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«مسئولیت و سازندگی» -خالصه فصل تربیت  

*** 

 تربیتفصل دوم : 

  45تا  35صفحه 

 

  استعدادهاى بشر تا حد انسانى رشد مرادم اين است كه  .از بشر آدم آفريدنمرادم از تربيت، از آهن ماشين ساختن است و

ها د به دوش بگيرد و قدرتتوانرا مى بار امانت. انسانى كه سازداز بشر انسان مىاست كه  آن راه و آن نظامى تربيت، .كند

د نرينآفبراى او غرورى نمىاين ها  ،آوردهاى پيشرفته در دست او و در زير پاى او، او را باالتر و جلوتر مىها و تكنيكو صنعت

 سازد.اى مىكه وظيفه

تعريف كه اين همه  نيست خالقو  آزادو انتخاب كننده و حيوان ناطق و يا  موجود اجتماعى ابزار ساز ،مرادم از انسان -

 ، توضيح آدم نيست.غرايز فردى و اجتماعى و عالىو  ستعدادهاااين است.  بشر

 .دهدجهت مىها دارد و به آن رهبرىدارد و  بر تمام استعدادهايش حكومتكسى است كه  ؛آدم -

خوراك او،  كند.مىدر حد وظيفه و انتخاب زندگى  ،ها باال آمدهاز سطح غريزه، موجودى است كه انسان مرادم از -

 و هيچ چيز در وسعت گيرند.ها، از غريزه الهام نمىپوشاك او، دوستى او، نشستن و برخاستن و حركت او، از هوس

 آفريند.اى از خداى او در او حركتى نمىهم وظيفهكند و جز وظيفه آنروح او موجى ايجاد نمى

 

  رود. اما انسان بايد از اين سطح باالتر بيايد كند و راه مىزندگى مى هازهبا پاى غريو  هابه خاطر غريزهاست كه  حیواناين

 .تر از اوستكند، آن هم حركتى نه به سوى آنچه در حد او و پايين حركتمدد بگيرد و  كه در نهاد اوست تضادىو از 

 .مانند و نامحدودنياز و بىوجودى برتر و باالتر و بىبه سوى ركت ح

 

 ذرند گو حتى از بهشت و تمام هستى آزادانه مى شوندقانع نمىبه هستى اند، را ديده عظمت هستى و خداوند هستىها كه آن

 هاو با كوچك شودها تحريك نمىبا كمديگر از مرزها گذشته و روحِ به عظمت رسيده و اين  .«رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ اكْبَرُ» كه:

 .آوردورى نمىشآفريند و ، چيزى در او موج نمىجز وظيفهو  شوداسير نمى

 

 اگر هست، امكان تربيتش آزاد باشد و چهمجبور  انسان چه -1 بايد گفت:؟ ها بوده كه آيا امكان تربيت هستاز پيش بحث .

تواند مىو خودش را بسازد تواند ت، خودش مىو اگر آزاد اس شودتربيت مىهاى حاكم بر او ونشناخت قانمجبور است، با 

چه دليلى؟ چرا در امكان تربيت بحث كنيم هنگامى  تجربهباالتر از  -2 از رقابت استعدادها و تضاد نيروهايش بهره بردارد.

 بينيم و شاهد وقوع آن هستيم؟هايش را مىكه نمونه

 



  ها ها و درختنوع تربيت او با تربيت دام، از رقابت و تضاد استعدادها برخورداراست و با آزادى همراه انسان از آن جا كه

 خواهد داشت. تفاوت

 

  با  تحقق نگيرد وبا دست خودم او باشد. هر گونه تربيتى كه  غلتاندناو و پوك كردن او و  مسخ تواندنمىتربيت انسان

و  تلقينىهاى و اين است كه تربيت شود.حساب مى نفى كردن منو  مسخ كردن منهمراه نباشد، در واقع  انتخاب من

 .باعث عصيان و طغيان او و آخر سر هم عامل نفى انسانهستند و ضد ارزش  ،سنتىو  تحميلىو  تقليدى

 

 ها را بيدار ريشهو در اعماق بكاويم ه كنيم، ناچاريم ك سازىباز اى راجامعهبسازيم و يا  فردى راخواهيم هنگامى كه مى

 نماييم.

 شاخ و برگ دادن و در سطح  -2 با شعارها داغ كردن و با تلقين حرارت دادن -1 :هايى هستبراى سازندگى و تربيت روش

و دادن  ريشه ودادن  روشنىرا بدست دادن و ها روشو ها مالكو  كليدها -4 به دوش كشيدن و بغل كردن -3 كاويدن

 م.آوريترى بدست مىهاى عظيمهرهرسيم و ب. و اين پيداست كه با اين روشِ آخر زودتر به نتيجه مىزنجيرها را باز كردن

 

  از اعماق شروع بايد د. شوآخر نمى. اى كاويده باشيمهمچون چشمه كه به جاى آن، ايممثل استخرى به آب بستهما افراد را

 :كه يش رافكرهايش را و ناچار هاشناختر كنيم و ناچا عوضهايش را و عالقهها عشق، بايدكرد. 

 .ى عشق، عملى شناخت، عشق و ادامهى تفكّر، شناخت است و ادامهادامه

 

 ها منافات نداردبا ساير مشاغل و برنامهو  در اين قرن وحشى استترين مسئوليت ما بزرگ ؛تربيت وسازندگىى مسأله. 

طرف بگذارد و  وسعتى در روحو  عشقى در دلو  شناختى در مغزتواند ريزد مىهنگامى كه دارد چاى را در پاكت مى عطار

 .هايى بدهدچاى كشيدنش به او درس


