؟ب؟
شخصیت محوری (بیست و چهارم)
پرسشهایی در بارۀ بحث شخصیت محوری
پرسش ششم
آیا طرح ججبههای ماورائی سبب
بگحر ؛ زیرا کد

نمبیشبد تصبرر غلطبی از اهب بیب ؟مهع؟ ر ذهب کبد

بعد از طرح ای ججبهها از تخح خد استفا ه و ذهجح

شبل

خاصی پیدا مبیکجبد.

ر کد کانی که ذهجشان از کارترنهای غربی پر شده ،اه بی ؟ع؟ را با آن شخصح ها مقایسه
میکججد و رمدار ی به سب

ایجله شخصح های غربی بسبحار جباا و از طریب کبارترن معرفبی

شده ،باز هم آن شخصح ها را ترجحح می هد؛ مثال شما از قدرت ماورایی آقبا امحرالمبدمجح ؟ع؟
ر کجدن ر خحبر سخ میگریید؛ ولی او قدرتنمایی فالن شخصح

را ببه شبل هبای جباابی

ر قال های مختلف مشاهده کر ه اس .
اول :مراقجت از ورودی نگاه

دحگر ما» به صورت مفصل در بارۀ تلویزیوو
من ِ
ما در جلد پنجن از مجهوعۀ « ِ
جقش آ در تربیت فرزجد سونن ففهوهاحن .در بنوش ا

ایون ابوار در بوارۀ آثوار

جگوواد در تربیووت سوونن ففهووهاحن .مووا بنووا جووداۀحن چهووۀ آج ووه را اووه در آ ابووار
ففه ووهاحن در ای وون ج ووا تن وورار انو و ن؛ ام ووا چهو و ن ی وودر باح وود داج ووت ا ووه ووه موووا
شنص ت محوری اچل بیت؟مهع؟ را ارد زجدفی اوداا بننو ن وه ایون اوار را
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اججام جدچ ن ،باحد مرایب وۀ دی جگواد بوود .حنوی از عوامول اصولی تذث رفو ار در
تربیت ،موادی است اه از راد شن ارد میشود.
این اه ا ی خ ا اند افر شنص ت اچل بیت؟مهع؟ را ارد زجدفی اوود
ان ن دحگر خ الها میتواجد از بابت ف لنچا اارتو چایی اه اود میبینود
بازیچووای راحاجووهای اووه اججووام میدچوود ،رابووت باشوود بیشوور در اشووهجاد
عه قووی چ ووه ن .ب ووهچای مووا جووه باحوود تلویزیوووجی باشووند جووه اچوول بازیچووای
راحاجهای .عادت به این رساجهچا به شدت اود را از م ر فطرت دور میاند؛
الجهه ما تویع جداۀحن اه شها این ادعا را در این جوا از موا بی یر حود؛ بلنوه از شوها
درخواست موی انو ن جلود پونجن را بوه چهوراد جلود ششون اوه در آحنودد بوه حواری
خدا منهشر خواچد شد مطالعه ان د پس از آ یضا ت ان د اه آحا این ادعا
درست است حا اشهجاد؟
دوم :اهل بیت؟مهع؟ قجل از هر شخصیتی

مش و وونل ای و وون جاس و ووت ا و ووه م و ووا از ا و ووودای ،زم ن و ووۀ اج و ووس فرزج و ووداجها را بو وووا
شنص تچای خ الی فراچن می ان ن .این شنص تچا یهی در عهو جوا
اود جا می ف رد ،دحگر اار ما برای جوای داد شنصو ت اچول بیوت؟مهع؟ در
مهن زجدفی اوداا سنت خواچد شد.
اار ما در بارۀ اچل بیت؟مهع؟ زجدفی اوداا  ،سه مربلۀ عهدد دارد:
 .1ارد ارد این شنص تچا در مهن ذچن د اود ؛
 .2تثج ت محنن ارد آجها؛
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 .3مرایجت از وۀ دیچای تربیت
افر تالش ما برای محوری ارد شنص ت اچل بیت؟مهع؟ تثج وت آجهوا در
زج وودفی ا ووود

مرایج ووت از وۀ دیچ ووای تربی ووت ا ووه موج ووب ج ووا ب ووه ج ووایی

اۀزشچ ووای تربیه ووی میش ووود داخه ووی باش وود ،پ ووس از م وودتی ا ووه اج ووس ب ووا ای وون
شنصوو تچا بوورای فرزجوودا مووا ملنووه شوود ،دحگوور بووه ایوون رابهووی بووه سوو لۀ
شنص تچای دحگر ان رجگ جهیشود.
ما بحث شنص ت محوری را باحد پاحۀ تربیوت بوداج ن یجول از ایون اوه چور
شنص و هی ارد زجوودفی اووود شووود ،ا را بووا ایوون شنص و تچا مووذجوک ان و ن.
چها طور چن اه پیش از این ففهه شد ،ججاحد این اار را به تذخ ر اجداخت .افر
جووود ا ووود ی وورار بگ رج وود ،دحگ وور بوووا

ایوون شنصو و تچا ب ووه درس ووهی در عهو و

شنصو تچای خ ووالی ی وواک جهیشوووجد ا فوور چوون ی وواک شوووجد ،بوود

تردحوود

برجدۀ این ی اک ،شنص ت اچل بیت؟مهع؟ خواچد بود.
سوم :تقابل یا تعامل فطرت و خیال

باحد توجه داشت اه جوو معرفوی موا ب و ار مهون اسوت .جو ابیت بیوا شوها بوه
شدت در جو تذث رف اری م زا آ دخالت دارد .ما در بارۀ ش وۀ یصه فوویی
با شها صحجت اردحن .افر الدین برای طی سه مربلهای اه ففهو ن ،بوا توجوه
بووه جنووات یصووه فویی ج و ابیت را بووه عنوووا حوور عنصوور اصوولی در بیووا خووود
مراعات انند ،خ ا ب هچا چن به اجدازۀ ج از ارضا میشوود .ایون م وهله ججاحود
بووه عنوووا حوور آس و ب شووناخهه شووود؛ بلنووه از آ باحوود بووه عنوووا حوور فرصووت
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اسهفادد ارد .دحگرا برای تثج ت شنص تچای غ رفطری از خ ا به عنوا
حر سرباز اسهفادد اردد با آ به جنگ فطرت میآحند؛ در بالی اه خ ا در
اصوول ،سوورباز فطوورت اسووت شووها میتواج وود بووه س و لۀ آ فطوورت را در ججهووۀ
تربیت اهر ان د.
چهارم :حضور اهل بیت؟مهع؟ در متن زندگی کودک

ما توص ه اردحن برای جای فرفهن شنص ت اچل بیت؟مهع؟ در زجدفی اوود ،
شووها بووه عنوووا پوودر مووادر باحوود رفهووار خودتووا بووا سوو رد ۀ ش زجوودفی اچوول
بیووت؟مهع؟ تطج و بدچ وود .اووود

یهووی رفهووار ایجووای شووها بووا خووود را بووه اچوول

بیووت؟مهع؟ ۀ ب و میدچوود ،بضووور ایوون بزرفووورا را در زجوودفی تووذث ر احشووا را در
ش رحنی زجدفی خود بس می انود .ایون حنوی از تفا تچوای و یو دای اسوت اوه
م ا شنص ت اچل بیت؟مهع؟ این شنص تچای خ الی جود دارد.
ا فوور شووها ایوون تطج و را بووه درسووهی اججووام دچ وود ،بووه صووورت خوداووار ایوون
مقاح ووه در ذچ وون ا ووود م ووا شنصو و تچای خ ووالی شنصو و ت اچ وول
بیووت؟مهع؟ رم میچوود .اووود  ،خوووش اخالیووی مهربوواجی ،محجووت ابهوورام،
بردباری ف شت ،دل وزی بازی ،آزاد ف اشهن توجه به ج ازچوای خوودش
را در زجدفی شها ،مدیو اچل بیت؟مهع؟ میبینود .ایون فرصوت ب و ار مغهنهوی
برای شهاست اه در م دا مجاۀزد با شنص تچای خ الی پیروز شوحد.
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پنجم :نگران تصویر کودکانه از اهل بیت؟مهع؟ نجاشید

شها در بارۀ شنصو ت اچول بیوت؟مهع؟ درسوت جو ار بورد بزج ود ،مرایوب
وۀ دیچووای تربیهووی چوون باش و د ،در رفهووار خودتووا چ ون دیووت اووافی را داشووهه
باشو و د ،دحگ وور الزم ج ووت جگ وورا تص ووویری ا ووه ب ووهچا ب ووا خ الش ووا از اچ وول
بیووت؟مهع؟ درسووت می اننوود باشوو د .ایوون تصووویر در ابهوودا مهناسووب بووا ذچوون
اودااجۀ ا ست؛ اما چر وه بزر تور میشوود ،تصوویر اامولتری از اچول بیوت؟مهع؟
در ذچن ا جقش میبندد.
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