بسم اهلل الرحمن الرحيم

مباني پنجگانه تربيت سند تحول بنيادين در وصيت نامه نوراني شهيدان
نمازخانه خواهران ساختمان مركزي وزارت آموزش و پرورش – جلسه نهم –  32دي  32 – 6231ربيعالثاني 6321
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

امام روح اهلل (ره)

 مباني اساسي تربيت در سند تحول بنيادين

 -1چه كسي مي تواند اين مهادعه را حل كند؟!
 -2چه كسي مي تواند فرود يك خمپاره قلب چند نفر را مي درد؟!
 -3چه كسي مي داند جنگ يهني چه؛ يهني آتش؛ يهني گريز به هر جا؛ به هر جا كه اينجا نباشد
يهني اضاراب كه كودكم كجاست؟ جوانم چه مي كند؟ دخنرم چه شد؟
 -4به راسني ما كجای اين سؤاعها و جوابها قرار گرفنه ايم؟!
 -5كدام دخنر دانشجويي كه حني حوصله ندارد عكسهای جنگ را ببيند و اخبار آن را بشنود؛ از قصهی دخنران
مهصوم سوسنگرد با خبر است؟!
 -6آن مظاهر شرم و حياء را چه كسي ياد مي كند كه بي شرمان دامنشان را آعوده كردند و زنده زنده به رسم
اجداشان به گور سپردند
 -7كدام پسر دانشجو مي داند هويزه كجاست؟
 -8چه كسي در هويزه جنگيده؟ كشنه شده و در آنجا دفن گريده؟
 -9چه كسي است كه مهني اين جمله را درک كند :نبرد تن و تانك؟!

 -11اصال چه كسي مي داند تانك چيست؟ چگونه سر  121دانشجوی مبارز و مظلوم زير شنيهای تانك عه مي
شود؟آيا مي توانيد اين مسأعه را حل كنيد؟
-11گلوعه ای از عوعه دوشكا با سرعت اوعيهی خود از فاصله هزار منری شليك مي شود و در مبدأ به حلقومي
اصابت نموده و آن را سوراخ كرده و گذر مي كند؛ حاال مهلوم نماييد سر كجا افناده است؟!
-12كدام گريبان پاره مي شود!؟
-13كداک كودک در انزوا و خلوت اشك مي ريزد؟
و كدام ,و كدام ؟ توانسنيد؟! اگر نمي توانيد اين مسأعه را با كمي دقت بيشنر حل كنيد:
 -14هواپيمايي با يك و نيم برابر سرعت صوت از ارتفاع ده منری ساح زمين ،ماشين عندكروزی كه با سرعت
در جاده مهران دهلران حركت مي نمايد ،مورد اصابت موشك قرار دهد ،اگر از مقاومت هوا صرف نظر شود
مهلوم كنيد كدام تن مي سوزد!؟
-15كدام سر مي پرد!؟
-16چگونه با يد اجساد را از درون اين آهن پارهی عه شده بيرون كشيد!؟
-17چگونه بايد آنها را غسل داد!؟
-18چگونه مي توانيم در شهرمان بخنديم و نگاه آن عزيزان را فراموش كنيم!؟
چگونه مي توانيم در شهرمان بمانيم و فقط در س بخوانيم
-19چگونه مي توانيم درها را به خود ببنديم و چون موش در انبار كلمات كهنه كناب النه بگيريم!؟
-21كدام مسأعه را حل مي كني!؟
-21برای كدام امنحان درس مي خواني!؟
 -22به چه اميد نفس مي كشي!؟
 -23كيف و كالسورت را از چه پر مي كني!؟
-24از خيال ،از كناب ،از عقب شامخ دكنر يا از آدامسي كه هر روز مادرت در كيف مي گذارد!؟
-25كدام اضاراب جانت را مي خورد!؟
-26دير رسيدن به اتوبوس ،دير رسيدن سر كالس ،نمره نگرفنن!؟
-27دعت را به چه چيز بسنه ای!؟
 -28به مدرک ،به ماشين ،به قبول شدن در فوق دكنرا!؟
صفايي ندارد ارساو شدن

خوشا پر كشيدن ،پرسنو شدن

آی پسرک دانشجو ،به تو چه مربوط است كه خانواده ای در همسايگي تو داغدار شده است!؟ جواني به خاک
افناده است؟
آی دخنرک دانشجو ،به تو چه مربوط است كه دخنران سوسنگرد را به اشك نشانده اند!؟ و آنان را زنده به
گور كردند؟
-27هيچ مي دانسني!؟ حنما نه!
-29هيچ آيا آنجا كه كارون و دجله و فرات به هم گره مي خورند ،به دنبال آب گشنه ای!؟ تا اندكي زبان
خشكيدهی كودكي را تر نمايي

-31و آنگاه كه قاره ای نم يافني با اميدهای فراوان به باعين آن كودک رفني تا سيرابش كني اما ديدی كه
كودک ديگر آب نمي خورد!؟
اما تو اگر قاسم نيسني ،اگر علي اكبر نيسني ،اگر جهفر و عبداهلل نيسني ،الاقل حرمله باش!
كه خدا هديه حسين عليه اعسالم را پذيرفت و خون علي اكبر و علي اصغر را به زمين پس نداد
و من نمي دانم كه فردای قيامت اين خون با حرمله چه خواهد كرد يا علي عليه اعسالم مدد
سواالت:
 -1مقصود از بي تفاوت نبودن دانش آموزان در بحث تربيت سند تحول چيست؟
-2آيا با بي تفاوتي به سهم شهيدان در تربيت حيات طيبه؛ مي توان توسهه عداعت محور را پايه ريزی نمود؟
 -3چگونه توصيه شهيدان در عداعت آموزشي قابل مشاهده مي باشد؟
 -4آيا بدون دسنورات وحي و توصيه شهيدان ؛ مي توان آفات و آسيب های عداعت اجنماعي را برطرف نمود؟
*****عدالت محوري در تربيت سند

تحول*****(ص 052-052مباني نظري سند تحول)

در آيات و روايات ،مقولة عدالت يکی از ارکان حيات اجتماعی تلقی شددد و مورد توجه بود اسددت .بر
اساس بيان قرآن ،هدف اساسی ارسال پيامبران به پاداشتن مردم برای برپايی جامعة عادالنه است .
از اين ،رو يکی از اهداف اسدداس دی حکومت اسدديمی ،اجرا و بس د عدالت درجامعه اسددت .عدالت در
عرصدده های مختلف اجتماعی ،سددياسددی ،اقتصددادی ،فرهنگی و تربيتی قابل پی گيری اسددت.البته بر
اساس آيات قرآن ،حوز های عدالت متعددند و خود ،خانواد  ،خويشان  ،امت و جامعة انسان ها ،را
شامل می شود.
از نظر عيمه طباطبايی معنای اصدلی عدالت اقامة مسداوات ميان امور است به اين که هرامری» را آن
چه سددواوار اسددت بدهی تا همة امور مسدداوی شددود و هريك درجای واقعی خود که مسددت

آن اسددت

قرار بگيرد ...عدالت در مردم و بين مردم اين است که هرکسی را در جای خود که به حکم «.عقل يا
شددر و عرف مسددت

آن اسددت قرار دهی با توجه به اين تعريف عيمه طباطبايی می توان گفت که

عدالت اجتماعی در يك سطح با مساوات برابر است و در سط ی نيو رعايت تفاوت هاست .در واقع در
مفهوم عدالت هم تسدداوی اسددت .با « عقل ،شددر و عرف » وجود دارد هم رعايت تفاوت ها .از سددوی
ديگر ،منابع فهمِ عدالت عدالت « اصول فلسفه و روش رئاليسم » توجه به اين که عيمه طباطبايی در
مقالة شددشددم کتاب را از مقولة اعتباريات بالمعنی االخص تلقی می کند و آن را به حوزة عقل عملی
مربوط می داند ،می توان گفت عدالت اجتماعی مقوله ای اسددت که به رواب افراد و گرو بند ی های
در جامعه مربوط می شدود .گرو ها و طبقات اجتماعی به شکلی بايد تعامل داشته باشند تا بين آن ها
شدکاف ايجاد نشدود .درواقع عدالت خواهی و عدالت ورزی يعنی حساسيت نسبت به کنش گرو ها و
گرو بند يها و حرکت شکا فهای اجتماعی.

يکی از عرصددده های بنيادی بر پايی عدالت اجتماعی ،توسدددعة عدالت در امر تربيت اسدددت .امروز
اسددتفادة برابر مردم از امکانات تربيتی ،می تواند مصددداقی از اجرای عدالت باشددد خصددوص داً که در
دنيای امروز نپرداختن به اين عرصده ،ظلم به مردم م سدوب می شود .بر اين اساس ،بدون شك يکی
از ويژگی های مهم الگوی مطلوب تربيت رسددمی و عمومی در جمهوری اسدديمی ايران عدالت م وری
است.

