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مباني پنجگانه تربيت سند تحول بنيادين در وصيت نامه نوراني شهيدان
نمازخانه خواهران ساختمان مركزي وزارت آموزش و پرورش – جلسه ششم –  72آذر  73 – 6931ربيعاالول 6391
اين وصييننامههايى كه اين عزيزان مينويسيند مااعهه كنيد پنجاه سيال عبادت كرديد و خدا قبول كند ،يك روز هم يكى از اين وصيننامه ها را بگيريد و
مااعهه كنيد و تفكر كنيد
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((  -1هستی شناختی -2انسان شناختی  -3معرفت شناختی  -4ارزش شناختی ارزش  -5دین شناختی ))
هويت در سند تحول از نظر شهيد آويني

الف-تفاوت عقل – عدل -عشق در و صیت نامه چیست؟
ب -مبانی نظری شهادت چگونه قابل آموزش است؟
ج -در وصیت نامه نورانی شهدا تفکر عاقالن نسبت به عاشقانه در چه سطحی است؟
در چشم عاشمق م موشموی یی نیسمت .با عاشمق بگو هه در هار عشق اناا
د د ،عشمق مواره فراتر از عدل و عقل می نشمیدد ،دون نیم ،و اصمال عشای می
گویدد هه این دون عدل و عقل اسممت عاقالن می گویددخ اداوند عادل اسممت.
عاشقان می گویددخ بل عدل آن است هه موشوی می هدد.
عماقالن چون گرفاار بال شممموند ،گویدد شمممکیبایی ورزی هه این نیم بگارد ،اما
عاشقان چون در مورههی بال در آیدد گویددخ اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظر
مرا بشکست لیلی؟ عاشقان عاشق بالیدد.
الف -در وصیت نامه شهدا روح برای آبادانی تن است یا تن برای روح باید شود و یا
ایدکه دو سویه باید باشد؟
ب -د از زندگی در دنیا در وصیت نامه شهیدان چیست؟
مگر نه انکه اانهی تن راه فرسودگی می پیماید تا اانه ی روح آباد شود و مگر این عاشق بی قرار را بر این سیاره سرگردان
آسمانی هه هره زمین باشد برای در اسطبل اواب و اور آفریده اند؟
الف -آیا در وصیت نامهی غدی شهیدان هربال فقط ماولق به سال  16جری است؟
ب -از نظر شهیدان چرا مگان مخاطب ندای ساالر شهیدان در هربال نمی شوند؟
گوش هن از ورای حجاب قرنها بار دیگر ندای ل من ناصر حسین علیه السالم به گوش می رسد بشااب برادر بشااب.
در فرصت هوتاه زندگی ر هس ا لیت نمی یابد هه مخاطب این ندا قرار گیرد.
*****هويت و موقعيت*****
هويت ،به مثابة مفهوم کليدی هدف کلی تربيت عمومی ،نيازمند توضييي و تشييري بيشي ر اسييت .هويت ،بخش نام عين و
سييا و ناتمام و در عين حا يک پارچة وجود آدمی است که در جريان قبض و بسط زنجيرة موقعيت های زندگی توسعه و تعالی
می يابد .هويت دارای دو جنبة فعا و منفعل اسييت .جنبة فعا آن بخش خالق و مولّد و زايای هويت اسييت که بر اسييا

آگاهی و

قدرت ان خابگری انسيان عمل می کند و بر عناصير موقعيت تأثير می گذارد و آن را اصالح و بهبود می بخشد .اما تکوين وتحو
هويت در جنبة منفعل ،از عناصر فطرت و طبيعت از يک سو و از سويديگر از عناصر موقعيت تأثير می پذيرد .همچنين هويت امری
چنداليه اسيت .اين اليه ها وابسي ه به حلقه های تودرتوی حيات اج ماعی و فردی بشر و شامل اليه های جهانی(انسانی) ،دينی،
ملی ،جنسيی /جنسيي ی ،قومی /محلی ،خانوادگی و فردی اسيت .اين اليه ها م عامل و م داخل اند و نمی توان به صيورت ايس ا و
مس قل به آن ها نگريست.
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