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 اجازه  هاآن باید به  باشند،داشته موضوع عدالت )و هر موضوع دیگری(آموزان درکی عقالنی از دانش اگر بخواهیم که

تا زمانی که  شان قابل پذیرش نیست، سؤال کنند.دانند یا برایچه مبهم میی آنبدهیم، بلکه آنان را ترغیب کنیم که درباره

 شود.ها به عدالت اجتماعی کامل نمیها پاسخ نگیرد، باورآنآنسؤاالت و ابهامات 

 در  باید. بنابراین بشناسنددر بستر زندگی  ها موضوع ران آموزان، الزم است که آبرای معنادار شدن یک موضوع برای دانش

سپس بر این اساس با آن ها ادامه  ،آشنا کنیمدر خانه، مدرسه، کالس و جامعه  ، ظالم و مظلوممصادیق ظلم را باها آن ابتدا

 دهیم.  

 است. بنابراین ایجاد فضایی مبتنی بر عدالت اجتماعی در مدرسه، از  «جامعه»های از اولین مصداق ،ها، مدرسهبرای بچه

ی خاصی از جامعه ای که تنها طبقهبه عنوان مثال فضایی مبتنی بر رقابت یا مدرسهجهت الگوپذیری اهمیت بسزایی دارد. 

 کنند، فضای مناسبی برای آموزش عدالت اجتماعی نیست.در آن تحصیل می

 ها و اخبار چه که از رسانهو آن نندیبیچه در جامعه مکه بنا به آن میروبرو هست یبا نوجوانان یاز جوامع امروز یاریدر بس

از  ی! برخدانندیخودشان م هیخودش را نجات دهد؛ بق ییبه تنها دیجهان هرکس با نیکه در ا کنندیتصور م شنوند،یم

پا له  ریرا ز یگریاست که بتواند د یجامعه، برنده کس نیکه در ا کنندیگمان م رها،ت بزرگ یاز برخ یها با الگوبردارآن 

 ی»ظلم کردم و کس ای د«یند یباشد که »ظلم کردم و کس نیا تواندیاز نوجوانان م یاریبس تیعقالن ،ینگرش نیکند. با چن

 توانند در این زمینه به ما کمک کنند:موارد زیر می جبران کند«. تواندینم

گری، این است که دِل ی ستمترین نتیجهصحبت کنیم. مهم فرد ستمگرآموزان در مورد تأثیرات ستم بر روی ا دانشب ▪

ها به دست که در پرتو روابط دوستانه با سایر انسان_کشد و از رسیدنِ ما به بلنداهای انسانیت انسان را به ویرانی می

  دهند.ی انسان بر اثر ستم را نشان میها استحالهبسیاری از داستان کند.جلوگیری می _آیدمی

مثل  ،یزندگ یهانعمت نیتراز مهم یبرخ م،یدانیچه مچنانآموزان در مورد نتایج ستمگری صحبت کنیم. با دانش ▪

به   میتوانی. ما مندرویاز دست م یگربر اثر ستم  مت،یمحبت و صم  یآکنده از فضا  یاجامعه  ایخانواده    ،یعمر، دوست

. ابندییم ال زو  ییهانعمت  اینعمت    ،یگونه با ستمگرکه چ  مینشان بده  یخیتار یهانمونه  ای  یزندگ  یهاکمک داستان

 فیآموزان توصدانش یرا برا ییهانعمت نیو از دست رفتن چن میاوریب ادیخاطرات خودمان را به  میتوانیم نیهمچن

 . اورندیب ادیرا به  یمشابه یهاکه نمونه میبخواهها . سپس از آنمیکن

( در مقابل ظلم یروح هست ایدار است و خداوند )جهت یجهان ،یدارند که بدانند که جهان هست ازینآموزان دانش ▪

 نی. اداردیکه فرزندانش را دوست م  ستا  یمادر  ایاو در برابر ستم به مظلومان، همچون پدر    یستادگیاست؛ ا  ستادهیا

ها خواهد بود. آن یهم پشتوانه یکه ظالم نباشند، در زمان عدالتخواه کندیها کمک مبه آن کهنینوع نگاه عالوه بر ا

 آنان است. یروح جهان حام دانندیچرا که م
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 این کند، نفرت از ظالم است. به چه که ما را هدایت میگری برای عدالت و مبارزه با ظلم، آن وجو، در جستخیلی اوقات

 جوییم. هایی مشابه با ظالمان مدد میکنیم و چه بسا از ابزار و سالحترتیب ما نیز در نیت شخصیتی همانند ظالم پیدا می

عشق   و  از جانب نفرت پیش نروند،  تحقق عدالتآموزان کمک کنیم که در مسیر دانشمان به  در تمام طول تدریس  ما باید

های ظالمانه برای مبارزه با ظلم مدد نجویند. همچنین درک . بنابراین از ابزار و شیوهاشدها ببه انسان و انسانیت رهنمون آن

 کند و امکان جبران دارد.هاست که اشتباه میکنند که ظالم نیز، به لحاظ انسانی، فردی مانند آن

 روال عادالنه، در امتداد  کیبنا کردن  ایظالمانه  یوهیش کی افکندنیکه پ میمان نشان بدهآموزانخوب است که به دانش

ها مهم است که به آن از مرگ یک فرد باقی بماند.، ثمراتی که ممکن است حتی پس دارد بلند مدتیزمان، چه ثمرات 

. به عنوان مثال شوندیم بزرگو  بالندیچگونه م کیبد و ن یکه کارها میدارد و نشان بده یامتداد یکه هر عمل میاموزیب

است. مثال شده ایها در راه عدالت، موجب تحقق عدالت در دنمرگ آن یو حت خیها در طول تارانسان یهاچگونه تالش

 .استها به ثمر نشستهاست و در طول سال انجام شده ینژاد ضیتبع هیکه برعل یمبارزات 

  که تنها از مضرات ظلم سخن بگوییم کافی کنیم. اینایستیم، اما برای عدالت مبارزه نمیدر برابر ظلم میبسیاری از ما

آموزان سخن بگوییم. به تصویر کشیدن یک رفتار عادالنه یا یک . بلکه باید از شیرینی و حالوت عدالت برای دانشنیست

 های ظالمانه دارد.آموزان تأثیری به مراتب بیشتر از بیان تلخیجامعه مبتنی بر عدالت اجتماعی در ترغیب دانش


