
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 ۱۴۰۰آبان  ۲۸اول: جلسه       دینی  آزادی و تربیتموضوع نشست: 

 

 . میخود بپرداز یو معرفت یابتدا به رشد معنو  د ی با میفرزندانمان موفق باش  ین ید ت یدر ترب م یخواهی م اگر

  ی پا به پا د یبا کنند یم یکه در آن زندگ یی ایاز دن یبلکه در معرفت و شناخت و آگاه قی و مادر نه لزوما در مصاد پدر

 . معرفت  مییگویم  نیکودکان حرکت کنند به ا

 فرزندانمان است. ی نید ی حوزه معرفت نسبت به آزاد  نیمهم در ا یاز مبناها یکی

 ست؟ یچ ی آزاد مینیبب ابتدا

حاضر   یکشورها شتر یشد و ب بی تصو ۱۹۸۹نامه پکن( که در سال  مانینامه حقوق کودکان )پ مانیبه نام پ م یدار  یمتن

 را امضا کرده اند    نیدر سازمان ملل متحد ا

 .همراه است ی نامه تا حدود مانیپ ن یما هم با ا کشور

 : ۱۳ ی ماده   مفاد

 . باشد ی م ده یابراز عق یحق آزاد یدارا  کودک

  ای یشفاه ای یاز هر نوع بدون توجه به مرز ها به صورت کتب  د ی و رساندن اطالعات و عقا افتیدر  حق شامل جستجو،  نیا

 .باشد یبه انتخاب کودک م ی گریهر رسانه د ای یچاپ شده به صورت اثار هنر 

 !م ی)بکن نکن( دار  ین ید تیدارد ما در ترب ی کودک تعارض جد   ینی د ت یبند با ترب نیا

 .هستند  بند ینامه پا مان یپ نیکه به ا یمدارس  ستند یهم کم ن ران یا در

در   ییزدا تیقانون قانون جنس نی ا؛ ستین ران یشکار در مدارس اآوجود دارد که هنوز به صورت  ی مدارس اروپا قانون در

 .مدارس است

 چه بود ؟  قانون

را   ی ا  هی در مدارس( اصالح ی)اعتماد ساز  یپروژه   ی و در ادامه بحث در باره  ۲۰۱۹پارلمان فرانسه در سال  ندگانینما

 . عنوان شود ۲و والد  ۱مدارس از عنوان والد  ی ثبت نام  یعد در فرم هاه بب  نیا رساندند که از   بیبه تصو

 



 

 چرا؟

 . جنسگرا بودهم  ی احترام به حقوق خانواده ها یدر راستا  هیاصالح نیا

 بود   ه یاصالح نیا بیتصو لیاز دال گرید  یکی یی زدا تیجنس

مدارس همواره از عنوان نام پدر و نام مادر   یاز فرم ها  یاریداشتند که هم اکنون بس  د یه تاکتنک ن یموافق بر ا ندگانینما

 شود.ی استفاده م

حق ندارند  نیاست و والد  یموضوع اجتماع ک ی تیاست و ترب یموضوع شخص ک ی نیسمت که د نیجهان رفت به ا و

   .وارد کنند   تیرا به موضوع ترب نید

 . بسته شد  نید  یپرونده   پس

عقب   ی فکر ی کند باز هم متهم به استفاده از الگوها ت یدش را تربفرزن ی اخالق یبخواهد بر اساس الگو ی اگر کس یحت

 .شودیمانده م

 .است م یو گ ی بعد موضوع باز بحث

 .دهد ی قرار م ر یرا تحت تاث که فرزندان ما شود یم لی مدرسه تبد  ک یدارد به   میگ

 .ها ی کردن باز(localize) ز یبه نام لوکوالافتاده است  ی است اتفاق یمدت

  یاگر کودک شما مشکل زبان هم داشته باشد مشکل  یحت گرید  یعنی سازدیرا به زبان شما م ی شرکت سازنده باز یعنی

 .نخواد داشت یبا باز

 . پسران نوجوان باب شده است ن یدر ب  ادیز اریاست که بس wall cityیها باز ی باز نیا ن یاز مهمتر یکی

 . شده( معروف ای)کلش آف ماف  در کشور ما به نام  یباز نیا

   .مشهود است ی باز نیدر ا ی به راحت ییغ همجنس گرای تبل م ینیبب ی تیرا اگر با نگاه ترب یباز نیا

 .است نید   رییموضوع تغ  یبعد  موضوع 

   .آن است یو اعالم عموم ن ید ر ییرا حساس کند رشد محسوس تغ ما د ی که با ی اخبار نیاز مهتر  یکی

 .کند یم   ینید  ی ابراز ب نستاگرام یا ویو در ال   دهند یم ر ییرا تغ نشانیاز جوانان ما د یاد یز حجم

 .کند یم تیحرکت حما ن یهم از ا یآزاد   مفاد



 

 

   .شودیکم رنگ و کم رنگ تر م  تیمثل عبود  یموضوعات شودیم دهیکوب  ی بل آزادط ن یچه بر ا هر

  تیرشد جمع ییاز همجنسگرا تی توجه و حما ل یاز دال یکیکرد که ) توان یموضوع م   نیکوچک به ا ی لیخ یاشاره   کی

 است(

   .دهیخواب یی تفکر و مبنا د یتاک  نیپشت ا یعنی

  یبستر  یوقت   یتر و اصالح شده تر ول  زهیرانیا د یدارد شا  یفراوان انیهم حام ی نید تی در ترب ی زادآکشور ما هم    در

 .کند یقطعا رشد م  شودیفراهم م

 موضوع را مطرح را خواهند کرد: ۵  ستیاصرار چ نیشما بر ا لیدال  م یبپرس  انیحام ن ای از اگر

 .با خلقت است ری پس محصور کردن انسان مغا ده یمتعال انسان را آزاد آفر یاست: خدا ی ذات  یآزاد -۱

بسته   ط یدر مح ی ول  کند یم ی تو را قو  یر یگ م یقدرت تصم یهر کدام را انتخاب کن  یآزاد باشد و بتوان ی طیمح  یوقت -۲

 . خواهد رفت ن یاز ب تتی و خالق  یر یگ م یتصم ی قوه 

 .کند  ی زندگ ا یدن ن یدر ا تواند یاصال نم ینکن ت یآزاد امروز اگر فرزند آزاد ترب  یایدر دن  -۳

   .است نه انسان وانیح تیترب ی برا ت یحصار و محدود-۴

 . کشاند ی م واناتی انسان به ح ی  رهیانسان را محدود کند او را از دا  یآزاد  ی زیو هر چ  یهرکس

 . است ین آزادگ اهم یآزاد -۵

 .د یاو بکوش  یابتدا در آزاد  د یکند با دایروح پ ی بچه آزادگ د یخواهی م اگر


