
 

 

 حیمسم اهلل الرحمن الرب

 فصل سوم کتاب نقش آزادی در تربیت کودکان جمالت ناب 

 موضوع: تضاد دو نسل

 56تا  45صفحه: 

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

 بق حق طلبی در نسل جدید و سا

رصد و سطح، و  ، د، در نسل جوان و نوجوانمکنمن با صراحت به پدران  و مادران حاضر در این جلسه اعالم می 

تر بسیار باالتر است.  حتی گرما و حرارت گراش فطری به حق و عدل و خیر، از گرایش نسل میانسال و قدیمی

یرخواهی  و خ  یزان حق پرستی، حق خواهی، حق دوستی، عدل دوستیالبته ممکن است در فالن آقا یا فالن خانم م

پرستی، خیر دوستی،  ، حق دوستی، حق  . اما درصد و سطح حق گراییبیش از دیگری باشد، اما این امر اقلّی است

 نوجوان و جوان به طور معمول باالتر است. و بخصوص عدل دوستی، در نسل 

 3بند  48ص 

 تعارض حق طلبی و خانواده 

روند و شما را به راه  میها به راه باطل  های صاحب عقیده و معتقد به خداوند و راه خدا! اگر دیدید بچه ای انسان 

ها صرف نظر نه  ، از بچه پویی شماستخواهی و حق پرستی و راه حقها مانع حق کشانند و عالقه به بچه باطل می 

 . از راه حق

 3بند  52ص 

 سعادت و امنیت 

 آورد. می این است که سعادت و امنیت خاطر در دو سرا  ایمان و عمل بر طبق ایمان مایه نزدیکی به حق است. 

 3بند  52ص 

 دروغین  ایمان



 

 

از خدا و  های دنیوی(  وابستگی)زها  هایی که برای شما ارزش و محبوبیت این چی؛ ای انسانای پدران و مادران

  ن خداوند مردم دنیا دوست  الصراط المستقیم نگویید؛ چو  و فداکاری در راه او بیشتر است، بیخود اهدنا  امبرپی

 کند.هکار را هدایت نمی تب

 2بند  53ص 

 والیت فکری 

تان هم به عنوان اینکه من جوانم و بهتر  . فرزند ان ندارید ت، والیت فکری بر فرزند ی به عنوان پدر و مادرلجنابعا

 وحی است و  ید. والیت فکری مال گر والیت فکری ندارهمدی کار ندارد. هیچ کدام بر  فهمم والیت فکری بر سر می 

  ن وحی در دایره وحی؛ مال علم است و مطالعات حساب شده در قلمرو علم. نه شما به عنوان پدر و مادر در آگاها

 تان در نسل نو باشد و نه نسل نو در صدد تحمیل بر شما.صدد تحمیل نظر

 2یند  53ص 

 درگیری دو نسل بر سر حق و باطل 

قی  : اسالم این درگیری را نه شوم دانسته و نه بد تل، حق و عدلشر  ، خیر و در زمینه حق و باطل  درگیری دو نسل

 ها شناخته است. ی جامعه و حق پویی و حق یابی و حق جویی انسان، بلکه آن را عامل تکامل و تحرک و پویایکرده 

 2بند  55ص 

 زمینه حقوق و مسئولیت  دستور اسالم در

، سعی کن حقوق  بزرگ سال  ، خواه جوانسال باشید خواه میانسال یا مانسالم در این باره این که ای مسلدستور ا

 حدود تو را رعایت نکنند.و حدود دیگران را رعایت کنی ولو آنها حقوق و 

 2بند  55ص 

 توصیه به پدر و مادرها 

الخوردگی و پیری و از کارافتادگی  روز فرسوذگی و س   ها درخواهیم بچه ، اگر می کنمبه خودم و به شما توصیه می 

  اشند، همین حاال این مطلب را به آنها یاد بدهیم. چه جوری یاد بدهیم؟ ...... اگر من و ی بهای دلسوز برای ما بچه 

 گیرند.ها خود به خود این را یاد می بچه شما امروز با عاطفه و محبت و دلسوزی مراقب گدر و مادر بودیم 

 2بند  56ص 


