
 

 

 حیمبسم اهلل الرحمن الر

 صه فصل چهارم کتاب نقش آزادی در تربیتخال

 ت تعلیم و تربی: موضوع

 74تا  59: صفحه

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

گونگی انسان   ترین خداباشد. بزرگ  خداگونهو اراده خویش و در حرکت کردن، باید در انتخاب خویش  انسان ✓

نجا  . از آآفریند سازد و خود می گزیند، خود می سنجد، خود برمی سد، خود می اشنخود می در همین بعد اوست:  

است، یعنی اینکه ادمی رو به خدا و در راه خدا حرکت بکند،  سبیل اهلل  ،  که جهت اصلی این گزینش و انتخاب

به   تعلیم و تربیت ها و تنها در پرتو اینه همه، تن کند.او تحقق پیدا می  اهانه و آزادانهگزینش آگبر اساس لذا 

 . آید وجود می 

و    تزکیهساختن و آگاه کردن و  ها در خط آگاهی دادن و  ها و فرصت ها و امکان ز همه راه باید ا  انقالب یک   ✓

 استفاده کند.  ، یا تعلیم و تزکیهتعلیم

، خودسازی آگاهانه  یر انقالب و با معیارهای انقالب، در مسهیک جامعه انقالب کرد   های مختلف نسل نکه  برای ای ✓

ای  جریان پرتوان نیرومند گسترده های نویی بشوند و تولدی دوباره بیابند، الزم است انقالب  داشته باشندو انسان

به شکلی که آنها   ، امادسازخودش فروببرد و با خودش هماهنگ  وجود آورد که بتواند افراد جامعه را دررا به 

«  . بنابراین، حالت »با خود بردنجبر و تسلیمباشد، نه حرکتی از روی  ای  انه حرکت آگاهانه و آزاد،  حرکتشان

و امکانات را داشته  ثر زمینه مساعد  ی و آزادی باشد، بلکه باید حالت در اختیار نهادن حداکنباید بدون آگاه

، در همه نهادهای  ، تربیت و تعلیمخط اصلی تعلیم و تربیتباید  ز باشد. این  ت انگیباشد و شوق انگیز و رغب

 اسالمی ما باشد. انقالبی جامعه 

تعلیم و تربیت باید به یک  ز انقالب پس اد اما به صورت طیف طیف و محدود بو قبل از انقالب  تعلیم و تربیت   ✓

 .جریان تبدیل شود و محیط جامعه باید در این راستا باشد 

 برای این منظور باید چند نکته اساسی را رعایت کرد:  ✓

o عی  های موضش ها به جای اینکه تالانکار ناپذیر این مقطع از انقالب این است که تالش ضرورت : اوال

بشوند یکی شوند    متشکلباشد. باید نیروهای مومن مسلمان با هم  منسجم    گسترده های  ، تالش باشند 



 

 

با هر مسئولیتی که در  این تشکالت عالوه بر وظیفه نهادی خود    . وبه وجود آورند جریانی نیرومند  و  

 و... خود را مسئول بدانند.اجتماعی اعم از فرهنگی و سیاسی مسائل  نسبت بهجامعه دارند باید 

o :ای قوی  جاذبه بنابراین باید دارای    این جریان باید بتواند افراد این جامعه را در خودش فرو ببرد   دوما

عم از اخالف  . و این اخالق ا ماستتار و رفتار اخالق اسالمی در گف ی مهمش  و این جاذبه جنبه   باشد 

 تماعی مانند عدالت اقتصادی و... است.جو ا فردی 

o :ی و  ها را در خود فرو ببرد اما نه فرو بردنی که خودآگاهجریان باید طوری باشد که انسان   سوما

تواند  ن آزادی نمی چون بدو  .را از آنها سلب بکند . به شکل یک جبر اجتماعی در بیاید انتخاب آزاد  

 تواند ما را به راه اسالم ببرد. نمی  وام داشته باشد. اصوالد

o :برانگیزاننده طوری به وجود آی    چهارم انگیز و  و به سمتی برود که حرکت عظیم  این جوّ شوق 

شود.  انقالب اسالمی امت ما بتواند هرچه زودتر در جهان بدرخشد و با درخشیدنش انقالبمان صادر  

ها ، موضع گیری . شعارهارا دقیقاً ذکر کنیمهای جهانی بودن این انقالب  ویژگی ها و  اید تمام خصلتب

، همه باید طوری تنظیم شود که به جهانی بودن آرمان و راه  هاف بها دادن ها و تأکیدهاتکیه کردن 

خواهد    ای ایران شکستای خدشه وارد نیاید. وگرنه این انقالب حتی در درون مرزهاین انقالب ذره 

 خورد 


