را برانییخته کند البته  واند  تها  دوره مواجه شدن با هر پدیده یا اتفاق نی  می تعالوه بر آن در ان

اباید در نظ تفکر و  برا   یجر داشت در این مقطع به دلیل رشد  اه شرایط در نوجوان،  اد شناخت بیشتر 

آن است که احساس  اینکه فرد بتواند اه طریق مواجهه با پدیده ها یا اتفاقا  به فهمی دست یابد مستل م  

 نیاه به علم را در خود ببیند.  

تا  یعن اه طریق مواجهی  بهتر  باشد  همانی که برا  فرد هندگی  با پدیده ها موضوعیت نداشته  و  ه صحی  

 نیاه  بدین صور  در خود حس نکند با دیدن هیچ اتفاق یا پدیده ا  به علم یا حقیقتی نخواهد رسید. 

 

 

 با ایجاد نیاه در نوجوان: چیونیی برانییخته شدن تفکر 

 انییخته شدن تفکر، ابتدا به آن می پرداهیم. به علت اهمیت موضوع نیاه در بر

 است مربی بداند : الهم 

   در خود نبیند  اه تا وقتی نوجوان نی ➢

 . تا وقتی کمال یا رفع نیاه و مسیر کمال را نبیند  ➢

 . نخواهد داشت و رفع نیاه انیی ه ا  برا  تفکر و حرکت 

انواع  در فعال ساه  و تقویت  ار اصلی  توسط مربی، راهک  تفکر پرسشیدانستن اصول    در این دورهاین  بنابر

 در ادامه به طور مفصل به آن می پرداهیم. که شد  هد خوا نوجوانهیرا باعث فعال شدن نیاه در   تتفکر اس 

 

 موارد هیر است: اصالح  در ارتباط با نیاه،  الهمه رشد انواع تفکر 

 
 رجوع شود به مقدمه کتاب دوره های رشد تفکر اجتماعی )بلوغ عقلی(  30



 نیاه    ✓

 نیاه   رافع ✓

 مسیر رفع نیاه   ✓

 

یقی خود را بشناسد  اه طرفی نیاهها  حق  یابد سبب می شود نوجوان  در صورتی که موارد ذکر شده اصالح 

و اه طرفی دییر با شناخت رافع حقیقی نیاهها  خود یعنی خداوند، به   اقدام کند د  به اصالح نیاهها  خو  و

 اصالح مسیرها  رفع نیاههای  بپرداهد. 

 

 مربی با توجه به دوره ها  رشد: ضروریست  بنابراین 

 را تشخی  داده   نیاهها  نوجوان  ✓

 توجه نوجوان را به این نیاهها جلب کرده با استفاده اه انواع تفکر،  ✓

 فع نیاه  ر و ✓

 و مسیر رفع نیاه  ✓

 

 دهد. با ایجاد گ اره ها  عقلی آموهش را با استفاده اه انواع تفکر و  

 

 محوریت نیاه:سیر برانییخته شدن تفکر با  

این   در  اولین مرحله  بیان شد  آنچه  فسیر،  طبق  نیاهها در  باشد. درصورتی که  نیاه می  رد اصالح  اصالح 

 .وجه او باشند سیر تفکر به درستی شکل نخواهد گرفتت نشوند و نیاهها  غیر حقیقی مورد 

تا احساس   باید کار  کنیم  نوجوان  تفکر در  برانییختن  برا   او  همانطور که گفتیم  در  به موضوعی  نیاه 

در خدمت فهم نیاه قرار    یاههای  کنیم بنابراین در گام اول حواس باید وجه نفعال شود یا او را آگاهانه مت 

 گیرد. 

 

 

 

 

 

 

اس نیازاحس  برانگیخته شدن تفکر حواس  



 وال، اولین مرحله در برانگیختن تفکر:س

اه، سوال می  باید توجه داشت یکی اه مهمترین و اثرگذارترین شیوه ها در برانییختن تفکر برا  ایجاد نی

 باشد. 

 در ایجاد نیاه موثر باشد به شرح هیر است :   به عنوان نمونه چند حالت که می تواند 

 

 حقیقی ایجاد شود.  ه  گاهی مربی سوالی را مطرح می کند تا نیا ✓

 مستقیماً نیاه  حقیقی را مطرح می کند تا سوال ایجاد شود. گاهی مربی  ✓

 و آن را بسط می دهد.   گاهی مربی نیاهها  طبیعی را مطرح کرده ✓

 ا خیالی( کمال یا نیاه  ترغیب می کند. گاهی نوجوان را به مشاهده   )حسی ی ✓

 اد می کند.یجبا فعال کردن شنیدن کالمی، این نیاه را اگاهی  ✓

ش  ✓ به  با رجوع  اه  ناخت  گاهی  نمایی  فهم  و  دارد  کمال  برا   که  ظرفیتی  و  فقر  منظر  اه  خود 

 می کند.  مسیر کمال، این نیاه را ایجاد 

قرار    ✓ با  انوا گاهی  معرض  در  گرفتن  قرار  یا  او  دادن  برا   آنها  نداشتن  که  طور   به  نیاهها  ع 

 موس باشد، این نیاه را فعال می کند. مل

 

مطرح می شود که نوجوان نسبت به نیاه  بی توجه است و اه آن  در نظر داشت این سواال  وقتی  د  بای

ع  به نیاه  معطوف شده یا با مسئله ا  مواجه شده اما در رف   غفلت کرده است گاهی توجه نوجوان نسبت

نی  خواهیم  ن  ق صحی  سیر تفکر می باشد و در ادامه به آآن به بیراهه رفته است که نشان اه عدم تحق

 پرداخت. 

است موضوعا     الهم  و  آن  رفع  راه ها   و  ماد   نیاهها   به  نسبت  ابتدا  را  نوجوان  توجه  بتواند  مربی 

 عنو  هدایت نماید.  ن جلب کند و به تدریج تا انتها  دوره او را به نیاهها  مپیرامون آ 

  همچو موضوعاتی  مثال  بودن  برا   سالم  بدن،  سالمتی  به  انسان  نیاه  ن 

برا  سالمتی بدن اهمیت دارد، کارکرد هریک اه اعضا و تفاو  آن با  تک اعضا، توجه به آنچه ک  ت

و  شباهت و تمای  انسان با آن ها ، نیاه به انواع نعمت ها    سایر اعضا، بیان خلقت موجودا  دییر و

 31ا  این دوره مطرح شود. تمای  داشتن و نداشتن آن می تواند در ابتد 

 
 



 آن اواسط دوره  برا  ن  چه در  نیاه  به  به عنوان  وجوان مطرح می شود نیاه 

به ع نیاه  اراده،  و  ع م  داشتن،  ری  ، مقصد  برنامه  و  همان  اه  مند  صحی   یادگیر ،  بهره  و  لم 

 مسئولیت داشتن و ... می باشد.

  دو اواخر  نباید در  باید  به  کردن  عمل  و  دانستن  به  نیاه  امور،  ره  در  ها 

، دستیابی به مقاصد، توجه به نعمت  شتن مقصد ها  بلند مد داحکمت ها، باالبردن توان ها،  

 ها  معنو  و تمای  در داشتن و نداشتن آن ها می باشد.

 

 ه استفاده از سوال در توجه دادن نوجوان به سالمتی: به عنوان نمون

 

یاه آن را  ایجوان کمک کند تا نیاه خود و ابعاد آن و جها  عنوان شده در برانییختن نیاه باید به نوروش  

اه ابتدا  دوره دوم و حتی اواخر دوره اول برنامه داشت  باید    برا  این امر  درستی مشاهده کند که البتهبه  

کودک مسیر شناخت خود و نیاهها  ه فعال شود و اه طریق تقویت حواس،  نطق کودک در ابراه نیاکالم و  تا  

   د.را بهتر طی کن

 

است   به  ممکن  نسبت  نیاههنوجوان  نداشته  ا  برخی  نباشد شناخت  نی   آن  رفع  فکر  به  اصال  و  یا    باشد  و 

نیاه به انحراف می رود که این در  برا  رفع    یا به دلیل عدم علم،  را می شناسد و ناخودآگاهنیاه   اینکه  

ا نسبت به عواقب کارش بیم دهد یا  انذار دهنده یا بیم دهنده ا  نباشد که او ر  صورتی اتفاق می افتد که 

بنابراین مربی در این دوره بسیار جاییاه ویژه و حساسی دارد    رفع نیاه اه مسیر صحی  ترغیب کند ه  او را ب 

 بت به نیاهها  اصلی و هم اصالح کننده مسیر رفع نیاه.نوجوان نس هم اه منظر آگاه کردن 

ه نشود  ختاشد که اگر نوجوان نیاههای  به درستی شنام است مربی این موضوع را نی  در نظر داشته باله

نیاهها  کاذب در او ایجاد می شود و اگر در رفع نیاهها  حقیقی خوی  به انحراف برود اه مسیر هدایت  

 شد. دور خواهد 

این نیاه به طور طبیعی در    .نیاه دارد  به دیده شدن، اظهار توانمند  ها و تشویق شدنمثال نوجوان  برا   

راهکنوجوا آن  برا   مربی  اگر  اما  گیرد  می  شکل  انجام    ارن  سراغ  آن  رفع  برا   نوجوان  باشد  نداشته 

 
 لوغ( ع شود به فصل اول و دوم کتاب دوره های رشد تفکر اجتماعی )از تکلم تا ب رجو 31



همی است  ممکن  که  کند  را جلب  اطرافیان  یا  دوستان  توجه  نحو   به  که  رود  می  انحرافا   کارهایی  نه 

 بعد  را نی  شکل دهد.

 

د و برا  رفع آن برنامه داشته باشد و  نیاهها  اصلی نوجوان را تشخی  دهمربی باید    در این دوره بنابراین  

ن مسیر تفکر نوجوان را به شیوه ها  مختلف فعال کند. البته شناخت شاکله و استعداد هر فرد نی  اه  ایدر  

 سیر باید مورد توجه مربی باشد.جمله موارد  است که در این م

مربی نق  خود را در موارد  رجوع نوجوان به تفکر آن است که    رین علل عدمطبق آنچه بیان شد اه مهمت

 ی ایفا نمی کند.ستیاد شده، به در

 

به وجود    نیاههایی برای    ان اه جمله موارد  که می بایست مد نظر مربی باشد این است که گاهی نوجو

 ت باشد :  ت به چند علظر طبیعی و معقول نیست باید مربی بداند این مشکل ممکن اس به نآمده که 

 . و وجود داشته و رفع نشده استمشکالتی که در کودکی ا  ❖

 . تی در خانه و با خانواده به طور اساسی داردال نوجوان مشک ❖

یا   ❖ و  مدرسه  جانب  اه  نیاه   رفع  و  گرفته  شکل  او  در  حقیقی  نیاهها  

 ست.   خانواده نبوده ا

ه روش  واند بدمت رفع نیاه قرار گیرد. این کار می تدر قدم بعد  وقتی نیاه فعال شد الهم است تفکر در خ

 ها  هیر اتفاق بیفتد:  

 

 ، اولویت دهی و معیار و مالک( رر راه ها  رفع نیاه )آموهش توان مقایسه صحی ض بیان نفع و ✓

 رفع نیاهبرا   بیان حقایق به شیوه مثل و قص  و احکام الهی  ✓

 امور )تفصیل(  شناخت و بررسی درست موضوع برا  ایجاد تمای  بین ✓

 یاهترسیم نمایی اه کمال یا رفع ن ✓

 تقویت مشاهده ها  مختلف  ✓

دوره سوم در قالب گروهی اه بچه ها  درباره چیونیی رسیدن به رفع نیاه )در    انپرس  اه نوجو ✓

 انجام می شود یا با تحقیق و پژوه ( 

 یده ها  طبیعی در نشان دادن چیونیی رفع نیاهبهره گیر  اه پد  ✓



 

 تفاقا :ختیی تفکر با محوریت مواجهه با پدیده ها  واسیر برانیی

 

اتفاقا  و پدیده ها  پیرامون و  ا  تفکر در نوجوان مواجه شدن با  ه  همانطور که گفتیم یکی اه کارکرد

 .دریافت حقیقت و باالبردن علم و باید نباید ها می باشد 

 این درنظر داشتن دو نکته ضرور  به نظر می رسد:بنابر

ن  واآنکه مربی به عن  دوم یر تفکر آشنا باشد و  فعال شدن این توان نیاه به کسی دارد که به س آنکه    اول

نوجوان محقق کند باید خودش به حقایق نهفته در هر پدیده آگاه باشد    کسی که قرار است این سیر را در 

در این سیر نداشته  ا  نوجوان آشکار نماید درغیر این صور  اگر فرد راهنمایی  تا بتواند این مسیر را بر

یل شود. لذا خود مربی نی   ماجا  دریافت حق ممکن است به پوشاندن حق متباشد به خطا می رود و به  

ا  ست همواره به قرآن و اهل بیت علیهم السالم که تمام حقایق را در خود دارد رجوع کند و حقایق رمی بای

 تفکر را ایجاد نماید.   اه این دو ثقل گرانبها دریافت کرده و برا  نوجوان مسیر

 

پس   ساس نیاه به علم در او ایجاد شوداحسیر  در نوجوان اتفاق بیفتد نیاه است که و برا  آن که چنین  

ق روش  اه آن در قدم اول اه طریق حواس توجه نوجوان به پدیده یا موضوعی جلب شود  این کار اه طری

 ها  هیر صور  می گیرد:  

 قرار گرفتن در معرض قرآن  ✓

 تفاو   رتباط با افراد مختلف با عقاید و رفتارها  م ا ✓

 ی )پدیده ها، حوادث، اقلیم ها( حسقرارگرفتن در معرض انواع مشاهدا   ✓

 مشاهده هندگی علما و هندگی ها  متنوع  ✓

 مشاهده طبیعت و حوادث   ✓

 داستان، مثل و ...(  تقویت مشاهده مشاهده خیالی )بیان  ✓

 

 ه طریق موارد هیر در این سیر به کار گرفت:  پس اه آن الهم است نیرو  تفکر را ا

 



غایت و  شناخت  شا ، انیی ه ها، توجها  اه طریق ای)اصالح گرشناخت موانع تفکر و رفع آن ها  ✓

اشتن  عاقبت انسان )آخر  مدار ( عدم تعصب و جمود  را  ، اصالح باورها  آموخته شده، د

 خشیت و سعی در فهم حقایق(

 علم، اهل حق وحی، کالم امام، کالم عالم، کالم اهل دان  وقرار گرفتن در معرض کالم  ✓

 احکام الهی ، قرارگرفتن در معرض مثل، قص  ✓

 مشاهدا  حسی به مشاهده خیالی و سپس عقلی گذر اه   ✓

 توجه به عبر  ها در ارتباط با دییران   ✓

 یا  و ارتباط آن با حوادث و اتفاقا  پیرامون توجه به پیام نشانه ها و آ ✓

 سته ها خود به دییران ه در اختیار قرار دادن امکانا  یا آموهش دان ترغیب شدن ب  ✓

 لهی ثل و قص  و احکام ام بیان حقایق به شیوه  ✓

آموهش مشاهده صحی  پدیده ها و اتفاقا  اه طریق عبر  گیر ، عاقبت   ✓

 نیر ، بیان غایت موجودا   

 لم در پدیده ها و آیا باالبردن ع ✓

 شناخت قوانین هستی  ✓

 ها  مشاهده حقایق   توجه به موقعیت ✓

 ده ها و آیا  رفع نیاه با توجه به پدی ✓

 تفکر در افعال خاص خداوند  ✓

 سیر جهت تفکر که رسیدن و فهم حقیقت است، اه یاد نبرد.ی باید در این ربم

 

 اهمیت کالم مربی در سیر شکوفایی تفکر: 

این   در  که  نوجوان  آنچه  با  مربی  ارتباط گیر   نوع  به  توجه  دارد  اهمیت  اه  سیر  آن  اه  بخشی  است که 

. اما آنچه  بی شکل می گیردمرد و بخشی اه آن هم به صور  مشاهده رفتار  طریق کالم صور  می گیر

حائ  اهمیت است آن است که به هیچ وجه نباید بین مربی و نوجوان حس لجباه  به وجود آید عالوه بر  

عنوان  آن   به  نوجوان  همراهی  و  نوجوان  اقتضائا   داشتن  نظر  در  در  نکا   مهمترین  اه  دهنده  مشور  

 ارتباط و پایدار  آن می باشد. برقرار  این

 



آنجا که کالما  بنابراین به ویژگی    ز  را تشکیل می دهد الزم است مربی  ارتباط  از  بخش مهمی 

باش داشته  دقت  است  تفکر  کننده  فعال  که  کالمی  یافته،  های  اصالح  باید  کالمی  چنین  د 

دنیا طلبی ومصلحت شخصی،    انه، عالمانه، مدبرانه، غایتمدارانه، دور ازناصحانه، دلسوزانه، منذر

 ... باشد.، مثل، حکمت و صصهمراه با بیان ق

 

 علل مقاومت تفکر در نوجوان: 

 عدم هماهنیی موضوع تفکر با نیاه نوجوان )ربوبیت، اولوهیت، ملوکیت(  ✓

 غال به سرگرمی هایی مانند موسیقی، فیلم ها  نامناسب اشت ✓

 نوجوانگیربودن ذهن با موضوعا  بی ربط با سن و رشد در   ✓

 اه دوره کودکی ن وجود مشکالتی در کالم و نطق نوجوا ✓

 وجود مشکال  اه دوره کودکی   ✓

 ناهماهنیی خانواده و مدرسه  ✓

 وجود مشکال  خانوادگی در من ل  ✓

 

 

 

 


