
 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

و آخرت از همه دور باشد به برکت   ايدن  یروز افزون و بالها قاتتانيخوب باشد. توف  یو رحمت اهلل و برکاته. ان شاهلل که حال همگ کميسالم عل

   .صلوات بر محمد و آل محمد 

. مياز دبستان ادغام کن شيرا به عنوان مقصد پ ینیگز بيسخن و ط بيسه مقصد فهم قرآن و ط نیتمر نکهیبه ا میديرس مانیما در بحث ها 

  .ميکن یطراح یبراساس آن برنامه ساالنه ا

شود و بعد  یدو طرح بررس ایطرح   کیدارند طرحشان را نشان بدهند و صحبت بکنند اعالم کنند. حداقل   لیکه تما یدوستان افراد نيب  از

دارند خودشان مطرح بکنند.   لیدارم خودشان مطرح بکنند اگر تما مي چون تصم یبنده فرستادند ول یدوستان برا یسراغ بحث. البته برخ میبرو

تان  خود یسالمت یکنند برا یدوست داشت دستش را بلند کند. تا دوستان اعالم آمادگ یانجام داده اند. اگر کس یهست که عده ا نیمنظورم ا

  .ندارد یفعال آمادگ یکس ای.  گوديصلوات بفرست نید یو امام زمان و رهبر انقالب و علما 

است   یجانب یبحث ها  گر،ید یدارد و چه در حوزه بحث فهم قرآن و چه در حوزه ها  تياهم یليخ یزیکه در حوزه برنامه ر ییاز بحث ها یکی

را در نظر  تيبحث جنس دیهم با ،ینظام آموزش یاست. پس شما در طراح ميو بحث اقل تيبحث جنس یول یشود گفت جانب یکه البته نم

با فرهنگ هم  مياقل نیها اوقت  ی. بعض میرا مد نظر دار یعيمنطقه طب ای ايشود که جغراف یگفته م یوقت مي. البته اقلميو هم بحث اقل دیريبگ

  یعنی.  ميکن کشيبه سه بخش تفک یحت ایبه دو بخش  ميتوان  یاقع آنها را مدهد که در و   یم ليرا تشک یخاص  یشود و فرهنگ ها یم یقاط 

را جدا کرد. تفاوت   نهایشود ا یم یو ل میريگ یم یکیو فرهنگ را  ميکه ما نوعا اقل م یريبحث بگ کیرا  ميلاق م، یريقسم بگ کیرا  تيجنس

  ییها شی چه گو نکهیا ست،ين  یکوهستان  ایاست  یکوهستان  نکهیا ات،يعيطب یهابحث مياست که در اقل نیدو ا نیو فرهنگ و منظور از ا مياقل

  یکه به صورت خاص است. نوعا در طراح ییها یآن فعال است و در بحث فرهنگ هم سبک زندگ رد  یعيبه صورت طب ییدارد. چه شغل ها

هر سه   گاهیدر واقع جا نهایمشخص بشود و بعد از ا دیها با نیهر کدام از ا گاهیشوند. اوالً جا یموارد مورد غفلت م نیا یآموزش ینظام ها یها

 یواقع یسر کیاند،  یق يحق ازيکه ن  میدار ازين  یسر کیدهند. ما  یم  لي را تشک یواقع  یازها ينها ن یافراد. در واقع ا یازهايگردد به ن  یبرم نهایا

هستند که   ییآنها یقيحق یازهاي.  ن ميدر موردشان بحث کن هيدر حاش  دیها را با نی. امیدار ازيکاذب. سه دسته ن  یازهاين  یسر کی م،یدار

کاذب   یازها يهستند و ن  ین يو ع یانسان هستند و واقع یايدن  اتيکه مربوط به ح ییآن ها یواقع یازهايانسان است. ن  یقيحق اتيمربوط به ح 

 یم م يبکن فیتعر ميرا اگر بخواه  یوجود دارد. واقع نجایا ازيسه دسته ن  نیهستند. ا یکنند و اعتبار یست مانسان در یهستند که برا ییآنها

  یداده است که انسان اله یاست که خداوند به هر انسان  یاتيانسان ح یق يحق اتي. حننديکانسان را درست م یقيحق اتيکه ح ییشوند آنها

و مربوط  ین يع یازهايهستند که در واقع ن  ییازهاين  یواقع  یازهاياند. ن  یقيحق یازهايها ن  نینباشد، ا طانيبشود و بنده خودش باشد و بنده ش

حتما  دیو با ستياز آن ن  یزیگر چيو ه فتدياتفاق ب  دیو با ستيهم ن   یچاره ا چي. هرهياست. مثل غذا خوردن و کار کردن و غ ییايدن  یبه زندگ

  یو وهم  یل يو تخ یذهن  یازهايکاذب،  ن  یازها ي.  اما ن ست ين  یقيحق ازيهرچند که ن  ديکن ليغذا را م دی. به هر حال شما چون بارديصورت بگ

. از  رسد  یکه به تفاخر و تکاثر م یمربوط به موارد  ازياز حدش، ن   شيداشتن ب  ايبه امکانات دن  ازياز حدش، ن  شيبه ثروت ب  ازيهستند. مثالً ن 

کوثر است. به هر حال  قشیاز مصاد یقيحق یازهايکثرت است و ن  قش ی از مصاد  یواقع یها ازيکاذب تکاثر و تفاخرها است. ن  یازهاين  قیمصاد

 یمتنوع و متکثر و درهم و برهم است. بعض  یازهاين   ش،یازهايرا بچرخاند، ن  یگزند کیبتواند  نکهیا یاست برا ادیانسان ز ییايدن  یازهايکثرت ن 

 .اوقات تزاحم دارد

است آنچه  یقيحق یازهاياست. در حوزه ن  ادیبحث ز ازهاي. در هر کدام از ن ميخالصه گفت یليانسان است که خ یازهايداستان ن   نیهر حال ا به

شود  یکه مربوط م یزياست و آن چ  تیاست، بشر تيواقع ازياست. آنچه که مربوط به ن  تياست که مربوط به آدم یزيکه مدنظر است آن چ

  .است  تيآورد  چون  آن جا انحراف از انسان  یرا نم تيآورد. اسم انسان  یم انيدرقرآن عمدتاً  آن را  با واژه انسان م تکاثر،به تفاخر و 



شود خارج شدن از گرفتار   یم تشيتباطش با هبوط انسان و  انحراف از انسان شود وجه ار یم تیآن وجه نبوت انسان. بشر شودی م تيآدم

   میبر یرا همه م  نهایو ا تيو جنس مياقل  د،يدقت کن نجایصحبت کرد،  اما اگر ا یليها خ نیشود در مورد ا یها  باز م ن یشدنش.  ا طانيش

 .مي کنی صحبت م  یواقع یازهاي. ما االن در مورد ن ی واقع یازهايجزء مبحث ن 

همان است که در فهم  یقي حق ازياست. ن  یقيحق ازيموضوعاتتان مربوط به ن  د،یموضوع دار کی د،يکن یم یزیبرنامه ر دیدار یشما وقت پس

  یسرش نم تيجنس یق يحق اتيمرد و زن ندارد. ح  یقيحق اتي انسان است. ح تيوجه انسان  نیعالم است. ا قیکه در مورد حقا دیقرآن دار

مان به  یواقع  یازها يشوند. ما ن  یشان مرد و زن م یواقع یازهايها از ن  نیشان مرد و زن بشوند.  ا یق يحق ازيکه انسان ها از ن  ستين  نیشود.  ا

 .حتما در نظاماتمان توجه بشود دیو فرهنگ هست و با ميو اقل تيهرحال جنس

   ییبه هر سو  نکهیشود به ا یمنجر م نیا یعنیکاذب هستند.  یازهايو ن  یق يحق یازهاين   نيب  یاهستند که واسطه  ییآن ها یواقع یازهاين   

 گاهیجا ليدل نيکاذب  هستند. به هم یازهايبه ن  ورود  یبرا ییمجرا  ایهستند  یق يحق یازهايها درب  ورود به ن  نیا  نکهیا یعنیشود.  لیمتما

به   ینظام آموزش کیباشد. اگر  یها خنث نینسبت به ا یو  نظام آموزش ديو توجه نکن دينيرا نب یواقع یازهاين  ديتوان  یکند. شما نم  یم دايپ

است که  یو استثنائ  بيعج یليقران را خ هیآ  دیديشود. شن یدرب ورود ندارد و از پنجره وارد م یپاسخ ندهد، آن نظام آموزش یواقع  یازهاين 

 سوره بقره ۱۸۹است  یبيعج هیآ یليخ ميکن یکه دقت م  یمنظور خدا چه بوده است. وقتکه  میشو یباز هم متوجه نم ميخوان  یبار م ره

  عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِیَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ سْئَلُوَنکَی

  : هیقسمت آ نیا

  .وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْواِبها وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَ

خانه از پشتش  کیکه شما وارد  ستيآن ن  ،رشود. ِبمي وارد ن  شخواهد وارد شود از در یم  یکند که وقت یغفلت م یليخ شيدر زندگ انسان

از   دیاست. اگر از در وارد نشو نیتان ا یدر ورود  ،ینظام آموزش یشما برا یعنیاز ابوابش.  دیشو یاست که شما وارد م نی ا ،ربلکه  ِب د،یشو

وارد   یو به صورت خود به خود یعيوارد نشوند، به صورت طب  یواقع یازهاين  یما اگر از درب ورود  ی. پس نظام هادیشو دوار دیپنجره با

  یواقع یازهاين  نیسمت تکاثر. پس نقش ا میرو یسمت کوثر م میبرو نکهیا یشوند و به جا یشوند و تکاثر و تفاخر فعال م یکاذب م  یازهاين 

.  نه  ديبزرگ کن دیدختر بودن را با د،يدخترانه داشتمدرسه  کیاگر شما  یعنی. ديمواجه هست نیهستند. شما اساسا با ا یبه عنوان درب ورود

بشود که من  لیبعداً تبد نکهی.نه ا  یقيحق اتيبه سمت ح ،یقيحق ازيدختر بودن برود به سمت ن  نیا نکهیا یدر دختر بودن بماند، برا نکهیا

لحاظ شود. فقط هم   دیبا یخوانند اشتباه است. درب ورود یرا مثال م ییشعر ها کی یو جد یکه با شوخ ندپسرها رجز بخوا یدخترم و  برا

دارد که شما   یخیسابقه تار کی نی بودند، کرد بودند، لر بودند، ا یبلوچ ییلحاظ شود. فرهنگ ها هم هستند. اگر جا دیبا مي. اقلستين  تيجنس

را رها   یبلوچ ميده  یم ادی یبه او فارس دیيشود بگو یشود آنها را فراموش کرد. نم ی. نمدیشود آن را ند یم. ن دينيآنها را بب یخیسابقه تار دیبا

 یمهم م یليها خ یبعض  یبرا یسي. زبان انگلدیري بگ دهیناد ديکن یم یشود و سع یم یها باز تیحفظ شود. چرا با هو دیبا  تشیهو نیکن. ا

. آنقدر که زبان رودی کاذب م  ازيدارد به سمت ن   یواقع ازين  نکهیبه خاطر ا ت؟سيها به خاطر چ نیا ود؟مهم تر ش دیشود. چرا از زبان خودش با

حاال لهجه  د؟يبده رييتغ دیخودتان را با تیداد؟ چرا هو رييلهجه ها را تغ دی. چرا باستيمهم ن  شیمهم است زبان خودش برا شیبرا یسيانگل

خودش   یاست که آن طرح نظام آموزش نیلحاظ شود. علتش ا یدر نظام آموزش  دیها با نینه. ا گریدموارد  یشود کنار آمد ول ینداشتن را م

. فرهنگ خودش  ستين رهيپاوه و غ یبه کوه ها ادشیمهاجرت کرده، مثال از کرمانشاه آمده تهران و اصال  مشيخودش از اقل ایاست که  یکس

  .را فراموش کرده است

و  اتياضیها ربه آن  دیکه تو با شودیچه م ینظام آموزش نیا جهيکرده اند. معلوم است نت ینظام آموزش یطراح گرانید یبرا هانيشهرنش

مختلف را   یهااست در دانشگاه. رشته. تازه او آمده  خوردی خط آن به دردش نم کیاست که تا آخر عمرش  نیآن ا جهيکه نت یبده ادی یميش

 یشناسست ی مگر رشته او ز ؟یدهی م ادی اتياضیانسان عاقل چرا به او ر دیبگو ستين  یکیبگذرانند.  یميو ش یاضیر دیجا هم با. آنکندی کار م



 ییهامفت. حرف یهاشود. حرف یشود و چه م یبلئ نباشد چه م یاض یبلد باشند. اگر ر یاض یسواد ر دیبلد باشد؟ نه با یاضیر دیچرا با ست؟ين 

  یسر کیعالم  یهادر پروتکل  کهنیخاطر اخارج شود. فقط به هيها شبخاطر آنکه طرح درس فقط به. ستيپشت آن ن  یاستدالل چيکه اصال ه

را به نظام کاذب   یواقع ازيکه ن  ی. اف بر آن نظامینظام آموزش نیاست . اف بر اشده  یطراح طورنیدر سرها داشته باشد، نظامات آموزش ا

فرهنگ و   م،ياقل گرفتنده یرا با ناد یواقع ازينه ن  بندد؟ی م  یواقع ازين  ی. رودیآی درم طانياز آن ش. دیآی انسان درنم آناست. از کرده لیتبد

معدن و   یهااست که رشته نیبخواند. افتخارشان ا یخاص یهابرود رشته تواندیخانم که نم نیهر حال ابه سمت انحراف. به کشاندی م تيجنس

. بعد هم به  ست يکردند که اصال در توان آن زن ن  لي را تحم ییکارها کیاست که  نیاند. افتخارشان اذاشتهها گخانم یره را برايو غ رهيو غ رهيغ

 یکه چقدر ما نظام آموزش گذارندی عنوان افتخار م که به ییهالميف نیها اوقت  یدارد افتخار ندارد. بعض  هیگر هانی. اکنندی افتخار م زهايچ نیا

  .اندگرفتار کرده  ییکه جنس مرد را و جنس زن را به چه اغوا ميکن هیو زار زار گر ینيبش دیفقط با هانیا م،یاکرده جادیا ولرا تح

  د؟يکن یفهم قرآن را جار ديخواهی دست شما درد نکند. شما م د؟ينظام کن یطراح ديخواهی . شما ممينيرا بب  یواقع ازين ميخواهی ما م حاال

تان دختر و پسر بودن است، در  یاست. درب ورود خوبی ليخ ؟ینیگز  ريخ دیادهد. مقصدتان را گذاشته رتانيخدا خ ديکنی م یکار خوب  یليخ

  ایفرهنگ خاص دارد  نجایکه ا ديتان را گذاشت یهست و در ورود یاست چه درختان  یاست،درخت ییروستا جانیاست که ا نیا  انت یورود

در ساختار فرهنگ  دیکنند. او با یلی را بکنند. همه ل یباز نیشعر را بخوانند. همه ا کیکه همه  ديکن یحطرا یفهم قرآن  ديتوان ی ندارد. نم

حفظ  دیبا تشیشناور باشد. هو دیبله با شود؟ی شناور م یليکه خ یطورنیا دیيگوی کند. شما م داي. شعر خودش را پندخودش شعر را بخوا

صورت کورکورانه را نداند به نیبداند. اگر ا دیدرست را با اتيتجرب  نیاند و ارسانده جانیبداند و بداند که پدرانش او را تا ا دیرا با خشیشود. تار

شهره عام و  حالنیدرا ینواز! چقدر مهمان نوازند. مهمان یشود. چه  فرهنگ خوب  انيصورت درست ب به دی. باشودی ات نادرست ميوارد تجرب 

فعال شود.  دیخوب وخاص با یهااست. فرهنگ خوبیليخ کنندی فرهنگ که زنانشان کمک مردانشان م نیاست. ا خوبیليخ نیخاص است. ا

  ر يو بخش غ ديها را از هم سوا کندارد. شما بخش یانحراف ريبخش غ کیدارد و  یانحراف یهابخش کی یخاصهر فرهنگ  میيممکن است بگو

 .دیياش را بگو یانحراف

لحاظ شود؟ مرد و زن. مرد   ییزهايچه چ دیبا تي. درجنستيسراغ جنس م یياياست که  ب  نیالباب کرد ادق  دیبا یآنچه که در منظر درب ورود 

که خداوند   یاجتماع یها. نقشاندی اجتماع یهااند. نقش نقش هانیتوجه شود؟ ا دیبا ییزهايباشد؟ به چ دیبا یستیبا یو زن بودن به چه صورت

آقا قرار است پدر شود و  نیهر حال بعداً اکرده است. به  عیومتناسب با او تشر یعیو تشر ینیرا زن قرار داده، تکو یاست. خدا کسکرده نييتع

  نیهرحال اماه( شود. به  یدهد )مجموعا س ريفرزند در داخل شکم و رحم مبارکش باشد. دو سال ش نیا یست یدو سال با یآن مادر. ول

 یبده. اشکال یبد یخواهیکه م یبه او هر آموزش  یعنی. یخاصش آماده کن ینقش اجتماع یاو را برا دیشما با یعنیاست.  یتماع اج یهانقش

طرف آن طرف(، عشق به مادر شدن را   نیدوسال ا  کسالیدر هجده سال ازدواج کند)  دی. او بارديالشعاع قرار گمادر بودن او تحت  دیندارد اما نبا

که بتواند درآمد داشته باشد و در   یده  ادیبه او کار  رستانيدر دب  دیمخارج و شغل داشتن را . با  نيو عشق به پدر شدن و تأم یدر او شکوفا کن

سال  جدهيه نیدارد و بلوغ ا یوغبل یزيسال بماند؟ هرچ یچه که دختر و پسر تا س یعنیکسب کند.  ییازدواج کند و درآمدها یسالگ ستيب 

که قدرت مادر بودن را  ديبکن یطراح  ینقش یتوان ی . شما نمرتریو دوم( دختر زودتر پسر د  ستيتا ب  جدهيه نيسال) ب  ستيب است و بلوغ او 

بخش، مسووليت پذیرفتن است  این . ستي. پدر بودن مهم ن ستيبشود. مادر بودن مهم ن  خواهدیکه ته آن چه م مينگاه کن دینداشته باشد. ما با

 ؟اینکه تنگه ی احد هر کدام، کدام است. نقش پذیری است. آیا فقط زن باید مادر باشدکه اهميت دارد.  .در مسير هدایت خود و دیگران است

هميشه پدری کند. نقش معلوم است که نه. کما اینکه مرد باید فقط پدر باشد؟ معلوم است که نه. بلکه زن باید هميشه مادری کند. مرد باید 

اند، نه   پذیری پدرانه و مادرانه. به معنی این نيست که الزاما ازدواج کنند و بروند در خانه خود زندگی کنند. نه حضرت زهرا اینطور زندگی کرده

سيدن به حج و بعد می راه هستند برای ر درم ه حضرت زینب اینطور زندگی کرده اند. حضرت زینب پا به پای اباعبداهلل حرکت کردند االن

رانه روند به سمت کربال و بعد هم شام. هرجایی هستند مادرانه کار می کند. اباعبداهلل هر جایی که هست پدرانه کار ميکند. این نقش پذیری پد

طاهره در جنگ  و مادرانه. این مهم است که شما ميتوانيد در صحنه جنگ هم باشيد. زن می تواند در صحنه جنگ باشد؟ بله. حضرت صدیقه

احد بودند وقتی رفتند مدینه مشرف شدند. در نزدیک کوه احد مسجدی هست به نام مسجد حضرت صدیقه کبری، مسجد فاطميه، که محل 



استقرار حضرت فاطمه بوده است، که زخميها را درمان می کردند. پس در جنگ هم بودند. مگر حضرت صدیقه در جنگ بودند؟ بله در جنگ 

 .د ولی مادرانه بوده است. حریمها حفظ می شده است. نقششان نقش حمایتی، پشتيبانی، ظهر، پشت بوده استهم بوده ان 

رهبر انقالب اگر رهبر هستند همسرشان پشتيبان رهبر است. در خيلی از کارها مشارکت می کند. کما اینکه حضرت امام خمينی همينطور، 

طور بودند. ميشود یک خانم کار اقتصادی بکند؟ چرا نمی شود کار اقتصادی بکند؟ به شکل کما اینکه خود پيامبر اعظم حضرت خدیجه همين

  مادرانه. به شکل اینکه روابط محجوب باشد. مثل مردها وارد معامالت نشود ميتواند. حرمتها حفظ شود. ماخوذ به حيا باشد. مساله اقتصادی

ی سخت است ولی خالقيت می خواهد. ولی این منع کردن است؟ نه. باید نقششان  منجر به شکستن حرمتها نشود. مثل مردها حرف نزند. خيل

ب پس پسر ها باید نقششان فعاليتهای بروز دار، اید از کودکی به بچه ها آموخت. خنقش پذیری مادرانه و پدرانه باشد. این نقش پذیری را ب 

د بعدا وارد  همی خوااو ن گذاشته نشود. اود، خيلی لی لی به ال الشکنده ش پرتحرك، تا حدی سخت، در واقع تا یک حدی مقاومتی، پوستشان

  یپرعاطفه  ر خانمها بایست فعاليتهای محجوبِباید مقاوم باشد، و دخت ،مذاکره کند ،می خواهد با دشمن مبارزه کند ،عرصه های سخت شود

  ،تا بچه بزرگ کند۸تا 6تا 4فردا ميخواهد  ،نشکند ،باشد امتداد دار یعنی بایست فعاليت .ستد و نرم و لطيف و البته صابرانه داشته باشند و پرداد

باشد. بذل داشته دستم از کار افتاده است. این بایست فعاليتهای پرعاطفه  ،نمی توانم ،نباید بگوید من دیگر دستم درد می کند نمی کشم

  .ش بسيار خوب کار شودیسایش پيدا نکند، روی جسمش روی غذا، در سختيها فرباشد امتداد دار اینکهمحبت، بذل بخشش به هم، و به عالوه 

باید تغذیه و ورزش و توان بدنی آنها تقویت  .تا بچه به دنيا بياورد. اگر اقایان نباید چيپس بخورند خانمها باید بيشتر چيپس نخورند ۸ميخواهد 

 .شود. این قاعده کلی ما بر اساس مسوليت پذیریهایشان 

نيازهایشان   چيست؟ یاد بدهد. درب ورودیشان را به دختر ها و پسرهاکسی می خواهد حاال فهم قرآن یاد بدهد. سوره ناس شما فکر کنيد ب خ

مهمتر باشد. سه محور غذا )بدن(،  لباس و مکان سه محور  هاممکن است برای دختر ،هم استاست. به هر حال خوراکی برای بچه ها خيلی م

ژگيهای مکان و پوشش امنيت و خوش آمدن و پاك بودن و وی )به عالوه محور تخيالت. پس سه محور تغذیه و پوشش و مکان. ،اصلی است

پسر به طور واضحی متفاوت است. قدرت تخيل دختر خانمها بيشتر است ولی و تخيالت. اینها محورهایی هستند که در دختر و  (........ است

  ایلکه روی غذاهای درست حسابی تم  شدهبعضی وقتها تضاد غذایی زیاد دارند. نوعا دخترها باالخص اخيرا طوری  کمتر است. ميلشان به غذا

ژگيهای مکانی واکنش بيشتری نشان می دهند. طيب  . به ویکم دارند به غذاهای بيخود عالقه دارند. پوششان به طور طبيعی خاص تر است

بودن این تخيالت و به سمت واقعی کشيدن آنها اهميت دارد که از این دو ناحيه دختر لطمه می خورد. تخيالت غير طيب مثل اینکه نقشه  

ی انجام دهد، نقشه بکشد که پدر و مادرش را بکشد که کار بدی انجام دهد. در آنها خيلی سریع انتخاب می افتد. اینکه نقش بکشد کار خوب 

ا خوشحال کند. نقشه کشيدنهای خوب و البته به سمت واقعيت کشاندن انها که این تخيل بعدا عينی شوند. اگر از این دوناحيه در این فعاليته

تان ميخواند باید داستان طيب باشد. دزد، حتی فعاليتهایی که به نام قرآن انجام می شود آسيب ببينند بعضيهایش قابل جبران نيست. اگر داس

دوست شدن های  ،مثل بخشش ،کشتن، فالن کار اشتباه، اینها غيرطيب است و تاثيرات منفی می گذارد و گاهی تاثيراتش عميق است. طيب

ا کند. مثال ممکن است من درست، ارتباط گرفتنهای درست، کارهای طيب، افعال طيب، ولی باید به سمت واقعی برود یعنی به سمت اینکه اجر

دم خوبی است و کارهای خيلی بزرگی هم می کند. اسمش هم رابين هود آک شخصيت خيالی بخوانم و خيلی هم االن داستانی راجع به ی

این   از بعداو است. به موضوعش فعال کارنداریم که ممکن است کار پسرانه ای بکند. فعال به تخيلی بودن ولی واقعی بودنش نگاه می کنيم. 

داستان باید سعی کند براساس این داستان کاری در زندگی اش انجام دهد. ذهن دخترها اگر خيلی تخيلی شود با عقل فاصله می گيرند. کتاب 

ا نفر دونفر ی ۱0داستانهایی که تخيالت این سن را تقویت می کند ولی عينيت را به بچه نمی دهند خطرناك هستند.  چون بعضيها مثال از هر 

بعضی کتابهای داستان نه تنها پيشرفتی در جامعه ایجاد  .یک نفر توهمی می شوند و اختالل پيدا ميکنند. اینها اساسا اختالال پيد ا می کنند

باس  یک دفعه ميبينيد دختر با خودش نشسته و ساعت ها دارد خيال ميبافد، حاال اگر قالی یا لبه اختالل در افراد ميشود.  نمی کند بلکه منجر

  ۱۸-۱7ميبافت ، یک چيزی درست شده بود. اما در ذهنش دائم ميبافد و بافندگی ذهنش تقویت ميشود و اینگونه ميشود که وقتی به سن 

سال ميرسد بافنده خوبی ميشود و همينطور یک جریانی را ميگيرد و در ذهنش ميبافد، از یک ماجرای کوچک جریانها در می آورد. به این 

آدمهای حساس، یعنی زودرنجند یعنی واقعه ای را در ذهنش جوری ميبافد که خيلی از آن ميرنجد. مثال کسی به او گفته است   افراد ميگویند



دا اصال دکمه ی مانتو ات چرا اینگونه است؟ او این دکمه را ميگيرد و تبدیل ميکند به داستانی که مثال او منظورش این بوده ... حاال آن بنده خ

 ه و ميخواسته یک چيزی بگوید که او را خوشحال کند. او فکر ميکند مرا تحقير کرد ، کوچک کرد و... منظوری نداشت

   درصد( از اختالفات خانوادگی مربوط ميشود به همين مورد. ۱0بسياری ) مثال 

ذخيره ای که بدن به آن احتياج  تناسب با سن ومی سالم و پس طيب بودن تخيالت و به سمت واقعيت کشاندن آنها اهميت دارد. و بعد تغذیه 

دارد. پوشش و ميل فطری به پوشش و فعالسازی ميل به حيا خيلی مهم ميشود. در ویژگی های مکانی هم طيب بودن و پاك بودن مهم است.  

غذاهای دخترانه  گاهی شما بچه ها را اردو ميبرید، بچه ها نسبت به کثيفی مکان اعتراض دارند. خب اینها طبعشان اینطور است. یا مثال

ر  غذاهای خاصی اند. خيلی وقتها شما در کالس ميتوانيد رنگ های شاد ولی پوشيده و با حيا استفاده کنيد و این کامل ميتواند روی افراد اث

ده کنيد طوری  بگذارد. گاهی معلم ها لباسشان سر تاسر تيره است. لزومی ندارد وقتی در کالس هستيد تيره بپوشيد. رنگ های چشم نواز استفا

 که وقتی بچه ها می آیند بگویند خانم شما چقدر خوشگل شدید چقدر این لباستان بهتان می آید به زبان آورند، البته نباید به سمت تجمالت

منظورمان از   برود. مانتوهای بلند و گشاد استفاده کنيد. بارنگ خيلی کار ميتوانيد انجام دهيد ولی همين اگر بشود مانتوی تنگ خيلی بد است.

پوشش فقط لباس نيست مثال جواهرات. چه معنی دارد برخی جواهراتشان را نشان ميدهند. پوشش که ميگویيم، منظورمان زینت هست، زینت  

 های خيلی ساده ولی جذاب. از آن طرف افتادن در زینت های کاذب خيلی خطرناك است. 

برخی دوستان کار کنند، که در مدارس ابتدایی معلمان باید با چه پوششی باشند که هم  به نظرم در رابطه با بحث پوشش خيلی خوب است 

 حيا را القا کند و هم زیبایی را بدون تجمالت و بدون دنياگرایی. لباس های کوتاه خوب نيست، اصال جلوه معلم را خراب ميکند. 

خيال برود. به همين دليل کارهای اینترنتی در دوره ابتدایی برای انقد که این موضوعات مهم ميشود در طبع بچه ها باید به سمت کنترل 

ویيم.  دخترها نوعا باید ممنوع باشد. وب گردی، بازی های رایانه ای نوعا باید ممنوع باشد. البته این ها که ميگویيم خواب و خيال است که ميگ

ت. کنترل خيال. آن چيزی کهاز ناحيه ی آن به دختر ها لطمه  یعنی گاهی آدم احساس ميکند کار از کار گذشته است. ولی قاعده این اس

ميروند سمت کارهای رایانه ای. خب چرا شما کاری ميکنيد که ذهن بچه ها ميخورد بحث خيال است. خيلی وقتها به بهانه ی پژوهش ها 

 همينطور بچرخد و از واقعيات فاصله بگيرد.  

طبيعت اتفاق می افتد. انقدر که یک دختر احتياج به رفتن به طبيعت دارد یک پسر از این نظر  این کنترل خيال با سوق دادن به واقعيت ها و 

اتفاقا سهم دختران و زنان از طبيعت به طور طبيعی   احتياج ندارد. چون او خيال برایش خيلی مهم است و بعدا تبدیل به فضای شهود ميشود.

در محيط طبيعی برگزار بشود. ميگویيد خب بچه ها حواسشان پرت ميشود. خب یک در شهرها خيلی کمتر است. شما یک کاری کنيد کالس 

 کاری کنيد حواس بچه ها پرت نشود. این ها خيلی اثر دارد.  

خب این قاعده کلی بود. فعال شدن خيال در دختر خانمها اگر ازش استفاده بشود و برود به سمت تغذیه سالم، پوشش با حيا، بودن در مکان 

وب و پاك و تمييز. مثال اگر ميخواهيد بچه ها را ببرید مسجد، قبال یک نفر را بفرستيد ببيند تمييز هست یا نه. اگر تمييز نبود  های محج

نبرید، چون اثر منفی دارد. اگر اردو ميبرید سرویس بهداشتی باید برق بزند. در همين بحث عطر و بو خيلی مهم است بو کردن عطرهای  

) به شرطی که حساسيت زا نباشند(، ميوه ها و... این موضوع انقدر در روحيه بچه ها اثر دارد و ميتواند اینها را با ذائقه بار  طبيعی، گل، درختان

ا در  آورد و بعدا هم در بچه هایشان اثر دارد که حد ندارد. اینکه ميگویند خانمهای باردار عطر بو کنند، فقط مختص خانمهای باردار نيست. شم

چرا؟ چون خيالش طاهر ميشود. اگر این کار را نکنيد چه ميشود؟ بعدا تبدیل   ميوه به می آید بگيرید و بدهيد  بچه ها فقط بو کنند. فصلی که

 ميشود به ادکلن زدن برای نامحرم. 

را که با دست خودشان ها اگر می توانستند به بچه ها یاد بدهند خودشان گلهای خوشبو را در خانه هایشان پرورش بدهند، گلهایی   مدرسه

درست کردند را هر هفته می بویيدند. وای چقدر این صحنه، صحنه زیبایی است برای یک دختر، که یک گل مریم یا نرگس یا سنبل را خودش 

کار  ید اینها کارهای کوچکی هستند، اینآکند . علی رغم اینکه به نظر می  عطرش را تنفس کند. این خيلی بزرگش می تبکشت بدهد و مر

ه ميشود  باید در فهرست فعاليتها قرار بگيرد. ما باید یک فهرستی از کارهایی که دخترانه است در بيارویم که مربوط به این چهارتا است. این تاز

 .اش هم  ميگویم پسرونهبحث جنسيت. حاال 



شان گزاره ای است. به معنی این نيست که کارهای پسرانه، قدرت وهم در آنها قویتر است. اینجا جای تخيالت، قدرت وهم است ، ذهن 

  تخيالتی نيستند. به معنی این است که گزاره ها در آنها حاکم است. به همين دليل هم هست که دیرتر به بلوغ می رسند. چون گزاره ها برای

سالگی به تکليف می رسند.   ۱5تا  ۱3کند طول می کشد. به نظر من زمان بلوغ دختر و پسر شبيه هم است هر جفت انها از  پيدااینکه تکميل 

سال است فرقی نمی کند ولی دخترخانمها به خاطر   ۱3سالگی هم به بلوغ می رسند ولی نوعا ميانگين  ۱2سالگی  ۱۱بعضی ها البته زودتر 

سالگی   ۹ند در که برای ان بلوغ باید فکر چاره کرد. که این همان چيزی است که در احکام می گوی دارندتخيلشان یک بلوغ زودرسی 

دخترخانمها به بلوغ می رسند. این بخاطر قوه خيال است. قوه خيال خيلی افقش وسيعتر است. مثل اینکه شما یک جایی که می روید اول از  

؟ به  اگر پرنده ای باشد صدایش را می شنوید. پس حاال این گزاره ها باید به سمت چی برود یددور آن افق را می بينيد بعد که جلو می رو

. چه بگویيم خير، چه بگویم طيب  "خير"سمت ایجاد گزاره های حقيقی و بعد به سمت کارهای واقعی درست و طيب، که ما اینجا می گویيم 

 .فرقی نمی کند

 .ها باید حقيقی باشند، خيلی مهم است که این گزاره ها از حالت جزیی به حالت کلی دربيایند گزاره

ض برخی از افراد از برخی از غذاها خوششان نمی آید. این گزاره جزیی است. که ممکن است بنده جزو آن بعضی  مثال: من می دانم که به فر 

باشم ممکن است جزو آن بعضی نباشم. آیا غذاها را باید بر اساس خوش آمدن بخوریم؟ که اگر من یک غذایی را خوشم نمی آید نخورم. چرا؟ 

 .این گزاره کلی اش است "ز هر غذایی بدش مياید باید پرهيز کندهر کسی ا"آنهایی هستم که   وچون من جز

 .این گزاره درسته یا نه؟ نه این گزاره درست نيست حاال

چون ممکن است پزشک گفته باشد این غذا را بخور یا اصال جایی رفته باشد که غيراز این غذا چيز دیگری نباشد. پس این گزاره درست  چرا؟

 .نيست

 .شدن این گزاره های جزیی به کلی محل انحراف بچه هاست تبدیل

هایی که لی لی به ال الی بچه ها می گذارند و سعی می کنند بچه ها را در پر قو بزرگ  کنند ، گزاره های جزیی اینها را به گزاره های   مدرسه

بعد به دليل اینکه پول می گيرند باید خدمت رسانی  کلی اشتباه تبدیل می کنند. یکی از آسيبهای مدارس غير انتفاعی همين موضوع است.

 .کنند

بچه ای که وارد مدرسه غير انتفاعی می شود بخش گزاره جزیی به کلی اش ایراد دارد. چرا؟ چون یک زندگی برایش درست می کنند که  نوعا

گزاره کلی اش با واقعيتی که باید داشته باشه  وقتی این بچه می خواهد گزاره های جزیی را سرهم کند یک گزاره کلی درست می کند، که آن

 .. از این بچه مجاهد نمی تواند درست کندارد همخوانی ند

  .کسی از هر غذایی که بدش می آید باید پرهيز کند، این یک گزاره جزیی نيست، گزاره کلی است هر

:  دختر بچه ها مخصوصا آنهایی که در دوره ابتدایی پيش از دبستان ادبياتشان قوی تر است، بچه هایی هستند که تخيل قویتری هم  سوال

دارند. اصال ذاتا اینطوری هستند. بعد در دوره ای که هنوز به سن بلوغ نرسيده اند در ذهنشان مسائلی هست، مثل اینکه زوجيت من چه 

ه کسی قرار می گيرم. گزینه های من چه کسانی می توانند باشند. چه در قالب بازی و چه در قالب فکرهایی که دنبال نقش چ ارميشود بعدا کن

خودش یا نقش کناریش می گردد هست. که شاید ما نتوانيم در این فضا دخالتی داشته باشيم. فقط کمی بتوانيم شرایط محيطی را تغيير  

نيم. ولی در ذهن بعضی دختر بچه ها این خيلی قوی است. این محوری ترین موضوعی است که به آن فکر ک رحبدهيم و موضوعات دیگری مط

  می کنند. این موضوع برایشان خيلی قوی و کليدی است یعنی تمام نقاشيها و کاردستی ها و بازیها و ... در همين فضاست. وقتی کم کم به سن

در می آید. ولی همچنان در ذهن بچه هست و ادامه پيدا می کند. بعضی مواقع با بزرگتر   غرضسالگی ميرسد، از فضای بچگانه بی  ۹-۱0

 شدنش فکر می کند این فکرها بچه گانه بوده یا گزینه هایی که در فکرش بوده گزینه های مناسبی نيستند که بخواهد به آنها فکر کند. گاهی



ميشود با بچه ها مواجه شد؟ چون فکر می کنم که بطور خاص نمی شود که   چطوراوقات هم خيلی قوی و ریشه دار در وجودش می ماند. 

تخيل اینطور بچه ها را متوقف کرد چه در این موضوع چه در موضوعات دیگری از این دست، مثال برای بچه هایی که شاید امکانات مالی 

اشته باشم تخت این شکلی داشته باشم این در ذهنشان می ماند د صیانچنانی ندارند ورود به فضای اینکه من مثال راننده داشته باشم اتاق شخ

نمی شود متوقفش کرد ولی از یک جایی به بعد که متوجه ميشوند، می شود اینها را مدیریت کرد؟ اما چطور باشد چون مخصوصا وقتی ادم با 

برخی دخترها خيلی جدی در این موضوع هستند و  ند،یک جمعی از دختر بچه ها مواجه ميشود می خواهد برایشان کار کند نمی داند چه ک

د  برخی کامال نسبت به این فضاها بيگانه اند. خيلی در این حال و هواها نيستند. چطور ميشود با آنها روبرو شد؟ چطور می شود هدایتشان کر

 شده یک سمت و سوی درستی پيدا کند؟  یجادکه این فضای تخيلی شان حاال که رسيده اند به سن بعد از بلوغ و گرایشهای جنسی در انها ا

: یکی از مشکالت ما سر تعداد فرزندان کم است. خانواده هایی که تعداد فرزند کم دارند یا با خانواده هایشان ارتباط ندارند بيشتر در  پاسخ

یا تجربه مادری و تجربه های معرض این موضوع هستند. اما اگر دخترخانمی هم یکی دوتا خواهر داشته باشد تجربه های کمک به دیگران 

نتری  خاص را در عمل همراه با خواهرش اعمال کرده یا حتی خيلی از کارهای مادر را انها انجام ميدهند. اینها دیگر جزو فرزند کمتر زندگی اسا

  ون با هم قرار می گيرند قدرت تعامل بوده که القا شده است. نه خير، اتفاقا فرزند بيشتر زندگی راحت تر. به دليل اینکه در تربيت، وقتی فرزندا

لی دادو ستد بيشتری پيدا می کنند. البته بعضی وقتها چاره ای نيست یکی یک بچه بيشتر گيرش نمی آید، ولی باید بداند که این باید با فامي

را   ایرار کند. یعنی بایستی برود یک بچه که بچه دارند بيشتر ارتباط برقرار کند . اگر فاميل ندارد با همسایه هایی که بچه دارند ارتباط برق

مراقبت کند و نيم ساعت یک ساعت با ان بچه باشد. که این چيزی که در ذهنش به عنوان مادری هست را در عمل پياده کند. حاال یکی  

گوید فاميل ندارم. ميگویيم  ممکن است بگوید من یک بچه اوردم دیگر نتوانستم. دکتر ممنوعيت داده است. ميگویيم خيلی خوب با فاميلت، مي

این یک موضوعی است که باید یک جوری جبرانش کنيد. بنظرم جواب شما برای خيلی از سواالت، واقعيت است. بایستی با  بخيلی خو

را تجربه واقعيت یک موضوعی آشنا بشود. نه با ذهنيت یک موضوع. مثال بچه وقتی با ذهنيت مادربودن آشنا ميشود با وقتی که کمک به مادر 

می کند خيلی فرق می کند و باید این کمک به مادر را در عين، در واقعيت تجربه کند. نه در ذهن. این کسانی که عروسک می خرند برای بچه  

  هایشان، اینها ذهنی گرایی کردن بچه است. تمرکز روی عروسک. )نمی گویم عروسک بد است، عروسکهای خانه تان را محو نکنيد(. ولی اینکه

خرس دارد به اندازه یک ادم، یعنی چه؟ برای بچه مثال کادوی تولد اورده اند یک خرس قدش مثال  وسکیک مرتبه می بينيد بچه مثال یک عر

یک متر. یا مثال در اتاق بچه دورتادورش عروسک است. یک کليپ اخيرا برای روز دختر پخش کردند. اصال کارگردان نمی توانست دختر را  

روسک در کادر سرودش جا بدهد. اینها چيزهای خوبی نيست. دقيقا دارد می رود به سمت القاهای شيطانی. دارد او را به سمت بدون وجود ع

 .نيازهای کاذب می کشاند

بخاطر اینکه عواطفش تقویت بشود. ولی عواطف با ذهنيت تقویت نمی   دای این بچه ؟ ميگویشما برای چه عروسک را اورده اید برميپرسيم 

مدتی نگهش ک دوساعت، ی ،ود. شما بایست یک بچه واقعی را با او مواجه کنيد. بچه را بوسش کنيد بغلش کنيد بدهيد دست او. یکساعتش

 ها.  نه آنقدر که زده بشود .حسش کند همد،دارد. تا بف

 فعال بحث آقایان را نميگویيم تا به سواالت پاسخ دهيم. 

 .ستحساسيم بحث دختر و پسر خيلی بحث فکر کن

 پرسش و پاسخ: 

    : لطفا به عالقه به ازدواج و تخيل فعال در این رابطه بپردازید.سوال

همان ابتدای کودکی اشکال ندارد. نباید به اینها پاداد، به مرور  از .نباید جدی گرفت .دنخيال می کدارد م به ازدواج، د عالقه داروقتی می گوی 

هست. البته چيزی به آنها نگویيم اینها خودبخود حذف ميشود. تحریکشان نکنيم حذف ميشود. طبيعی هم حذف می شوند، اگر ما تاکيد نکنيم 

. بعد از این اگر خدا توفيق داد ميرویم سراغ شاکله. خيلی از این اکلهیک بحثی را می خواستم با شما مطرح بکنم راجع به ش  من االن یادم افتاد

 مسائل مربوط به شاکله است. 



 .من به بچه های خودم ميگویم دوست داشتن یا نداشتن مالك کارها نباید باشدسوال: 

مهم است که این در مورد دختر باشد یا پسر. درست است که ميگویيم دوست داشتن یا نداشتن نباید مالك باشد هم برای دختر باید  پاسخ:

به کليشان خيلی روی شاکله کارهایشان اثر دارد. دخترخانمها   گفت هم برای پسر، اما در پسرها چون فهمشان گزاره ای است گزاره جزیی

می بينند بادیدن و رویت، توجه می کنند که دوست داشتن یا نداشتن مالك کار نباید باشد. ممکن است گزاره اش را هم  ابزرگترهایشان ر

اشتن چيزی برایشان مالك نيست و مصلحت مالك است ،  نتواند بگوید. ولی اگر پدر و مادر و اطرافيانش را دیده باشد که دوست داشتن یا ند

گزاره برایشان مهم است. گزاره یعنی این بایست با آنها گفتگو بشود. تبدیل به گزاره بشود و به گزاره ها  پسرهامصلحت را انتخاب می کند. 

  .اعتنا بشود و بر اساس گزاره عمل کنند. یه تفاوت جزیی دارد 

 ز چه سنی و در چه محدوده ای باید تخيالت را کنترل کرد؟ برای دخترخانمها ا سوال:

از دوره ابتدایی. شروع می شود اوجش می رسد به اوایل بلوغ. بعد ممکن است به وضعيت ثابتی برسد یا ممکن است برود باال. چيزی که  پاسخ: 

بار  تخيلی کنيد که هرچيزی تخيل می کند برایش ما به ازای عينی پيدا کنيد پس  سعیباید کنترل بشود از همان اول ابتدایی است. یعنی 

جایی  ایی که در خيالشان هست مثل رواج دانلود و رفتن تو اینترنت و ..تا هرید. از ابتدایی دیگر برایشان عروسک نخرید. از ابتدایی دیگر کارونيا

مجبور شدیم دیگر حاال مجبور شدید. اینها را نباید بگذارید در الیه تخيل   ،تکروناسن د. ممکن است بگویيد االنکه ميشود نگذارید انجام بده

یا   ۱00باشد روی دخترها  ۱0وارد بشوند و خيلی خطرناك است. جهت اطالع عرض  کنم اگر یک صحنه مستهجن روی پسرها تخریبش 

می کند. حاال اگر یگ دفعه مواجه شدید چه کار باید کرد؟ پناه به   ودهآلواقع این مساله خيالش را کامل  است. قابل مقایسه نيست. در ۱000

باید ببریم کوه،   اا رها و پسرهخدا. همه چيز جبران دارد. هول نکنيد و ببریدشان به عين به واقعيت. ببریدشان در طبيعت. ما بچه ها، دختر

 .به کوه برود بایديشتر طبيعت گردی، خيلی برایشان مهم است.  کسی که بيشتر ذهنش درگير ميشود ب 

 بچه با عروسی نزدیکان مواجه ميشود مدتها فکرش درگير است.  وقتیسوال: 

 اشکال ندارد. اینها سوری است. خيلی هم خوب است. اشکالی هم ندارد. ولی به این فکرها پا ندهيد. پاسخ:

 شتر فکر می کند. بچه هایی که فيلمهای بزرگترها را نگاه می کنند در فضای نقش همسری بي سوال:

 .بله. بسياری از این فيلمها مخرب هستند پاسخ:

به بچه  وسایلی که ميدهند که  این نگاه را دارندراجع به اینکه بعضی از مسولين مدارس غيرانتفاعی بود بحثی مطرح شده   ک: باالتر یپشتيبان

 اینکه کم باشد که حسن نيست. خبد. بعد یکی از بزرگواران گفتند خوراکی باید یک مشت پر باش  . مثالکم نباشد ،حتما باید به تعداد باشدها 

 .اینکه یاد بگيرند با هم تقسيم کنند. تفاوتها را بپذیرند بخشش کنند ، خانم سيفی ميگویند حسن است

 هم باید باشد؟ فعاليتهایی که فرمودید در مورد بو کردن، مزه کردن، لمس کردن، در مورد اقا پسرهاسوال:  

به اندازه دخترخانمها مهم نيست. نه. ولی برایشان خوب است. ولی انقدرها نقش تعيين کننده ندارد. ولی در دخترخانمها خيلی تاثير  پاسخ:

و عطر ميشود دخترخانمها با بو  خوب است.اینها برای دختر خانما خيلی  .نندن بو افتخار کآغذایی را طبخ کنند. ببویند و به دارد. اینکه 

وره  کارهای بزرگی برایشان کرد. یعنی اصال شما می توانيد یک فهرست از کارهای بویایی، برای فعاليتها درنظر بگيرید. هر چقدر بتوانيد در د

  .قال پيدا کندذائقه دخترخانمها را با عطرهای طبيعی مانوس کنيد و این بنده خدا بتواند وقتی که چيزی را بو می کند حس به او انت ابتدایی

 دباعطر خيلی خوب ميشود کارکرد. اینهایی که اردو می برن  ،این مال فالن برنامه است ،که بگوید مثال  این مربوط به فالن کوهی است که رفتم

بخرند. بعد   اردو حتما یه عطری ببرند. حتی مشهد که می برید سعی کنيد یک عطری برایشان بخرید یا خودشان درنوجوانان را. سعی کنند که 

درموردش يلی عجيب و جالب است . هر چه آن سفر را با عطر در ذهنشان ذخيره کنيد. این خيلی قدرت می دهد. عطر برای دختر خانمها خ

یم خيلی از شما عمل کردید. ولی . شما می توانيد فعاليتهای عطراگين درست کنيد خيلی جالب است. من اینها را که ميگوتبگویند کم اس

ا را منظم کنيد به بقيه بدهيد. دوستانی که با عطر کارکرده اند کاری ندارد در این گروه داریم بنویسيد هینها منظم نيست. لطفا اینب اخ



ن طرف هم آاینطرف یکسری فعاليتهایی داریم  بندی کنيد. برای اول ابتدایی، دوم ابتدایی، دبيرستان، ...حاال ما دستهفعاليتهای عطرآگين را 

  .فهم قران یاد می دهيم احتياج داریم به اینها. اینها را برمی داریم در آن سوره مثال سوره تين می توانيم استفاده کنيم داریم

 هنری خيلی مفيد است؟   هایکارسوال: 

به هر هنری رغبت  پاسخ: هنر برای کنترل خيال مفيد است منتها در انتخاب کار هنری، شاکله ها خيلی مهمند. هر شاکله ای از دخترخانمها

نشان نمی دهد. به همين دليل در طراحی ها یک هنرهایی را درنظر می گيریم بعد بعضی دخترها پس می زنند. ما باید بتوانيم کارهای هنری 

، بعد می  متنوع متناسب با ذائقه های مختلف انتخاب کنيم که شاکله ها گيرش نيفتند. در واقع اینجا که می گویيم کارهای هنری مفيد است

آیيم در یک کالسی ميگویيم قالب بافی کنيد یا خياطی کنيد، بعضی بچه ها قهر می کنند. به بعضی بچه ها برمی خورد. ميگویيم خوب بعدا 

می خواهی بزرگ بشوی می خواهی یک دکمه بدوزی نمی توانی که بلد نباشی. بيشتر به او برمی خورد. چکار باید بکنيم؟ باید این قاعده را  

حفظ کنيم که انجام کارهای هنری خيلی خوب است. یکی نقاشی خيلی دوست دارد، یکی نمایش خيلی دوست دارد، یکی به عکاسی عالقه  

است  دارد، یکی بافتنی عالقه دارد. نگویيد همه بافتنی انجام بدهند. نگویيد منجوق یاد بگيرند. بعضيها منجوق را مزخرف می دانند. اینجوری 

کالی هم ندارد. ذائقه اش است شاکله اش است. شما نگویيد چون بچه ها باید کارهنری انجام بدهند پس چرا تو این کارها را  دیگر. هيچ اش

ه انجام نمی دهی، چرا به این کارها عالقه نداری؟ نکند اشکالی در دختر بودن تو هست؟ خير اینطور نيست باید دقت کنيد ببينيد در چه زمين

 همان کار را انجام بدهد. بنابر این این حرف به طور کلی درستاست اما جنس و نوعش خيلی مهم است.ای عالقه مند است 

است نسبت به  سخت تر شده  ق دارد( برای دخترها سوال: به دليل جو رسانه ای که وجود دارد تربيت های جنسيتی ) که با تربيت جنسی فر

پسران خيلی شدنی تر است از طراحی بازی های محجوب و پر عاطفه برای دختران  پسران. مثال طراحی بازی های پر جنب و جوش برای 

 باید چه کنيم؟ به خصوص در دبيرستان که مقاومت و مخالفت وجود دارد، ،است

آنها انجام نمی پاسخ: قائده در دبيرستان این است که فعاليت توسط خود بچه ها انتخاب می شود، فعاليت هایی که شما انتخاب کرده باشيد را 

دهند و می گذارند کنار، بعضی ها حتی مسخره می کنند.  دبيرستان مثل ابتدایی نيست، هرکس برای خودش صاحب نظر است، مضافا بر این  

که این ها گعده درست می کنند و در حزب هایشان معلم ها را بيچاره می کنند و اذیت می کنند. واقعا بعضی وقتها به حال معلم های  

 افزایش می دهد.  ا زیاد شده و جامعه هم شدت این راچون که روحيه پسرانه در دختره دم غصه ميخورد،يرستان آب د

روحيه ی پسرانه و آرزوی پسر بودن در دختران دبيرستانی زیاد شده، راه درمانش چيست؟  راه مقابله این است که هرکاری می کنيم خودشان 

مهم این است که بتوانيم بر جمع تسلط   ،اشکالی ندارد ،را انتخاب کردند و همه تمایل به مشارکت داشتند را مشارکت دهيم، اگر کار پسرانه ای

 پيدا کنيم و همراهشان کنيم و کم کم آنها را بکشانيم سمت فعاليت هایی که می خواهيم.

ر به جای فوتسال و واليبال،  فوتبال بازی کنند اشکال  فعاليت های پسرانه ای که دارند را دخترانه ترش کنيم بهتر است. مثال اگ اگر بتوانيد 

ندارد، اما در برخی موارد مثل بوکس و کشتی کج که خيلی روحيات پسرانه دارد مخالفت کنيد. بازی هایی مثل فوتبال را می شود انجام داد  

و ميدان بازی را از چيزی  ه ی جدید طراحی کننداز خودشان بخواهيد قاعدولی قواعدش را دخترانه کرد و برای این کار هم فقط کافيست که 

کند، اما از یک   می تواند تقليد کند و پسرانه عملهست تغيير دهيد و بگویيد خودتان قاعده طراحی کنيد . تا یک جایی ذهن  تقليدی که

، دوباره بخواهيد قواعد فينال را تغيير ل ندارداگر باز قواعد را پسرانه کردند اشکا دخترانه عمل می کنند.ذهن یاری نميکند و جایی به بعد دیگر 

د، انقدر این کار تغيير قواعد را انجام دهيد تا باالخره به سمت دخترانه بودنشان سوق پيدا کنند. البته خيلی حوصله می خواهد  و با دهن

 حوصله پيش می رود. 

 نوجوان چقدر اهميت دارد؟   مربی سوال: پوشش 

برایش ارزش قائل است. حتما باید تمام جوانب حيا در آن رعایت شود و شادی و نشاط و البته تجمالتی نباشد. پاسخ: همان قدر که نوجوان 

 البته ممکن است شما بگویيد این سه مورد با هم جمع نمی شود، باید گفت که می شود، اگر بخواهيم می شود.



و در سادگی  ه سمت تجمالت نرود. باید کارهای ساده ی زیبا انجام دهيم خيلی باید مراقب باشيم کارهایی که برای دخترها انجام می دهيم ب 

 کارهای ساده ی زیبا برای دختران مناسب تر است. زیبایی را خلق کنيم. 

فعاليت های مفيدی برای دختران دارند با بر اساس مطالبی که گفته شد ] اجازه بدهيد که بحث دختران را همينجا تمام کنيم. کسانی که 

نتایج کاربردی   یک. بگذارید این جلسات ما به ان به اشتراك بگذارند. اگر شما همت کنيد و فعاليت ها را بنویسيد و جمع بندی کنيددیگر

ما االن خيلی مباحث را مطرح نکردیم، هنوز راجع به پسرها،  برسد. وقتی به نتایج کاربردی برسد خداوند عنایت ميکند و علم را جاری ميکند.

اکله صحبت نکردیم. اینها وقتی روی هم تلنبار ميشود کار را سخت جلوه ميدهد، خير اصال سخت نيست اتفاقا وقتی آدم نداند سخت اقليم، ش

تحول است و ميشود. چون وقتی ميدانيد طبق آن برنامه ریزی ميکنيد،مثل همين اگر شما همت کنيد و فعاليت ها را بنویسيد خودش یک 

 . [ کلی ایده به ذهن می رسد

 سوال: خواندن رمان های عاشقانه ی شهدایی در سن نوجوانی و در دختران دبيرستانی آسيب های مخرب دارد؟ 

برای دخترخانم ها سازنده است، چون ما سازنده نبودنش را دیده  ،پاسخ: نمی توانم بگویم همه ی رمان هایی که درباره ی زندگی شهدا هستند

ده اند که ازدواج نمی کردند، پرسدیم چرا، گفتند رمان فالن شهيد را خوانده ام و منتظر یکی مثل آن شهيد  ایم ، ما دیده ایم که دخترانی بو

ا زندگی خيالی شهدا را هستم. در صورتی که در رمان خيلی نکات زندگی شهيد نوشته نشده و زندگی خيالی شهدا نوشته شده ، اکثر رمان ه

و این ها آسيب دارد. اند. ) این شهيد مثل همه، دوران کودکی داشته... مثل خودمان زندگی ميکرده( نوشته اند. زندگی واقعی او را ننوشته 

مربی هایی که دختران محجبه را به خواندن این رمان ها تشویق می کنند بدانند که این دخترها بعدا در زندگی ممکن است به مشکالتی  

جوان های خيلی   ،جوان های مسجدیيد اما باید خيلی مراقب بود . االن اکثر کال توصيه نکنبرخورد کنند و باید مراقب بود. من نمی گویم که 

 بعد که فيض شهادت نصيبشان شد خداوند تکذیب سيئات کرده است.  ،پرخطا هستند ، مثل خود شهدا ، شهدا هم همين طور بودند خوبِ

 

 خيلی مهم است و تالش می کنند برای دیده شدن، این اشکال ندارد؟  سوال: در بعضی دخترها دیده شدن

را آشکار کردن ناميد .  البته اگر در موقعيت های خوب باشد   یاین دیده شدن خوب است، و ریا نيست. این دیده شدن را باید گوهر درون  پاسخ:

ولی ممکن است حالت افراطی پيدا بيگانگان نشان ميدهد. وگرنه ميرود برای  و در جمع های مذهبی خودش را نشان دهد خيلی خوب است.

 کند. برای این که حالت افراطی پيدا نکند باید فعاليت های مشارکتی طراحی کرد. در مشارکت این تقليل پيدا می کند. 

 سوال: انتخاب نوع ورزش برای دختران وابسته  با شاکله است یا ویژگی های آنها؟

ویژگی ها. ورزش رزمی برای دختران باید حتما متناسب با دختران باشد. مثال پرسيدید ورزش رزمی، این ورزش را  پاسخ: هم شاکله است و هم 

 برای دختران یا نباید گذاشت، یا اگر می گذاریم دخترانه اش را بگذاریم. 

 دخترانه کاراته ميشود چجوری حاال باشد،  شده دخترانه که ای رزمی  یا ای کاراته یک مگر کاراته کالس به  بفرستيد نباید بنظرم را اهدختر

  است. راحت خيلی کرد دخترانه را ورزشی یک ميشود که ميدانند کردند ورزش کار که کسانی اینهارا ؟باشد شده

  داشت را حس این واقع در که موقعی هر و .شود می خوب او کنيد توجهی بی ایشان به اصال .شود می خوب ندهيد محل او به بسطامی خانم

  که آن کنيد سعی ، دارد دوست خيلی او که پزد می ای مزه خوش  غذاهای مادربزرگ  کنيد فکر مثال ،هست او ذهن در ای قوه یک  کنيد نگاه

  .بپزد خودش بدهيد یادش یا بپذید را هست بلد مادربزرگ  که را  خاصی غذای مثال. نشوید گرفتار دومی به تا کنيد فعال هست دستش بغل

  .... و .....  هست رنج  زود و هست سالش هفت االن که ای بچه اگه: سوال

 را شان تغذیه و تغذیه دکتر یک نببریدشا باید آید نمی پيش مشکلی هيچ. نيست زودرنج محمودی، خانم دارد خونی کم احتماال این: پاسخ

  هست نشينی آپارتمان بخاطر است،  خونی کم  هم نوعا شوند می داده  نشان زودرنج سن این در ها آدم باشه که وقتی تغذیه سوء. کنيد درست

 .مختلف. های ویتامين نرسيدن و



 کنند؟  می پيدا شدگی رها حال و ميکنند پيدا بيشتری رغبت مسئوليتی بی به روند  می بزرگسالی سمت به که کودکی از چرا: سوال

 .چرا بگين رفتند سمت این به اگر کنيد عمل درست جایی یک شما... نيافتاده اتفاق درست تربيت نشده کار آنها روی ها بيچاره خوب :پاسخ

 .... ؟  زشی و پژوهشی که رتبه جهانی دارد خوب استمسایل اموسوال: عالقه به 

  ببينند بروند را محروم مناطق بایتسی حتما هستند اینطور که کسانی کنيد، مواجهشون زندگی  واقعی ایفضاه با فقط خوب است، نهپاسخ: 

  ،پر شود  نزندگيشا در(  باشند داشته را دیدن را ) دیگرانخال این یعنی. کنند زندگی باید پایين های زندگی با  ببينند، را مستضعف های بچه

 نه ،کنيد می کمک دارید شما که ببينند هم خدا بنده آن مستمند، های خانواده به کنيد کمک بروید باید شود، می بيشتر خيلی پيشرفتشان

  می زندگی دارند استضعافی یک در که باشند هایی زندگی شاهد  ببينند، رو شما کردن کمک باید آنها. کنند کمک آنها بریدب  را ها آن اینکه

 کنند.

 شوند؟  می حساب تجمالت زینتی هنرهای رفت؟ پيش باید کجا تا و چيست دختران به متفاوت هنرهای آموزشغرض : سوال

  به احتياج که هنرهایی. شوند می حساب تجمالتی برق و پرزرق و پرخرج هنرهای. شوند نمی حساب تجمالت زینتی هنرهای بعضی: پاسخ

 به متفاوت هنری های آموزش غرض. شوند نمی حساب زینتی  عنوان به ها آن دارند را پایدار ،قدیمی ،سنتی هنرهای آن در و دارند دقت

 به را حسش و دبده ارائه شما  به را خط بهترین باشه بلد خطاطی کنيد فکر شما. است بيرون در پاك تخيالت کردن پياده و فعالسازی دختران

  ولی .هست نآقایا از بهتر خطشان نوعا ها خانم دختر. بگذارند خطاطی  نهدخترا مدارس خوب است خيلی  بده، ارائه خط آن وسيله به شما

  هنرش دایره خط آنقدر و دیگر تجمالتی هنرهای نسبت به خطاطی هنر ندارد نظير اصال. بيافتد جا ها مدرسه در هنر  این که است خوب خيلی

  احيا بایستی االن و شد محصور خوردهک ی اینها متاسفانه. ندارد حساب و حد که کند اظهار را  خودش طرف که دارد  قدرت آنقدر و است وسيع

 بتواند که هنری هر. کند  کمک تواند می خيلی اینها خوب خيلی های طراحی بيان پر خيلی و ساده های نقاشی  ،خط هنر باالخص .شود

  نبهشا را  اینها ميکند ایجاد خوشگلی یک صرف فقط تواند نمی که آنهایی ولی. بدهد انعکاس بيرون به را زیبایشان فکرهای را ها خانم درونيات

  .تجمالت گویيم می

 خواهد می دلشان هایم بچه  و شده طعم بی غذاهایم خيلی سالم، غذاهای  و سنتی طب  مسائل سمت رفتم من که گفت می خدایی بنده یک

 این در باشيد مواظب نيست خوب اینها انداختن را غذا طعم خوردن سالم غذای بهانه به نيست  خوب اینها .بخورند غذا دیگر جای یک بروند

 . نيافتيد  مسائل

 هست؟  مناسب سنی چه از کودکان برای تخيلی علمی داستانهای خواندن: سوال 

 .بکنيد کاری یک بروید آخرش خوانيد می را کتاب  وقتی یعنی. عمل سمت به بشوند کشيده که بشرطی هست مناسبپاسخ: 

 .ببرید حتما محجوب های عروسی. نبرید حتما مختلط های عروسی را ها بچه

  تان زندگی باشيد مواظب اینها البته. نبرید حتما نيست آن در حيا که  های عروسی .دارد  منفی اثر خيلی ننبریدشا حتما حيا بی های عروسی

 مراقب باید دهيد می دست  از را تان زندگی  کل یک دفعه بشود اینطوری که بکنيد کاری یک خواهيد می ها وقت بعضی چون نریزد هم به را

  .باشيد. حواشی

 

 های آسيب است ممکن ژیمناستيک کارهای از بعضی  نزند بدن به آسيب که حدی یک البته .هست خوب خيلی حدش یک ژیمناستيک

 . بزند جسمی

.  نباشد خوب ها خانم دختر برای ممکن است ورزشی  های محيط خيلی .دهيد  می آموزش خودتان که هایی ورزش ولی بکند ورزش کنيد سعی

 .دخترها برای کنم نمی رفتن باشگاه  به توصيه خيلی من

اول وقت و ... به خوبی عمل ميکند ولی از خودش راضی نيست و ميگوید  من خيلی کارهای   نماز : با نوجوان دختری که در رابطه باسوال

 کار کرد ؟ هم  و وقت نميکنم چه نم  انجام بداخوبی ميتو



بشود.   بلد خوب خيلی را قرآن حتما و کند پيدا ارتباط قرآن با بایستی تماح خوبيست. دختر  خيلی دختری است ایشان. چه وایپاسخ: 

 .تدبر  کار در بيافتد باید ایشانخوب است  خيلی تدبرش استعدادو  خوندنش قرآن استعداد

 ؟ خوب نيست موبایل در کردن آرایش بازیسوال: 

 پرسيد. می که کلی جهت از بزند  آسيب نميکنم فکر خيلی هم بازی آن ولی نيست خوب خيلی کردن بازی موبایل کالپاسخ: 

 چيست؟  ميکنيد توصيه دختران برای که سوال : ورزشهایی

  .شنا. راه پيمایی و کوه پيمایی رو به عنوان ورزش حساب کنيد.پيمایی و  راه پيمایی، کوه  بنظرم 

 دوستانه فضای یک باید .ندارند خوب دوست که آن از بدتر و و ندارد جذابيت ایشان برای ها درس که است این برای حوصلگی بی و تنبلی  

  باید پس ،کنند می فایدگی بی احساس کنند می که کارهایی اینکه یکی دارد عامل تا دو ولی است سخت خيلی البته که .کنيد جور برایشان

 .باشند داشتهدوست) رفيق(  باید که هم یکی .کنيد تعریف برایشان دار فایده کارهای

  اش دخترانه جنبه ولی دخترانه  هم است پسرانه  هم ،است دخترانه بپردازند جوانبش به اگر هم خيلی نيست پسرانه خوشنویسی و خطاطی

 . بفرستيد صلوات نخودتا سالمتی برای. کند کار تواند می خوب خيلی

  مشکالت همه از مملکت و باشيم امان در ها آسيب همه از شاءاهلل  ان اینکه برای ،بالها رفع و نخودتا سالمتی برای داریم دعا التماس خيلی 

 و عجل فرجهم. محمد آل و محمد علی صل مالله.  بفرستيد صلوات باشد امان در


