
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 جمالت ناب فصل اول 

 موضوع فصل اول: نقش آزادی در تربیت کودکان 

 26تا  11صفحه: 

****************** 

 خداشناسی ما و خداشناسی ماتریالیستی:

های شبه مادی، در دو جهت در  های مادی و مکتب خدای ما، یعنی خدای ادیان، نسبت به مبدأ هستی در مکتب

تر اینکه خدای ادیان خدای  مهم شوند. یکی در نقطه علم بی پایان، ولی این کافی نیست.  دونقطه از یکدیگر جدا می 

زند. »فعال لما یرید«؛  ر دست به هیچ کاری نمیمختار است. خدا واقعیتی است مختار. از روی اجبارِ عوامل دیگ 

کند. مشیت و خواستش با هیچ محدودیتی روبرو نیست. اما مبدأ هستی ماتریالیسم این طور  هرچه بخواهد می 

 تواند منشأ اثر باشد.نیست، بلکه در در چهارچوب نظام کنش و واکنش طبیعی می 

 2بند  14ص 

 تربیت انسان آزاد در ادیان:

شدند. ولی  توانست چنین کند و بعد هم مشرکین مشرک نمی خواست این مشرکین مشرک نشوند می خدا می اگر  

قرار بر این بود که اینها بتوانند مشرک بشوند. خوب دقت کنید؛ نقش خدا به عنوان مبدأ هستی و آفریدگارِ فعال  

امام به عنوان زمامدار و مسئول امت و مدیر    فعال لما یرید؛ نقش پیامبران به عنوان رهبران و راهنمایان امت؛ نقش

ها بخواهد به آزادی انسان  ؛ همه اینها نقشی است که باید به آزادی انسان لطمه وارد نیاورد. اگر این نقشجامعه

 لطمه بیاورد بر خالف مشیت خدا عمل شده است.

 2بند  15ص 

 ی بی ارزش های تربیت شده انسان

خواهی این بچه را مجبور  اترا مجبور کنی که مؤمن باشد؟ و تو معلم و مربی میی بچه خواهتو، پدر و تو مادر، می  

های مصنوعیِ ظریفِ زیبایِ دلربا از قیمت یک مجسمة قشنگ  کنی مؤمن و خشرفتار باشد؟ قیمت این آدمک 

 بیشتر نخواهد بود. 



 

 

 تربیت بچه آدم 

م باشند یعنی چه؟ یعنی مختار باشند. آگاه و مختار.  هایمان آدم باشند. آدبیایید همه با هم تصمیم بگیریم بچه 

تر  های بیشتر برای رشد سریع ها باید نقش کمک باشد؛ نقش فراهم آورندة زمینه نقش ما و شما نسبت به این بچه 

خواهد این استعداد نرم و لطیف کودک را در  تر باشد، نه نقش استادکار قالب سازی که می تر و سرراستو سالم 

 .ب خشن و از او یک موجود قالبی بسازدقالیک 

 1بند  16ص 

 سازی در اسالم انسان

ای مه نقش تعیین کننده و شکل  در نظام سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اسالم مسأله بزرگ و اساسی، مسأله 

خدا، به راه  های پویای آزادی بسازد که با انتخاب خویشتن به راه حق، به راه دهنده دارد، این است که انسان

 پاکی و فضیلت و تقوا در آیند.

 2بند  16ص 

 آزادی در اسالم 

 های سیاسی و اجتماعی، در حقیقتدر جهت از بین بردن عوامل ضد آزادی است. بسیاری از تدابیر اسالم در نظام

 1بند  17ص 

 شمشیر در اسالم 

کا به  استضعاف  انحرافی  عامل  بردن  بین  از  برای  و مسلمین  اسالم  در جامعه  شمشیر  است. مستضعف  افتاده  ر 

ها آگاه شوند و پس از آگاهی راه دلخواه خود را  بیند که ماننع آن هستند که انسانای را می های خودکامه قدرت

اختیار کنند. شمشیر اسالم برای از بین بردن استضعاف است. استضعافی که تکیه گاهش شمشیر است چه راهی  

 یک راهش شمشیر است. برای مقابله با آن وجود دارد؟ 

 1بند  17ص 

 تربیت در اسالم

کوشش اسالم این است که اسالم انسانِ آزاد تربیت کند؛ آزاد از همه چیز؛ آزاد از بند هوا و هوس؛ آزاد از تسلط  

خشم؛ آزاد از گرایش به جاه طلبی و قدرت و ثروت؛ آزاد از تسلط دیگران؛ آزادِ آزاد؛ تا راه خویشتن را همواره  

یابید همه در این  و تربیت در روایات و احکام اسالمی می آزادانه انتخاب کند. شما هر چه حد و تعزیر و تمرین 



 

 

کمکی است به تقویت آزادی و قدرت انتخاب در درون و در برون؛ رهیدن هرچه بیشتر از سلطة ضد  جهت است؛ 

 اختیار و آزادی در درون و در برون. 

 1بند  18ص 

 انسان در اسالم 

جانداری است آگاه، اندیشمند، انتخابگر و مختار. مردم را  ترین ویژگی انسان از دیدگاه اسالم این است که بزرگ 

ترین  ها و مردم را از آزادی و آزاد زیستن محروم کردن، بزرگ خبری و نا آگاهی نگهداشتن و بچه در جهل و بی 

 ظلم و ستم در حق آنهاست.

 1بند  19ص 

 علت افسردگی در کوکان

رود،  ای است که دائماً در خودش فرو می شه نشین، اگر بچه ای است گواگر بچه من و شما در داخل خانواده بچه 

دانید چرا؟ چون از آغاز به او فرصت آزاد زیستن  کند؛ میای است که حتی در بزم خانوادگی شرکت نمی اگر بچه 

 ندادید.

 2بند  21ص 

 اجازه تجربه به کودکان 

زند؛ بگذارید یک استدالل غلط بکند، یک  آقا و خانم! به بچه فرصت اظهار نظر بدهید! بگذارید یک حرف پرت ب

تا آنجا که خسارت شکننده ندارد دنبال این نتیجة غلط برود و خودش یک تجربه  نتیجه غلط هم بگیرد، و حتی 

آورند از یک کتاب  ها خودشان با اِعمال حق اختیار به دست می های تلخی که این بچه به دست بیاورد. تجربه 

تر باشد. خود قرآن  تواند ار همة قرآن برای او ارزندهفردوسی و لقمان باالتر است و ختی می نصیحت سعدی و  

 گوید من کتاب نصیحت و هدایت هستم؛ اما برای چه کسانی؟ برای انسان انتخابگر.می 

 3بند  21ص 


