
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 ۱۴۰۰آذر    ۱۲: سومجلسه                      آزادی و تربیت دینی  موضوع نشست:

 

 . خواند ی فرام ی ما را به آزاد وار یکه از در و د  میکنیم  یزندگ  ییایدر دن

   ؛می بحث کرد یفضا شده که تا حدود  ن یاز ا ی مختلف فیتعار

 ست؟یچ  ی آزاد نیما در مقابل ا یتیاست که روش ترب نیما ا بحث

 به فرزندانمان چگونه است؟ ی آزاد  نیکه سهم ما از دادن ا م یمشخص کن ی آزاد نیرا با ا فمانیتکل د یبا

 ی تفاوت مبان جلسه:   نیبحث ا عنوان

   می دار ی متفاوت ی چون مبان میدار ی عالم تفاوت رفتار نیا در

 متفاوت   ی دارد به خاطر مبان ید یما اختالفات شد  یرفتار  اصول

 آزاد است ؟  ی که فرزند من تا چه محدوده ا نیا

   کند؟یمشخص م ی حدود را چه کس نیا

 . می ها پاسخ ده نیبه ا می کنیم  یکه بر اساس آن زندگ یی با مبنا د یاست و با یی مبناِ سواالت  ،گونه سواالت نیا

 )کتاب و سنت(   م یریگ یم نی خود را از د یزندگ یجا وجود دارد که ما مبان نیا یفرض

 شود ی پاسخ داده م تیاهل ب ی  ره یما از متن کتاب خدا و س  یی سواالت مبنا یعنی

 حقوق امام سجاد(:  ی)رساله   یمتن حقوق کی

ا أَوْ مَنْزِلَةٍ نَزَلْتَهَا أَوْ جَارِحَةٍ  اعْلَمْ رَحِمَکَ اللّهُ أَنّ لِلّهِ عَلَیْکَ حُقُوقاً مُحِیطَةً بِکَ فِی کُلّ حَرَکَةٍ تَحَرّکْتَهَا أَوْ َسکَنَةٍ سَکَنْتَهَ

قُوقِ اللّهِ عَلَیْکَ مَا أَوْجَبَهُ لِنَفْسِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنْ حَقّهِ الّذِی  قَلَبْتَهَا وَ آلَةٍ تَصَرّفْتَ بِهَا بَعْضُهَا أَکْبَرُ مِنْ بَعْضٍ وَ أَکْبَرُ حُ 

 ... هُوَ أَصْلُ الْحُقُوقِ وَ مِنْهُ تَفَرّعَ

   .یدهی م  که انجام ی دارد که بر تو احاطه دارد در هر حرکت  یکه خدا بر تو حقوق بدان

 (  میحقوق هست یما نسبت به امور مختلف پاسخ دهنده   یعنی)

 (و ....  ادیمثل قضاوت و سکوت و فر ی قرار داده )فعل فکر یسکونت ها هم خدا حقوق  در

   یکه دار  یگاهیهر جا در



 

   . و در تصرف توست ی که به دست آورد ی تو و هر قدرت یها ت یمثل ن یامور قلب  یحت

  شه یکه به گردن توست حق اهلل است و حق اهلل اصل و ر ی حق نیو بزرگتر ست یگریبزرگ تر از د ش یحقوق بعض نیا

   ردیگ یم شه یحقوق از آن ر هی و بق  حقوق است

 ( ردیگ یم شه یو ... از حق خدا ر تی)حقوق همسر و فرزند و رع

 چه؟  یعنی

 .کند یو ادا م  کند ی م ف یاست که خدا تعر ی خدا حقوق ر یغ حقوق

 انت المالک و انا المملوك(  ی )اله ر یحضرت ام مناجات

دادن به    ی زاد آما در برابر    فی تکل،  را مورد پرسش قرار خواهد داد  ا م  ، ما  ی رفتارها  تک تککه خدا در برابر     حاال

 ست؟ یفرزندمان چ

 

 : میمعتقد   یبه سه گانه ا ما

 ت ی حر 

 (است  یزادگ آ  تیمتفاوت است و حر ی که با آزاد م ی)گفت 

 ستم یجز خالقم ن یاحد  تیمن تحت مملوک  یعنی

 ندارد   یجز خدا بر من برتر  چکسیه

 .لَا تَکُنْ عَبَْد غَیْرِكَ وَ قَْد جَعَلَکَ اللّهُ حُرّاً الم: امیر المومنین علیه الس

 خدا باش  ی : بنده ثیحد  یاصل امیپ

   ت ی وال 

   تیوال م ییگویم ن یبه ا رمیپذ یدارد من م  یاگر خدا فرمود فالن کس بر تو حق حاال

   تعبد 

  م یی گوی م  نیکه مرا به آن امر فرموده به ا  یینه به خاطر آن شخص بلکه به خاطر خدا  کنمیم  تیحقوق را رعا  نیا  من

 تعبد  

 



 

 (  می بگو چشم استفاده نکن گهیمثل چون بابات م ی )از جمالت

 . میاوریو آزادانه محور بار ب  م یفرزندانمان را کر د یبا پس

 . میکه بحث کرد  میدار  یآزاد  ی به نام محدود کننده ها ی زیچ ما

   شودیبدون انضباط محقق نم تیاصوال ترب: انضباط 

 هست   ی که ضبط  ییجا یعنی

 ها  یتابع آزاد  حیصح تیریمد  ی عنی انضباط

 شود.  ل یتبد  ی و قلب یدرون  ی به قوه  تواند یم  یول شودیشروع م  رون یاز ب انضباط


