
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 دکان جمالت ناب فصل چهارم کتاب نقش آزادی در تربیت کو

 موضوع: تعلیم و تربیت 

 74تا  59صفحه 

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

 انسان خداگونه 

ترین خدا گونگی انسان در  باشد. بزرگ   خداگونهو اراده خویش و در حرکت کردن،  باید در انتخاب خویش    انسان

. از آنجا که  آفریند سازد و خود می گزیند، خود می سنجد، خود برمی شناسد، خود می خود می همین بعد اوست:  

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

 آید. به وجود می   تعلیم و تربیتاینه همه، تنها و تنها در پرتو    کند.او تحقق پیدا می   آزادانهگزینش آگاهانه و  اساس  

 1بند  59ص 

 انقالب و تعلیم و تربیت 

ها در این خط استفاده کند: خط اگاهی دادن و ساختن و آگاه  ها و فرصت و امکان ها  یک انقالب باید از همه راه 

 زکیه و تعلیم یا تعلیم و تزکیه. کردن؛ ت

 1بند  59ص 

 رابطه تزکیه و تعلیم 

در قرآن گاه ترکیه مقدم بر تعلیم آمده و گاه تعلیم مقدم بر تزکیه؛ چون هر دو صحیح است. انسان با آگاهی، خط  

ک اندیشی و پاک رفتاری بردارد امکان آزادتر  کند و با هر قدمی که در راه پاپیدا می   و پاک رفتاری را دیشی  نپاک ا

 آورد. را به دست می شدن بیشتری 

 1بند  59ص 

 انسان در مسیر انقالب 



 

 

یک جامعه انقالب کرده، در مسیر انقالب و با معیارهای انقالب، خودسازی آگاهانه    های مختلف نسل برای اینکه  

ای را  جریان پرتوان نیرومند گسترده ند و تولدی دوباره بیابند، الزم است انقالب  های نویی بشوداشته باشندو انسان 

آنها   که  شکلی  به  اما  سازد،  هماهنگ  با خودش  و  فروببرد  در خودش  را  جامعه  افراد  بتواند  که  آورد  وجود  به 

 . جبر و تسلیمباشد، نه حرکتی از روی ای حرکت آگاهانه و آزادانه حرکتشان، 

 3بند  60ص  

 لزوم تشکیالت 

های های موضعی باشند، تالش ی اینکه تالش ها به جاضرورت انکار ناپذیر این مقطع از انقالب این است که تالش 

نام حزب  مؤمن  مسلمان تشکیل شوند؛  د. بحث بر سر این نیست که با چه نامی نیروهای  گسترده منسجم باش 

است که نیروهای  باشد، نام سازمان باشد، نام انجمن باشد، نام کانون باشد؛ این بحث مطرح نیست. بحث بر سر این  

 شوند؛ یکی شوند و جریانی نیرومند به وجود اورند. م متشکل  مان با همؤمن مسل

 3بند  63ص  

 و سیاست  دین

هایمان یت سیاسی نداریم. اینها مال زمان شاه بود که ما برای اینکه استتار داشته باشیم و فعالامروز ما واحد غیر  

دین و سیاست ما یکی  لیمن غیر سیاسی است.  آقا اجتماع مع،  گفتیمرا زیر پوششی ببریم آنها را اغفال کنیم می 

 است و سیاست و دین ما یکی است.

 1بند  64ص  

 دین و اسالم 

اش، قضاوتش، سربازی  میاسالم دینی است که سیاستش عبادت و عبادتش سیاست است. اسالم دینی است که معل

در راه خدا  ، همه باید عبادت و  ، فرماندار بودنشودنشاش، شهردار ب، صنعتش، کشاورزی اش، طبابتشو پاسداری

 ومند سازنده دربیاید. ید به صورت اجزای منسجم یک جریان نیراش باه باشد. همه اینها باید آهنگ داشته باشد و هم

 1بند  64ص  

 حقیقت اسالم

 .با هم یکی است. آهنگ واقعی توحید همین استمنسجم؛ همه اش   ، ما یک اسالم و یک امت اسالمی داریم

 1بند  64ص  



 

 

 مادیت و معنویت در اسالم 

رها کرده از نادیت و ترک  مان با هم درآمیخته است. مادیت بریده از معنویت و معنویت  زندگی مادی و معنوی 

ولی خطمان خط  ، نیازهای مصرفی داریم، ادی داریمم، نیازهای اقتصمادیت نیست. ما نیازهای مادی داری  گوینده

لی  کنیم به سوی هدف متعاحرکت می خداست. آرمانمان آرمان معنوی است ولی از بستر زندگی صحیح مادی  

 دشمنی و مخالفتی نداریم.  با این بستر که  ؛ معنوی

 1بند  64ص  

 ما   معنویت گرایی

این  و زهد و پارسایی منفی صوفیانه نیست. معنویت برای ما  گرایی رهبانیت و تصوف  ت معنویگرایی ما  معنویت 

 است که هیچ چیز زندگی بیش از یک گذرگاه ارزش ندارد  

 1بند  64ص  

 توصیه به معلمان 

تان را  ، برای اینکه نقش خودد و یکپارچه شوید معلمان جمهوری اسالمی ایران! معلمان مؤمن به خط انقالب! متح

تواند تعلیم و تربیت  ، هر چه هماهنگ تر و منسجم تر و سازنده تر ایفا کنید. آنچه می جریان کل انقالب با  هماهنگ  

ومند  ین است که بخشی از یک جریان نیر مان، سازنده و آفریننده بسازد، ا، اسالم و امت پیروزمند ر انقالبرا در خو

، هر کسی  های موضعی اکتفاء نکنید. ممکن است تا این جریان به وجود نیامدهه تالش پرتوان گردد. به هیچ وجه ب 

از موضعی آغاز کند. این اشکالی ندارد، ولی این آغاز باید در خط به وجود آوردن هرچه سریعتر آن جریان نیرومند  

 باشد. 

 2بند  65ص  

 نورانیت انقالب 

تارمان، در رفتارمان، این نورانیت، آن فروغ یزدانی و الهی، این فروغ پرجاذبه  تا یک یک ما در برخوردمان، در گف

 استه از اسالم را به دست نخواهد آورد. سب با انقالبی برخنورانیت متنا ،، کل جریان دیده نشود

 1بند  66ص  

 دعوت با عمل 



 

 

ل  به عم  - نخواندن؛ یعنی جذب کرد   دعوت یعنی همان -این شعار ماست که باالترین دعوت و مؤثر ترین دعوت  

 . م«الناس بغیر السنتکا دعاة نوصالح است. »و کو

 2بند  68ص  

 ب آزادی در انقال

انتخاب آزاد  فرو ببرد اما نه فرو بردنی که خودآگاهی و    د ها را در خوطوری باشد که انسان )باید( جریان )انقالب(  

داشته باشد. اصوال   دوامتواند  را از آنها سلب بکند . به شکل یک جبر اجتماعی در بیاید. چون بدون آزادی نمی 

 . تواند ما را به راه اسالم ببردنمی

 2بند  70ص 

 انقالب جهانی 

ها ها تکیه کردن را دقیقاً ذکر کنیم. شعارها، موضع گیری جهانی بودن این انقالب  های  ویژگی ها و  باید تمام خصلت

ای خدشه وارد  ها، همه باید طوری تنظیم شود که به جهانی بودن آرمان و راه این انقالب ذره و تأکیدهاف بها دادن 

 د خواهد خور نیاید. وگرنه این انقالب حتی در درون مرزهای ایران شکست

 1بند  72ص 

 یت انقالباسالم

کوشند در هویت خالص و اصیل اسالمی این انقالب عوامل دیگری را وارد کنند که  کسانی که به هر عنوان می 

، اینها بدانند که اگاهانه یا نا  گر با انصاف خارجی هم حس کند که این انقالب انقالب اسن ایرانیحتی یک مطالعه 

 کنند.نت می ، به این ملت و حتی به مردم دنیا دارند خیااهانه دارند به این انقالبآگ

 2بند  72ص 

 هاانقالب اسالمی و غیر مسلمان

کنند سعادت  هایی که در این آب و خاک زندگی می ای غیر مسلمانخواهد حتی بری می نظام جمهوری اسالم

بنا و  بیافریند.  انسان غیر مسلمان  اینجا  روند غیر  شهبراین  باید احساس کند که  مسلمان جمهوری اسالمی هم 

 .سعادت دارد و این ضرورت انقالب ماست

 2بند  72ص 



 

 

 هاهنگ المی و فراس انقالب 

دشتی، شیعی، سنی، لر، ترک،  زر، ای هم وطن مسیحی، یهودی  گوییم ، باز هم می همانطور که روز اول گفتیم

و هر چیز آ بلوچ،  ترکمن،  ا  ذربایجانی، عرب،  که  بدان  تو  نظادیگر!  و  ین  تو  برابر سعادت  در  را  اسالمی، خود  م 

! همین؛ و تو در لهجه  آفریند برخوردار شوداند. با او همگام و همراه باش و از عادتی که می ات متعهد میخانواده 

الم سازگار  حدی که با اصول لباس پوشیدن اس پوشیدنت، تا    ، در لغت و زبانت، در کیفیت لباس سخن گفتنت

ی برخورداری. مسلمان هم که نباشی از حقوق  ان و با مسلمانان از حقوق مساوباشد، آزادی کامل داری. تو با دیگر

  چه یک مسلمان عرب باشی، چه یک غیر سمالن فارس. اینجا اسالمی برخورداری؛    شهروند غیر مسلمان جمهوری

 حکومت اسالم است.جا غیر فارس نیست. این حکومت فارس بر 

 

 


