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 است. های نفسانینه گفتن به خواهش تبیین ضرورتالف( هدف از این درس 

 :استفاده شده است. به این ترتیب که آیت پروازبرای ساده کردن درک این مطلب توسط کودک، از  ب(

 ی پرواز دارد.پرواز نیاز به بال، هوا و ارادهپرنده برای  -

ی پرواز ست که برای پرواز و متعالی شدن نیاز به سه عامل اصلی بال، هوی و ارادهایانسان شبیه پرنده -

 دارد.

ها و بال پرواز انسان، ایمان، یقین، تقوا و حیاء است. هوا و بستر پرواز انسان، هوی نفس، خواهش -

 نی خود و دیگران است.های نفساوسوسه

هایش را ها و خواستهست که بخواهد متعالی شود و به تبع آن هوسپرواز برای انسان به این معنی یاراده -

 رسد.ها بگذرد. در این مسیر است که انسان به مقام شهادت میزیر پا گذاشته و از آن

 ،هوسونع در محیط پرواز است. گذر از مانع هویی پرواز، وجود ماالزمه ی حکمی این درس آن است کهپ( نتیجه

 شوند.سازند و باعث بزرگ شدن او میکند. این موانع و مشکالت هستند که انسان را میانسان را متعالی می

هوا باید باشد تا پرنده پرواز  اگر هوا را از محیط پرواز پرنده حذف کنیم، پرنده دیگر قادر به پرواز نخواهد بود؛

ها های آن هوسهوسی وجود داشته باشد تا بر پشتهوخواهد متعالی شود باید مانع هوینسان هم اگر میکند. ا

 فشار بیاورد و باال برود.

 هر مانعی سر راه بود با استفاده از همان مانع و کنار زدنش باید متعالی شد. آموزد،ت( کودک می

رسند؛ پا گذاشتند، به تعالی میهایشان را زیرها و هوسخواهددلم میها اگر گیرد که: انسانث( او در این درس عبرت می

 در غیر این صورت محکوم به نابودی هستند.

تواند باالتر پرواز کند. یک گنجشک کوچک در قیاس با عقاب اش، میپیماییهر کس براساس ظرفیت و توان هوس

ها پریدن در ارتفاع پرواز عقاب را ندارد. به همین نسبت انسانتواند اوج بگیرد. گنجشگ ظرفیت مقدار میپرواز، چهبلند

 گیرند.نیز به تناسب ظرفیت تقوا و ایمان خویش پرواز کرده و اوج می

 عبرت عاشورایی

 

واقعه عاشورا برای شهدای کربال مانند هوا برای پرنده است. امام حسین )ع( و یارانشان توانستند با لحظه لحظه  -1

 این واقعه متعالی شوند و به سوی پروردگار خود پرواز کنند.استفاده از 

 

 


