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 :مقدمه 

هر علمی موضوعی دارد و موضوع تعلیم و تربیت شناخت قابلیت های انسان است و به فعلیت 

رساندن آن است. لذا تربیت بشر در ناموس خلقت سنگ زیرین آن و هدف اساسی آفرینش و انبیاء 

و اولیاء الهی است. سعادت و شقاوت انسانها بستگی تام و تمام به نوع ترتیب به عنوان زیربنای 

این  شخصیتی و حیثیتی اش دارد که یا او را به اوج کماالت و در مسیر بندگی خالق می کشاند و در

مسیر آگاهانه و عاشقانه در پی شکوفایی استعدادها و شناخت خود و مسئولیت بندگی، روز به روز 

به کماالت خود افزوده و در این حالت چون درختی پرثمر قدر خود و بندگی را درک و خلق خدا 

برای  از نتیجه کار و تالش اش از او بهره می گیرند و باعث حرکت، انگیزه، عبرت و شوق بندگی

 از گیری بهره با را بشریت رشد موانع و آمده فائق طبیعت جبر بر طریق بدین و  دیگران می گردند.

شد و ر برای بستری و یافته را آن از رهایی راه و اند؛ شناخته اسالمی و انسانی صحیح تربیت

شده اند و یا از شکوفایی شخصیتی و الهی خود و جامعه ساخته اند لذا راهبر و نمونه برای دیگران 

سوی دیگر با غفلت زدگی و عدم درک صحیح از موقعیت، شأن و کرامت انسانی و بندگی، کار را 

به شکلی سامان می دهند که با افتادن در دام هواها و هوسها و خودمحوری بیمارگونه، بجای 

 خدامحوری، انسان محور و اسیر زر و زور و تزویر می گردند.

این است که فرازهایی از اهداف و شیوه های تربیتی حضرت امام خمینی سعی بر  مجالدر این 

را که خود یک الگوی تمام عیار و صاحب نظر در مقوله تعلیم و تربیت است در حد امکان مورد 

  قرار دهیم. اینک بحث خود را در شش بخش به شرح ذیل پی می گیریم.توجه بیشتر 

 و کتاب تعلیم الهی، معرفت       طی به، حیات انسانها، تزکیه) تربیت و تعلیم اهداف و ضرورت  .1

 ؛(خالق رضایت گرایی، عدالت به دعوت حکمت،

 تربیت؛ و تعلیم اصول  .2
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