
 م یبسم اهلل الرحمن الرح

  ریغد دیقبل و بعد هم خصوصا ع یدهایقبول باشد .ع هاارت یخوب باشد دعاهاتان مستجاب باشد و ز یشاءاهلل که احواالت همگ ان 

به برکت صلوات بر محمد و   میباش  تیقدردان نعمت وال میشاءاهلل که بتوان ان .ماست بر شما مبارک باشد دیع نیترکه بزرگ 

 محمد. آل

  یطراح تیدبستان چند فعال یهاهیاز پا یکی یبرا  یسوره از جزء س  کیو بر اساس  دندیاز دوستان زحمت کش یلیخدا را شکر خ  

  یلیکردند و نشان دادند که راحت است و خ یقیحق ازیبه ن لیرا تبد یواقع یازهایکه ن کنمیتشکر م ژهیصورت وها بهکردند از آن

 .شود  یبر اساس سوره طراح یتیامکان دارد که فعال عیسر

  شیسوال پ شیتازه برا کندیکار م یسوال دارند )انسان وقت  یکسری حتما   ندیکه دوستان نقطه نظرات شان را بگو نیا ازقبل

سپس اگر دوستان مطلب و    کنمیمطرح م زانیخدمت عز  یعموم یکه فرستاده شد چند نکته  ییهانی( با توجه به تمردیآیم

 . داشتند مطرح کنند یسوال

  یتیبدهند، فعال تیفعال کی شنهادیپ اندافراد توانسته کهنیجالب بود و ا یلیکه فرستاده شد، خ ییهاو برنامه هانیتمر اغلب

شده که   نییتع شیو ازپ  یدارد و سوق دادن او به مقصد اله  که او ی ازیمخاطب خاص براساس ن یبرا تیهمان ارائه فعال ای یآموزش

 هم خوب بود.   یلیبود که دوستان انجام دادند و خ  یکار نیاست ا خاطبم یقیحق  ازیآن مقصد هم ن

  ایدر واقع عمل  میگذاریم ی آموزش تیکارمان را فعال نیاسم ا  یاست که ما در هر سن نینکته مهم ا ی آموزش تیارائه فعال نیدر ا

  یباز یطراح   میی. مثالً اگر بگومیگذارینم  لفمخت  نیاسم آن را عناو  م،یگذارینم  یاسم آن را مثال باز میگذار ی م یامر آموزش کی

و   یمثل باز یاصطالحات   یجاخردساالن( به یبرا  ی)حت میتوان یما م ینداشته باشد. در هر سن  ی ممکن است القاء خوب ،میکنیم

در آن   امیاز کالم در آن هست و انتقال پ یادارد )جنبه یکالم  یکه جنبه  یآموزش تیفعال ای ی عمل، امر آموزش  مییبگو  ن،یامثال ا

  .است تیهدا قیهست( و طبق فرهنگ قرآن از مصاد

  یک یقرب و نزد یعنیبه باالتر  ترنییپا یتیموقع ای ترنییپا یآن که سوق دادن فرد از مکان لیبدل  م؟یگذاریم تیاسم آن را هدا چرا

مهم است که  یلی. خمیرا حفظ کن  یادب ربوب مانیهامهم است که ما، در آموزش  یلیشدن به خدا( خ  کید)نز . به خدا است

 رگذاریتاث یامر آموزش اریخواهدبود. بس ریرپذیهم تأث اریدارد و البته بس  تیاهم اریم . در واقع بسیدرگاه وارد شو نیمؤدبانه در ا

احساس   دهدیدرس م یاضیر ای یاگر فارس یحت دهدیکار را انجام م نیکه ا یمعلم ی عنیشود.  تیرعا تیکه ادب عبود شودیم

  شودیم یبدست او جار تیبرده  و امر هدا یآموزان ومخاطب خود را به سمت باالتردانش ین ییپا تیو موقع تیوضع کیکند که از 

  یکس م،یمهم است که ما بدان  یلیاست .خ شدن را صلوات گذاشته  تیهدا یواسطه   نی. خداوند اسم اتیست واسطه هدااو او شده

  ی.هوالذ کندیم  یرا جار یتیهدا ارد. او د فرستدیدارد صلوات م دهدیو ارائه م  کندیم یطراح تیفعال هیو تزک میکه در امر تعل

صلوات است و در حال صلوات   تیفرد بداند که در موقع کهنی. ا کندیم یو رحمتش را جار فرستدی. خداوند صلوات مکمیعل یصلی

 فرستادن است.  

  کی  ی. وقتکندیدا میبه مخاطب انتقال پ زهیانگ  نیو ا شودیو سرور به خود معلم داده م  یحس بَهجَت و شاد نیا  لیدل نیهمبه

وساطت   یالقا نی. ا کندیم دا یانتقال پ  گرانی به د یعیطور طباست، به یاتیمهم باشد و بداند که آن ح یلیخ  یکس یبرا  یزیچ

که در   یتیفعال کیشما االن  یعنیاوست.   تیاست و در واقع به عنوان روح فعال یضرور اریمعلم بس  یشدن، برا تیرحمت و هدا



آن کس   دید دیو با ستیروح ندارد. چرا روح ندارد؟ چون آن حس معلم در آن ن  دیکنیرا احساس م هایبعض دیگروه ارائه داد نیا

کاغذ و نوشته آورد،   ی گفت و رو شودیرا نم هانیها اوقت یبعض ر؟ یخ ایوساطت در او هست  ی القا نیا ایآ  کندیکه آن را اجرا م

آن روح و القاءاش را   تواندیکه نوشته نم یفرد ی عنی .انداز است ها غلطوقت یلیخ نیو خب ا  شودیاست که در اجرا ظاهر م یزیچ

از دوستان که نوشتند   یبعض دیادهیرا د  شیهااست که ظاهر است. نمونه یروح قو نیا قدرنیها انوشته یکند. البته در بعض انیب

  یمعناالقا کند به آنکس که نتوانسته یمعلم هست ول نیکه ا دیکن یاست که شما حس م یروح القاء وساطت در آن قو نیقدر اآن

 .ستینبود آن ن

  یآموزش تیفعال میدهیکه انجام م ییکارها نیااین است که ما به  تسکه ارائه شد مهم ا ییهاتیفعال ن یکه در ا یزیچ  نیاول 

  یدر کالس باز م یخواهیما م  مییگویاست . نمنکرده یاطالق باز یکسچیو ه دیاکار را کرده نیالبته همه شما هم ا ،مییگویم

  یر یامر خ ،میباش داشته یسازنده و عمل صالح یتیکار و عمل و فعال م یخواهیم  میداشته باش یتیفعال میخواهیبا شما. ما م میکن

مهم است   یلیخ  نیوساطت رحمت برود. ا( حتما به سمت القاء دهدیکار را انجام م نیکه ا یمرحله دوم )کس یست ی. با میباش داشته

را در   یاقتینبود. پس حتما ل جانینبود ا قیدانسته و اگر ال ساطتو  نیا قیاست و خداوند او را الکه احساس کند که واسطه شده

عنوان  القاء به  نی( ایمعلم، مرب میگو ی )من اسمش را م یحس آن مرب ت،یعنوان روح فعالمهم است که به یلیخ ن یخود حس کند ا

 . در وساطت رحمت است ی روح، همان احساس بَهجَت مرب

قاعده است    دیرا بدان نیا .کندیدارد و مالئکه را واسطه م  یوساطت است حس خوب نیا درهم باشد چون   ضیبنده خدا اگر مر نیا 

ما آمده   اتیاست که در روا یها موارد نیو ا  کندیم یهمراه ب یاز غ ی اوساطت بداند او را مالئکه نیخود را در مقام ا یکه هر کس

 . دیآن را استخراج کن   ییروا یهابحث  دیتوانیو شما م

  ش یشدت افزااو را آن مالئکه به تیو اثر فعال کنندیم یاو را همراه  بیاز غ  ی ارا در مقام وساطت بداند مالئکه دهر کس خو 

( دوم  شودیخارج م ی)و از امثال باز کندیم دایاسم پ  میدهیکه انجام م یکار نیا   کهنیا یک ی  می. پس دو نکته مطرح کرددهندیم

  .شوندیمالئکه وارد م ،و با آن حس  کندیم دا یحس پ کهنیا

  دیافراد با  .دارد یقدردان یاست که دوستان نوشتند و واقعاً جا ییهاتیآن فعالاز   یو همه بخاطر قدردان کنمینکته ذکر م چند

از مالئک   تواندی ها معلم موقت ی. بعضرسانندیها مالئکه به معلم تقلب هم موقت یبعض .اندمالئک ،ستندیبدانند که خودشان ن 

دو   سال،کیاست. مثالً  ی جالب اریمعلم )همراه بودن او با مالئکه( خودش امر بس ی تجربه  نیا ندها انجام دهبخواهد و آن یزیچ

هر   ییکه گو نیبه ا شودیتجربه همراه بودن با مالئکه منجر م نیه من تجربه دارم که با مالئکه باشم. ا سال است ک  نیسال و چند

تجربه   نیداشته باشد و ا دیبا یابا مالئکه یستیهمز کیانسان   واقعمخصوص به خودش را دارد و در یمالئکه اختصاص کی یمعلم

 .شود  یآن معلم م  هیخاص از ناح ضیف انیجر  کیبه  لیخودش تبد

که قبلش  دهدیم را انجام ییکارها یسرکیدر کالس  یعن ی .دنی ب یم ریخودش را غافلگ شهیاست که معلم هم نیا اشنشانه

کار و   نیاول ا  یعنی) دیسیطرح درس را بنو :ندیگویم هایاست که برخ ی زیچحرف ما، خالف آن نیاساساً انکرده است.  ینی بشیپ

 .است  نه ین کار بدیا میگو ی دوم آن کار و سوم...( نم

در ذهنش   دیبلکه با .طرح را اجرا کند  دیاصال نبا و بهترباشد. تریعال دیبا ،کندی اجرا م یطرح درس آماده دارد اما وقت  کی معلم

خاص   ضیف نیکه البته ا  شود،یآن معلم م  هیخاص از ناح ضیف  انیجر ک یبه  لیبودن معلم؛ خودش تبدباشد. تجربه معلم با همراه 

  ی معلم با آن معلم را نم نیخاص دارد و اصالً ا  انیجر کی یصورت که درواقع هر معلم نیا به ژه است.یو یلیآن معلم خ هیاز ناح

شان به  باشند، ضعف و قوترا داشته  یقُدس ضیف نیها هممن؛ اگر معلم  دگاهی.از دمیهم ندار یو قو ف یضع یحت کرد، سهیشود مقا



دارد و آن   یریتاث کی  نی، ا تریاست و آن نخواستن تریخواستن نیا  مییبگو میتوانیمن . ما ستیاصال ن  میکنیمعنا که ما فکرم نیا

 .دارد یگرید ریتاث

است   یز یچ جلوتر از آن شیهادر برنامه وستهیهست که شخص پ ن یفرد، ا کی   یاختصاص مالئکه؛ آن هم مالئکه یهمراه ینشانه

بهترش انجام   یکرده در کالس انجام دهد آن برنامه اجرا نشده ول ین یبشی پ یا برنامه کی ی عنی. استکرده  یکه خودش طراح

 .شده

  ، ستیبا مالئکه ن ی ن حس همراهاحست د،ین را احضار نکردا هست که شما مالئکه ت نیت اعل ستم؟ین نطوریچرا ا دیگو ی م یک ی

مالئکه  است که با  نیا  پاسخ م؟یکن نیبامالئکه بودن را تمر  ای می کنیطراح تیفعال دیبا م یدیما نفهم دییگوی. شما م  دیکن نیتمر

 .دیکن نیبودن را تمر

خدا   هیآن است که از ناح تی. هداشودیم  یو خودش جار گذاردیم متیق کارنیا  یخداوند برا د،یشویرحمت مکه شما واسطه یوقت

شود که  که امواج گرفته شودیآنتن عمل کند. آنتن واسطه م کی مثل  دیفقط معلم با کندی م تیمعلم.خدا هدا هیشود نه از ناح  یجار

را پرُرنگ کند؛ مالئکه حضورش  و خداوند   تیکند و هدا  رنگ یکه معلم بتواند خودش را ب قدرشود. هرچ انینما ونیزیدر تلو

 تیتر و هداو پراثر تریکند؛ حضور مالئکه قوبودن را اجرا نیُّتَعَیرا و ب تیعبود  ادب نی. هرقدر معلم بتواند اشودیم  شتریب تش،یهدا

 .خواهدشد شتریاز جانب خدا ب 

  نیها خاطره است و ا یبعض یبرا  زنمیکه م  ییحرفها نیاتفاق افتاده است و ا نیشما هم ا ی هست و برا ینطوریشاءاهلل که اان خُب

شاءاهلل که شان کمتر بوده انیبرا کهی. و کسانمیکن یرا حس م   ان یجر نیو ا مینی بی م میما هر روز دار ودشیمطرح م  دمطالب که دار

 . شود شتریب

کالس   نیبودن در ا یباشکوه است. و فرد برا یلیخ  نیا .است تیهدا یمعلم، کالس حضور خدا برا  کی  یبرا رس کالس د نجایا 

از همه   شتریو ب  ردیگی م ادیاز همه   شتریکالس ، خود معلم است. او ب نیآموز ادانش نیو اول  رد یبگ ادیکند که  یم ی لحظه شمار

آموز  به دانش یتیحس معلم اگر تواءم با هر فعال نی. اشودیمنتقل م آموزنشحس معلم به دا  نی. درواقع اشودیسرشار از رحمت م 

و   شودیم لیحس معلم به حُبّ  )محبت( تبد نیسوق دهد. ا اشیقیحق یازهایاو را به سمت ن   یعیمنتقل بشود به طور طب

در قلبش شکوفا  ی مرب بهاز محبت نسبت   یخاصحس کی معلمش را دوست دارد و  یگریه دبه گون کندی آموز احساس مدانش

است.   یقیحق  ازینو کمال همان حس یخوبمحبت به  نیاست. ا ی و دوست داشتن ی معلم چقدر خواستن نیا کندی. احساس م شودیم

  شود؛یکه به او منتقل م  ی. حس مربندی بیرا م  یبلکه مرب  کندیتوجه نم  تیآموز به فعالدانش یول دیکرد یرا طراح یتیفعال کیشما 

  هیبق کنند،یم فیتعر گران ید ی را برا تشانیاحساس را دارند؛ و فعال نیکه ا ی. معلمانشودیآموز شکوفا مدانش درمحبت  نیا

اجرا   تیکه آن معلم موفق ؛ فعال نستیهم ا لشیو دل شوندیموفق نم  کنند؛یخودشان اجرا م یوقت  نکهی از ا شوندیمتعجب م

 .کندیم جادی و حبّ ا دهدیبلکه محبت انتقال م کندینم

حتما   ی عنی. کندی نم ییراهنما ی قیحق ازیکند، فرد را به ن دایباحبّ ؛ انتقال پبودن  جکه بدون محبت و ممزو ی:  علمیقاعده کل کی

انسان    یقیحق ازیاست که خداوند آن اصل ن  لیدل  نیبه ا نی. افتدیاتفاق ب  یقیقح ازین  که آن فتدیاتفاق ب دیبا تیحبّ در فعال امتزاج

  شما .خدا؛ محبت استبه قرب، حبّ است.نشانه قرب ی.نشانهاست  حبّ وافر کی . ستیاز حبّ ن یجز تمرکز یز یاست، خدا چ

  نیصورت قبل دوست دارم. او خداوند را به رنکردهییام اما محبتم تغشده  کیصالح به خدا نزدواسطه عمل: من بهدییبگو دیتوان ینم

 . کفش حب است ی ول ،فقط حب است گویمیحبّ است. نم عمل ؛   کی یتان قبول نشده. نشانه قبولاست که عمل نینشانه ا



را   یآموز مرب. چون دانششودیمهم م اریبس یآموز به مربچون در آموزش، محبت دانش شودیمهم م یلیمحبت معلم ؛خ  نجایا

به معلم و به فرد، تمرکز محبت   کندیاصابت م  یریمحبت  مثل ت نیوساطت ، حس کند. بنابرا نیبدون ا تواندی. و نم ندیبیواسطه م 

 خب این نکته ی سوم بود.  .دیآیمعلم م یبر رو

 اول: اسم  نکته

 با مالئکه  یدوم: همراه نکته

 سوم: ممزوج بودن با محبت  نکته

عمل ؛ خوب بودن عمل مشخص   دانیاست، اما در م یخوب است و طرحتان عال  تتان یجهت گفتم که شما فعال نیرا از ا نیا

مثال براساس فالن سوره  آن خوب باشد، زیشود همه چ ینوشته م  یباشد که وقت یطرح و برنامه ا  ک یممکن است  یعنی. شودیم

  نگونهیشود؟ ا یمعلم در عمل نتواند اجرا کند. پس چگونه قابل اجرا م  ی است ول  یعال یلیخ  زیو همه چ میده یفالن کار را انجام م

  .میکه گفت

  نیها را گفتم که ا نیکه تا االن انجام دادم. اصال ا  ییصحبت ها ن یهم هیرا شروع کنم بر پا یدیخواهم مطلب جد یاالن م خب

  .میمطلب را بگو

. مکان مانند  میمکان و زمان دار کی(، باشد یکودک مهدکودک  نیبه کودک )ممکن است ا ایآموز به دانش تیما در حوزه ارائه فعال 

در   دیبا تیفعال نی. پس اباشدبه روز  ایبه ساعت  قهیباشد، ممکن است به دق قهیخانه. زمان ممکن است ده دق ایمسجد و مدرسه 

. نزول پیدا بکند. نزول فعالیت در زمان و مکان. خود این مکان و زمان عامل اصلی برنامه ریزی  ردیبستر زمان و مکان، شکل بگ 

د کجا و چقدر زمان دارید. بهترین حالت فعالیت این  هستند. یعنی شما برای اینکه فعالیتی را برنامه ریزی کنید باید حتما ببینی

طراحی کنید. مثال بگویید حداقل زمانی که من می   یواحد مشخص ک یاست که اول این فعالیت را خارج از واحد زمان و مکان، با 

قابل را ببینم و با او  دقیقه است. حداقل جایی که نیاز دارم هم جایی است که بتوانم طرف م 10را انجام بدهم  ی آموزش کیتوانم 

 .صحبت کنم. مثال در جای شلوغی نباشد که تمرکز صحبت کردن داشته باشم و بتوانم با او چشم در چشم صحبت کنم

در تعریف برنامه اولین کاری که باید انجام شود این است که حداقل موقیعت زمانی و مکانی در نظر گرفته شود، نباید حداکثر   پس

ون بعضی کارها را می برید روی حداکثر و بعد زمانی که می خواهید اجرا کنید یک دفعه می گویند زمان  را در نظر گرفت. چ

. آن وقت است که معلم بهم می ریزد. پس از عوامل به دیفرصت دار قهیساعت است شما ده دق م ین تتانیکمتری دارید. مثال فعال

 .شده اش نباشد ین یب  شیپ ی و مکان یزمان تیبرنامه اش براساس موقع نکهی ا ست؟یمعلم چ  کی ختنیهم ر

معلم که به هم می ریزد اولین اتفاقی که می افتد این است که )البته بستگی به تسلط خودش دارد( حسش، حس ناخوب می   

طول می  شود، اتصالش با مالئکه قطع می شود. مثل آنتن ها که وقتی باد می آید جابجا میشوند، و تا بیاید خودش را پیدا کند 

  ی م قهیپنج دق م،یبند یم قهیرا ده دق تمانیمکان برنامه ریزی کنید. مثال فعال  داقلکشد. پس بهتر است روی حداقل زمان و ح

بعد اگر الزم شد زمان را با استفاده از تکرارهای جالب و با استفاده از فعالیتهای کمکی که  یعنی.  میکن یم ادشیبعد آن را ز م،یبند

شود. پس شما   ی شود و جبران م یم لیاز مکان به حداکثر تبد هرهاست، زیاد می کنیم. آن حداقل زمان و ب یاضافمربوط به وقت 

   .دیکن  یم ادشیطور ز  نیکم را هم نیبعد ا دیبند یکم م یرو

. با استفاده از  دیآور  ی. ولی نه کم نمم یدار ادیز یخال یاست کسی بگوید به این صورت برنامه کم می آوریم و فضاها ممکن

تکرارهای جالب و با استفاده از فعالیتهای کمکی اگر با مشارکت خود دانش آموزان و ایجاد خالقیت در آنها همراه بشود، شما همان  



اش را خود بچه ها مشارکت بکنند. اگر با مشارکت خود  هیاست که بق نیجام داده اید در ذهنتان اان هدقیقه کاری ک 5دقیقه یا   10

در آن ها همراه بشود، منجر می شود به این که فعالیتها به اوج شکوفایی خود  و اوج رضایت دانش   تیخالق جادی دانش آموزها و ا

 .آموز و مربی برسد

، که نزول فعالیت در یک زمان و مکان خاص است. مکان شما مدرسه، مسجد یا پارک یا ....  بحث اول، نکته اول ارائه فعالیت این

باشد هر کدام پتانسیل های درونی دارند.  مثال در خانه، آشپزخانه یک توان بالقوه خانه محسوب می شود. در مسجد، جا نماز، قبله، 

ود. در مدرسه، کتابخانه و حیاط و توپ و بازی و .... توانایی های  ش ینماز و کتابخانه و ... خودش توان بالقوه آن محل حساب م

بالقوه انها حساب می شود. شناخت درست امکانات بالقوه محیط آموزشی در تعریف فعالیتها بسیار مهم است. مثال بنده را در خانه  

اکشیر دارید یا بارهنگ یا گیاهان دارویی  . می پرسم شما در خانه خدیباش داشته تیخانه فعال نیای فرستادند و گفتند شما در ا

گلدان دارید میخواهم قلمه بزنم. از اول باید شناخت نسبت به محیط پیدا کنم شاید اصال استفاده هم نکنم ولی باید اینها را   دارید؟

رت زمینه خالقیت من  بازی یا ورزشی دارد. در این صو ایلبشناسم و احصا بشود. رفتم در پارک باید یک دوری بزنم ببینم چه وس

بکنم، از همین    شتریدر استفاده از فعالیتهای خودم را باال می برم که اگر خواستم فعالیت را گسترده کنم و خواستم زمان را ب

با استفاده از   میتوان روزامکانات بالقوه استفاده کنم. بوسیله محیط می توانم فعالیت آموزشی را گسترش بدهم. حتی تا یک 

مشارکت دانش آموزان، آنها را با همان یک فعالیت برای مدت طوالنی تر اداره کرد. بعضی ها، تنوع فعالیتها را پیشنهاد می کنند.  

اجرا   ندروز بتوا کیرا  یا قهیمهارت ) کار مثال ده دق کیبهتر است که فرد با یک فعالیت و با  نیبه نظرم ا یهم خوب است ول نیا

 .د( باشد و همان را گسترش بدهد. مهارت قویتری استبکن

  دیها با نیکه ا یتیفعال کیبود.   ریاز تاخ یدقیقه ای در مورد سوره ناس تعریف کرده بودم که مربوط به دور  10یک فعالیت  مثال

گذارم از او می خواهم که با  آن را انجام بدهند. محیط را که بشناسم باالفاصله وقتی فعالیت را به عهده خود دانش آموز می عیسر

 .که من فعالیت را تعریف کردم، او هم چند فعالیت تعریف کند و همان را تکثیر و تقویت کند یهمان وسایل و امکانات

اولین نکته این است که فعالیت و   نزول فعالیت در زمان و مکان استراجع به ارائه فعالیت به دانش اموز است. اولین رکن آن  بحث

 .داقل موقعیت زمانی و مکانی طراحی شود و بعد بوسیله تکرارهای جالب و بوسیله شناخت امکانات بسط پیدا کنددر ح

 تیاوال فعال دیبا دیکنیکه شروع م  تیفعال  یک دارد. یبازخورد و انعکاس کی  شودیکه ارائه م یتیست که هر فعالا  نیادومین نکته 

بود   نیا  دکه دوستان آوردن ییاز کارها یشود. در بعض نییمرحله ها تع هیشود و با بازخورد و انعکاس، بق ی طراح یبصورت مرحله ا

 .هم جالب بود یلیو خ

 .یگرید زیبا چ ایبا گل هست  ایسوره حمد انجام بدهم حاال   یرا برا یآموزش تیخواهم فالن فعال ی که م مویگیمن م مثال

دهم راجع به آن صحبت   یهست که گل را نشان م نیدر کالس. خب مرحله اول ا برمیم دارمیرا برم یمحمدگل کیمثال  

 .کنمیم

  ش یاز قبل پ یعنی. کنمی اگر آن اتفاق افتاد فالن کار را م کنم،یکار را م  نیاتفاق افتاد ا  نیکه اگر ا میبگو دیبا ؟ستیدوم چ مرحله

دهند. بعد  یکار را بکنند، بچه ها انجام نم نیبرم آنجا انتظار دارم که بچه ها ا یطور نباشد که م  نی. اکنمی چند تا اتفاق را م  ینیب

 .دهم ی ادامه م ودممن به کار خ

 .بشود نییمرحله ها تع هیبشود و با بازخورد و انعکاس، بق ی طراح یبصورت مرحله ا دیها با تیفعال



 .شود ی نیب  شیاز حالت پ یتنوع ، یبشود و براساس گمانه زن  یزن ت،گمانهینوع برخورد کودک با فعال ایانعکاس  ،از قبل دیبا یعنی

  ی . مثال گل معطر هم که به او مکندی را خراب م زیو همه چ زندیبد م یلیخدانش آموز دارم که  ک یمن االن در کالس هستم.  مثال

فرض   دیتوانی نم  د،یدار یدانش آموز نی. خب حاال اگر شما همچزدیر ی را به هم مآورد و کالس  یاز خودش در م  یحالت بد م،یده

  یخواهی. خب حاال چه کار مندیگو یوقتها به به هم نم یبعض ،. نه ندیگو یبه به م لگ نیبو کردن ا از که همه بعد دیبگذار نیرا بر ا

  ؟ یبکن یخواهیاگه به به نگفتند االن چه کار م  ؟یبکن

  یرو زمیر یرا و گالبش را هم آوردم . بعد دوباره گالب را م ن یکردم ا ینی ب شیپ  دیریاگر به به نگفتند مثال فرض بگ یبدان دیبا

 ؟ یکنی. دوباره اگر به به نکردند چه کار مشانیدستها

  کیچه جالب که  ندی خوب است که بگو  نیچه جالب. هم ندی گویم  یحاال اسانسش را هم از داروخانه گرفتم. به به نگفتند ول خب

  .مختلف دارد یبه اسانس شده و حالت ها لیگل تبد

  .از نکته دوم نی. اشودیحالت بسنده نم کی و درواقع به  شودیم  ینی ب شی از حالت پ  یتنوع یگمانه زن براساس

را حتما   ن یکه ا رسدیها ظاهر نبود. به نظر م یها ظاهر بود، در بعض یبعض  یبود. ول نیکه دوستان ارائه دادند ا  ییاز کارها یلیخ در

 .میریدر نظر بگ  یستیبا

  .یدر زمان و مکان حداقل تیمهم است که لحاظ بشود. نزول فعال یلیاول خ نکته

 .یبصورت مرحله ا تیدوم فعال نکته

  یلیشان خ یواقع یازهایشان و ن یقیحق  ازیشوند، ن یها سوره محور م تیفعال وقتی  کهاست  نیها ا تیر ارائه فعالسوم د نکته

  یقیحق ازیو ن  یواقع ازیتمرکز بشود، تمرکز در انتقال آن ن یلی آن خ   یرو دیکه با یزیچ  آن .مشخص است  یلیشود و خ یواضح م

 یواقع ازیانتقال ن  نیرساندن ا ی معلم برا تیامکان موفق ای ستی ن  شیبرا ن یتضم نیرسد که ا یها بنظر م تیاز فعال یاست. در بعض

 .  ستیمشخص ن یقیحق ازین ای

.  دیگو یرا م یقیحق ازیسوره و ن  امیپ د،یگو یسوره را م دیآ  یمثال فرد م شود،یمطرح م جداها جدا   نیاست که ا  نیعلتش هم ا

  یواقع ازین  نیفرد بفهمد که ا نکهیرا جلو ببرد. احتمال ا زهایچ  یلیکند که خ ی م یبا کالم سع شتریکند. ب یرا مطرح م تیبعد فعال

  .است نیها ا تیفعال نی. نقطه ضعف استاست و اتصالش را بفهمد کمتر ا  یقیحق ازین  نیمربوط به ا

بکنم   یکار ک ی توانمیعبارت ها. مثال، من م انیو ب  ی به شکل حفظ سوره را درک کند، نه امیفرد پ ینیکرد که بطور تکو یکار دیبا

خوب   یلیخ نیالحمدهلل. ا  دیبگو یبه به، حت دیبگو یبصورت صور ندی ب یرا م یخوب ریکه بچه من هر موقع در سوره حمد، هر تصو

را درونش مطرح کردم. بصورت  یشناس ییبای. مسائل زشیازهاین یمن آمدم دست گذاشتم رو  ونکه بد باشد. چ نیاست، نه ا 

  یلی. اتفاقا خمیندازی به به. بگو به به.  جو هم راه ب مییبعد بگو  مینش بدهامثال  نش  یعنی. میاش کن   یاست که ما شرط  ن یا یحفظ

الحمدهلل.   دییبه به، همه بگو دییبگو الحمدهلل. همه بگو یدیدهم  یزیهستند.  هرچ ریدهد. بچه ها هم که جوگ یخوب هم جواب م

به   ندیرسند بگو یکه م واریاول و دوم و سوم، به در و د یبخصوص بچه ها روندیکه در خانه که م دیبکن یکار کی دیتوان یم  یحت

  زیچ  نیها به ا تیفعال دیاششود. مواظب ب  یم ی شود و حس یم  یدر وجود او نداشته باشد. فقط شرط  ی عمق چ یبه.  ممکن است ه

 م؟ یبکن دیگرفتار نشود. خب چه کار با

   .فتادیدر فرد اتفاق ب امیپ نیا ینیکرد که بصورت تکو یکار دیبا



بشود.   زیباشد. نه حرف زدنش و نه گفتنش. فقط حالش متما  زیو بعدش متما بایز زیچ کیکه حال او قبل از مشاهده  میکن یکار

آن را بوجود   نکهی و بعد ذوق کند از ا اوردیرا به وجود ب یکار  ک ی. مثال فتادیباتفاق  ی نیبه طور تکو دیبا نیبشود. ا زیحسش متما

که در وجودت   نیاسمش الحمدهلل است. ا  ییبگو یخواهیکه م  نیا  میی. بگودیبگو یزیچ  کیآورده است و از عمق وجودش بخواهد 

 .یقیحق  ازیشود آن ن  یم نیاسمش به به هست. ا  ییبگو یداد بزن یخواهیم

 یبه ذهن کودک م به عنوان کالم امی. پ مییگو ی را م امیسوره محور است، پ مانیها تیکه ما فعال یاست، وقت  نینکته سوم ا پس

 .بچسبد یزدگ جو یبهم بچسبد و از رو یدو بصورت صور نی. احتمال دارد امییگو یرا هم م تی. فعالدیآ

  .کند ریحرکت کند. س  یقیبه حق یواقع ازین  ریباشد که از س  یطور دیبا تانیها تیفعال دیباش مواظب

  می کار را بکن نیما ا رق سوره است، وجدان )فهم( کند. اگگزاره حکه همان یقیحق  ازیشروع کند و ن یواقع ازیاز ن دی)کودک( با فرد

  .میخدمت را به کودک کرده ا نیبزرگتر

ندارد. در وجود ما   شیدر زندگ یریتاث چیه ی داند، ول یو م  شناسدیهستند که فرد آن ها را م ییگزاره ها یصور یها گزاره

داده اند. ما  ادمانی یدادند فقط گزاره ها را صور یم ادمانیداشتند  یوقت  نکهی ا لیگزاره ها فراوان هستند. به دل  نیمتاسفانه ا

  .که سوره محور هستند ییها تیها مربوط به فعال ن ی. خب امیحسش نکرد

اگر ما این کار را بکنیم بزرگترین خدمت را به کودک کرده ایم. بزرگترین ظلم به کودکان این است که گزاره ها را به صورت صوری  

 حفظ کنند. حاال انشاهلل راجع به این خطر مفصل می گویم.  

می داند، ولی هیچ تاثیری در زندگیش ندارد. در وجود ما   گزاره های صوری، گزاره های حقی هستند که فرد آن ها را می شناسد و

 این گزاره ها فراوان است به دلیل اینکه وقتی داشتند یادمان می دادند فقط گزاره های صوری به ما یاد داده اند.  

 خب این در مورد فعالیتهای سوره محور.

هایی که سوره محور نیستند ،من نمی گویم فعالیت ها سوره محور نباشد ولی فعالیت هایی که سوره  فعالیت  در مورد

محور نیستند، نیازهای حقیقی را خودشان باید واضح کنند و بگویند ما نیاز های حقیقی  را این در نظر گرفته ایم.  از  

را واضح نکنند و روی نیازهای واقعی  دست بگذارند و    طرفی  نیازهای واقعی کامالً واضح است، اگر نیاز حقیقی

 بخواهند خود کودک به نیاز حقیقی  برسد و برداشت آزاد بگذارند، خطرناک است و به کودک آسیب می زند. 

گذارند. سوال می شود که برای چه نقد فیلم میگذارید؟ برای این  یک مثال بزنم ،بعضی از دوستان ما مثال نقد فیلم می

 درک و بصیرت پیدا کند. بصیرت پیدا کند یعنی چه؟که 

 یعنی باید قدرت تحلیلش زیاد شود. مثالً باید نمادهای صهیونیست را بشناسد. 

 چرا باید نمادها را بشناسد؟ بایستی مقابله با صهیونیست کند.

 مگر  با شناخت نماد صهیونیست کسی ضد صهیونیست می شود؟ نه، الزاما نه.   

 نماد را بشناسد کامال ضد صهیونیست می شود؟چطور پس این 



این را باید کامال دقیق بگوید یعنی چه، نباید این را مخفی بگذارد. یعنی نباید بگوید من صرفا فقط می خواهم نماد  

ید بگوید که چه کاری  ه با این نماد کاری بکند. دقیق بابصیرت به این است ک  بشناشد ،بصیرت به نماد شناسی نیست.

 خواهد بکند. می 

نیاز واقعی هم که نیاز به تخیالت و.. است و معلوم است.اگر این نیاز حقیقی مبهم باشد ، )این خیلی مهم است چون به  

  ،هر حال یک عده برای سوق دادن کودکان به حقیقت فعالیت هایشان سوره محور نیست( ما که نمی گوییم این کار

 ییم. کار اشتباهی است ولی باید راهش را بگو 

اگر نیاز حقیقی به طور کامل و تفصیلی واضح نباشد، وقتی که افراد برای آموزش صرف می کنند، دستخوش حمالت 

د و شیطان همانند یک سارق، کودک را با همان آموزش ها می رباید. یعنی شما کالس نقد فیلم نشیطانی می شو 

ان و انحراف و اغوای آنها می شود. چون نیاز حقیقی  گذاشته اید، کالس بصیرت، همان کالس تبدیل به کمینگاه شیط

، در مسیرش کمینگاه درست می شود. وقتی فرد نماد را می شناسد ولی  است به طور کامل و تفصیلی واضح  نشده

نمی داند با آن چه کار کند شیطان او را جای دیگری می برد. یا دچار افراط می کند یا تفریط. بعضی می گویند بچه ما  

د شناس شده، مثال در یک خانه ساده می گوید این ساعت نماد صهیونیست دارد.آنقدر این صهیونیست را برایش  نما

تقویت کردند و قوی کردند العیاذ بااهلل برایش مثل خدا کرده اند که همه جای عالم نفوذ کرده است حتی در خانه ساده  

ر نداشته که این نماد صهیونیست است.چه جالب چقدر ای که بنای بیچاره چیزی را درست کرده که اصال روحش خب

 بعد این بچه ما هرکجا می رود این نماد را میبیند.   صهیونیست پیشرفت کرده و ما نمی دانستیم.

البته من مثال می زنم و منظورم به کسی و جریانی نیست چون مثالش دم دستی است می گویم. اگر کسی خواست  

اینکار را بکند حتما باید نیاز حقیقی را تفصیل بدهد. دقیقا بگوید من این را یاد می دهم اینجوری یاد میگیرد، این کار  

کار را نکند خیلی خطرناک است. نشان می دهد آنهایی که سوره  را می کند، این گره را با آن باز می کند. اگر این 

محور کار می کنند یک اشکال فقط می توانند داشته باشند ولی آنهایی که سوره محور کار نمی کنند خیلی باید در  

را  کار می کند باید کاری کند که فقط سوره داشته باشند و حرفه ای باشند. کسی که سوره را جوانب مختلف تسلط 

 ...یاد نگیرد یک خطر هم دارد که گزاره در وجود فرد وجود داشته باشد فکر کند هست ولی نیست.

 پرسش و پاسخ: 

که معلم خودش را واسطه بداند کافیست؟ یعنی همین که بداند مالئکه با او همراهند این وساطت اتفاق  سوال: همین 

 می افتد؟ 

حضور دارند.حداقل مالیکه ای که هستند کرام الکاتبین هستند که همه جا در زندگی ما دز پاسخ: مالئکه همیشه 

اعمال ما را می نویسند. بنابراین ما با مالئکه زندگی می کنیم و اینها قرین های ما هستند. اگر کسی غفلت از خدا  

  ا او هست.داشته باشد طبق سوره مبارکه زخرف شیطان هم قرین انسان می شود و به او القا می کند یعنی همیشه ب

غفلت انسان از ذکر خدا سبب همراهی شیطان می شود. تقوا طبق سوره مبارکه غافر و شورا منجر به همراهی مالئکه  

 می شود. همانطوری که بی تقوایی همراهی شیطان را به همراه دارد.  



نه    ش بیشتر می شود.قدرت ، اگر معلم به این موضوع واقف باشد که مالیکه ای از جنس استغفار و کمک کننده دارد

شما بدانید و ندانید مالئکه هستند ولی وقتی بدانید استفاده تان بیشتر می شود.   اینکه مالئکه وجود نداشته باشند،

مثل این که به یک نفر بگویند شما در جیبتان کتابی دارید که تمام سواالت عالم در آن جواب داده شده است هر  

بیاورید سواالتتان را جواب میگیرید. همین که احساس می کند این کتاب در جیبش موقعی مشکل داشتید این را در 

هست، همین دلگرمی سبب می شود رجوع کمتری داشته باشد تا کسی که اصال چنین چیزی را نداند. بنابراین خیلی 

 ط با انسان می شود.توجه به مالئکه به انسان قدرت می دهد و سبب ارتبا مختصر جوابش این است که مالئکه هستند.

 بود که فرمودید؟  ئکه را بیشتر کنیم هم جوابش همینسوال: این که پرسیدند ارتباط با مال

پاسخ: بله راهش این است که با آنها ارتباط برقرار کنیم باالخص معلم ها با وضو سرکالس بروند و اگر می توانند قبلش  

اولیا باالخص حضرت ابراهیم را در کمک رسانی به مطالب یاری  دو رکعت نماز توسل بخوانند و اهل بیت و انبیا و 

خیلی خالقیت های هر معلمی وابسته به میزان ابراهیمی بودنش است.   حضرت ابراهیم خیلی کمک می کنند. بطلبند.

لیت معلم خالقیت در قرآن ابراهیم علیه السالم  است. لذا قبلش سالمی بر ایشان بدهند صلواتهایی هستند که کما ص

واتها خیلی مهم اند.این که آدم در ذهنش هم بیاورد نمی خواهم کار سختی بکنند بگوید یا  لعلی ابراهیم دارد این ص

ابراهیم خودت کاری بکن. ما داریم برای هدایت افراد کار می کنیم. ابراهیم را در ذهنش بیاورد خیلی مهم است و اثر  

 دارد. 

می دانند که مثال ده معلم توجه به مالئکه و انبیا و اولیا و خصوصا حضرت کاش می شد عده ای کار تحقیقی انجام 

بعد میدیدیم چقدر آنهایی که حضرت ابراهیم و مالئکه را دارند در ذهنشان فورانی از   ابراهیم داشتند و ده تا نداشتند.

لد نبودیم .من بواسطه همین  مطلب جاری می شود که اصال تعجب می کنند که ما آدم این حرفها نبودیم و اینها را ب

خیلی قائل به این نیستم که افراد باید معلم واقعی باشند و سرکالس بروند می گویم باید ابراهیمی باشند و سرکالس  

بروند. باید بتوانند اتصال با مالئکه داشته باشند و سر کالس بروند اتفاقا اگر کسی استعداد  معلمی در خودش نمی 

اگر نشد بگوید که حرف من اشتباه است. طرف استعداد معلمی ندارد ولی در خودش بتواند ارتباط بیند امتحان کند و 

با مالئکه و انبیا و باالخص حضرت ابراهیم را فعال کند، آنقدر معلم فعال و جالب و جذاب و دوست داشتنی  می شود  

د تو چطور آدم فعالی هستی بیا و به ما ولی همان وقتی می آید امتحان می دهد و می گوین که همه تعجب می کنند.

خودش است و خودش توضیح بده هر کجا که می رود رد می شود. نگو در آن کالس ابراهیم کار می کند و این االن 

اگر آزمونی باشد رد می شود ولی در کالس که باشد بچه ها دوستش دارند و خیلی می پسندند و   کاری نمی کند و

 ؟ داستانش همین است.دارند. چرا اینطوریست؟چه داستانیستقبولش 

سوال:وقتی بحث وساطت را مطرح میفرمودید گفتند که خواندن حدیث کسا هم در این امر اثرگذار است و مجرب  

علم باید همیشه در ذهنش باشد که واسطه است تا همراهی مالئکه و فیض شامل حالش شود ؟و این  است. و پرسیدند م

 که گفتید باید بی تعیّن باشید تا نقش واسطه را بگیرید را بیشتر توضیح دهید.

یک موقعی طرف خودش را   پاسخ: بی تعین بودن، یک موقع کسی روی توانهای خودش خیلی حساب باز می کند،

می داند ولی واسطه خوبی می باشد یعنی می داند اگر خدا بخواهد هدایت کند هدایت می کند و اگر چیزی بنا   بیچاره



. اگر هدایت این ها در گرو کارهای این و نشاط و برنامه های این است،  باشد به ذهنش و به زبانش جاری شود ،جاری می شود

ه روی توان خودش حساب باز می کند. قاعدتا و طبق قاعده مالئکه این طور  جریان پیدا می کند. این آدم موفق تر از کسی است ک

است. نه اینکه بگوییم کسی ناتوان باشد و خودش را تحقیر کند. ولی به هر حال ما هرچه که باشیم، در برابر امر هدایت هیچ چیز  

شاید هم یک در   ،ی او، اطالعاتمان یک در هزارنیستیم و هیچ چیز نمی دانیم. هر چیز هم که بدانیم نسبت به آن کودک و نیازها

میلیون باشد. اصال این طور نیست که اطالع زیادی نسبت به مسائل داشته باشیم. همین حدی که داریم که ممکن است نسبت به  

ین کاره ای  دیگران خیلی زیاد باشد، نسبت به آن چیزی که باید باشد خیلی کم است. پس بنابراین وقتی فرد نگاه می کند به ا

نبودن، خداوند همه کاره است و هدایت به دست اوست. این وساطت توسط ما جاری می شود و ما واسطه ایم، این ها قدرت تعیّن 

 را کم می کند، قدرت وساطت را بیشتر می کند.  

آن ها   سوال: اینکه فرموده بودید گاهی دانش آموزان احساس محبت به معلم می کنند، گاهی معلم هم نسبت به

احساس محبت می کند و دو جانبه است. در همین راستا پرسیده اند که در مواقعی که بچه ها محب می شوند، نباید از  

این ترسید که نکند نواقص شخصی به آن ها منتقل شود و در یک شخص گیر بیافتند؟ مدل مدیریت درست چگونه  

 است؟  

کنند، محبتشان از بعد کمال است و از بعد نقص نیست.  باید کاری کرد که آنها   پاسخ: به هر حال بچه ها وقتی محبت را تجربه می

محبتهای واقعی و محبت به اهل بیت و علما و انسانهای کامل درونشان ارتقا پیدا کند وکم کم وقتی که خودشان بلوغ پیدا می  

تری الیق دوست داشتن  می فهمند که آدمهای بزرگکنند، این اتفاق می افتد و نگران کننده نیست و خودشان با ارتقاء محبتشان 

این بنده خدا اگر مستقل   ن موقع باید به شما گفت، حاال هستند که دوستی شان انتقال پیدا میکند به انسان های بزرگ و خوب آ

 لی مشکلی ندارد. شد و ارتقا یافت و شما را هم دوست داشت، خیلی ناراحت نشو به هر حال او در حال تکامل است. در سیر تکام

سوال: اینکه گفته بودید علمی که بدون محبت انتقال پیدا کند، فرد را به نیاز حقیقی راهنمایی نمی کند، این محبت  

به علم دارد، یا دانش آموز به   ،به محتوا ،که اینجا هست منظور کدام محبت است؟ محبتی که در واقع معلم به خدا

 معلم، معلم به دانش آموز؟ 

محبت که گفته شد امری کمالی است مثل اینکه این معلم چقدر مهربان است. یا این مطلب چقدر الزم است. بیشتر تعلق   پاسخ:

 می رود به سمت معلم. آن کسی که وساطت دارد . 

 سوال: آیا در دانش آموز باید این محبت شکل بگیرد یا معلم؟  

حتما وجود دارد. اگر در معلم وجود نداشت که معلم نمی شد. معلم به دلیل   پاسخ: بله در دانش آموز باید شکل بگیرد. در معلم که

محبتش به دانش آموز معلم است و به واسطه وساطت اش هدایت را جاری می کند. ولی این مطلبی که منتقل می شود ممزوج با  

 محبت می شود و در دانش آموز این محبت ایجاد می شود. 

حاال ممکن است این را بگویید که اگر در دانش آموزی این محبت به وجود نیامد چه کنیم؟ یعنی این مشکل به وجود می آید. یا   

ن تبدیل به محبت نمی  در هر کالسی از هر تعدادی چندتایشانه اگر در دانش آموزی محبت تبدیل به کینه شد چه کنیم؟  چون 

نیم؟ جواب این است که اگر واقعاً پنج درصد یا ده درصد باشد، امر طبیعی است و نگران کننده شود و کینه می شود ، این را چه ک

آموزی که محبت پیدا نکرده یا حتی کینه دارد، اگر حسن ظن در معلم  نیست.  ولی باید معلم چیزی را بداند. اینکه همان دانش

ر حسن ظن وجود داشته باشد که این برمی گردد و خودش را درست  نفر از این نوع دانش آموزها، اگ 10وجود داشته باشد، از هر  



اصال مدل ابراز دوستی اش کینه است، محبت به او هم انتقال پیدا میکند. یعنی معلم باید احساس فتح  معلم فکر کند میکند، 

باید شیطنت هایی که این آدم   خواهد وداشته باشد که حتی قلب او را هم می تواند تسخیر کند. اما کمی زمان می برد حوصله می

ها انجام می دهند را تحمل بکنیم. مثال اگر می آید کالس را به هم می ریزد یا کاری می کند که جالب نیست، بگوید این از روی  

داها دوست داشتنش است. چون خیلی ما را دوست دارد این کار را می کند و واقعاً به آن اعتقاد داشته باشند، آن وقت این بنده خ

 بر می گردند و خیلی هم جالب می شود.  

 آموزانی که به هر دلیل عاشق معلمشان میشوند چه باید کرد؟ سوال: در راستای این محبت معلم، پرسیدند که با دانش 

ای  یژهد. با این ها طرح درس های ود آموزش را برای اینها گسترده کننکند که می توایک موقعیت خیلی خوبی پیدا می پاسخ: معلم

نها را کم کنند، سرعت آموزش را در این ها ند و به جای اینکه بخواهند محبت آبریزند. سرعت آموزش را در این ها تقویت کن

 تقویت کنند.

سوال: بحث زمان و موقعیت مکان که مطرح کردید، نکته ای فرمودند که یکی از ویژگی های فهم قرآن این است که  

دارد می تواند در یک الیه ای آموزش بدهد. مثال می تواند خواندن سوره را با دانش   معلم در حداقل زمانی هم که 

در مورد استفاده بهینه از قابلیت های محیط، برای بسط دادن فعالیت ها، پرسیدند که این مهارت را   آموزانش کار کند.

م کم است و نمی توانند در محیط خانه چگونه می توان به والدین ومعلم ها آموزش داد؟ گاها این مهارت در والدین ه

خودشان که قابلیت هایش را می شناسند، فرزند خودشان را با خودشان همراه کنند. چطور می شود این را آموزش 

 داد؟ 

پدری تکثیر   مثال یک مادر و مان نسبت به مسایل زندگی کم است.ست که ما اطالعات عمومی ا پاسخ: اینها مقداری به دلیل آن 

د، گیاهان اطراف را باید بشناسد وجانوران اطراف را باید  ند و استفاده از انواع گیاهان داروی را باید بلد باشنبلد باش باید  انواع گل را

بشناسد. این ها را باید دوره گذاشت و خیلی خوب است که طرح هایی را آماده کنیم، برای پدر مادرها ، در مدرسه ها،  بجای اینکه  

توانید یک گروهی گذارند، باید از این کالس ها بگذارند. اینکه گیاهان پارک را بشناسند. میمادرها ب متفرقه برای پدر وکالسهای 

ها بروند در یک پارک و این ها را تبدیل کنند به آموزش های مجازی و تبدیل کنند به آموزش هایی برای پدر و  تشکیل دهید. این

یند این عکس درخت سرو است. این درخت چنار است. اینگونه تکثیر می شود و به چه دردی  مادر. بروند در یک پارک و بگو

میخورد. درخت کاج این شکل است و این حیوان فالن است و این حشره فالن و پرندگان چگونه است و یا یک فیلم از داخل  

وزش دهد. این ها به راحتی قابل آموزش دادن است.   آشپزخانه درست کنم که ده قلم گیاهی که باید در هر آشپزخانه ای باشد را آم

زمینه است که راحت می شود به اینها انتقال داد که توان های    15یا  10می شود یک بسته مهارت افزایی والدین درست کرد. اینها 

ی رسد، خیلی کارها بلد  سالگی م 1۸یا  1۷والدین ناگهان ده برابر می شود برای کودکانشان. شما فکر کنید فرزندمان وقتی به 

د و خیلی می  لو میفتاست چون والدینش خیلی کارها بلد هستند و به او یاد داده اند. خوب این زندگی متفاوتی دارد و خیلی ج

تواند استفاده بکند. همین ویروس کرونا خیلی ها به دلیل نابلد بودنشان مبتال می شوند. همین دانستن رعایت های اولیه، مثال االن  

، خیلی وقت ها مشکالت را حل میکند. اما خوب اغلب چون نمی دانند با مشکل مواجه یتان درد گرفت، چه چیزهایی بخوریدگلو

ها اراده کنند. دو نفر یا سه  می شوند. االن اغلب زندگی ها درگیر ندانستن هاست که اینها به راحتی قابل حل است. کافیست آدم

مداهلل االن با یک دوربین و دو نفر آدم می توان بسته های آموزشی تهیه کرد و دیگر نیازی به  شینند طرح درس کنند. الح ننفر ب

 چاپ کتاب و سناریوهای عجیب نیست و فقط اراده می خواهد.  



کنیم،   ما هرچقدر بتوانیم توانمندی مان را که اسم این ها را می گویند تجربه زندگی کردن، هر چقدر بتوانیم این تجربه را بیشتر  ب

 قدرت ارتباط مان به خالقیت مان و قدرت اتصال نیاز واقعی به حقیقمان بیشتر می شود.  

شود که دوستان پاسخ دادند که از واژه خناس برداشت پرسیده بودند که از کجای سوره ناس بحث تاخیر برداشت می 

 کند.اد میای است که خناس ایجشود وسوسهشود و آسیب و شری که در سوره مطرح می می

که مربی به نیت سوره، فعالیت را به  آموز بگوییم یا همینسوال: آیا در حین ارائه فعالیت الزم است سوره را به دانش  

 گیرد؟ گوید، گزاره حقیقی آن در بچه شکل می آموز میدانش

کند و اولین کاری که ش را جاری میگیرد. شما به هر بیانی هم که بگویید، سوره حقیقت خودچیز جای سوره را نمیپاسخ: هیچ 

کند که ما حرف خود را مقدم بر  های ما. ادب اقتضاء میبه حرف  بنا شد انجام شود، خود انتقال سوره قدرت بیشتری دارد نسبت

یم که حتماً  همین دلیل کاری کنکند که در هر حالتی کالم خدا را مقدم بر کالم خود بدانیم و بهکالم خدا نکنیم و ادب اقتضاء می

 ها در کالس جاری شوند.سوره

 است یا حفظی؟ ه را درک کرده صورت تکوینی پیام سورشود متوجه شد که فرد به از کجا می سوال: 

شده باشد آیا حفظی و بیان عبارت هاست ؟   خوانی که در آن نیاز حقیقی و واقعی هم منتقلگویی یا داستاندر داستان

 نباید حفظی و بیان عبارت باشد. چون شما فرمودید 

که در داستان مطرح کنیم یا به زبان جاری کنیم اشکالی ندارد مهم این است بدانیم  کنیم اشکال ندارد اینکه مطرح میپاسخ : این 

ش داشته  کند که ظهور بهجت آوری در خودشده اما انتقال پیدا نکرده هنگامی انتقال پیدا میشده و توصیفکه این مساله گفته

باشد یعنی احساس کند که دانستن و ندانستن این مساله مساوی نیست .نشانه آموزش حقیقی و غیرحقیقی این است که هر گاه 

. مثل  استانسان حالت قبل و بعدش تفاوت داشت به این معنا که تبدیل به فرد دیگری شده بود معلوم است که آموزش اتفاق افتاده

است و اال جلسه اید یعنی آموزش اتفاق افتادهکنید که تبدیل به فرد دیگری شدهاز جلسه احساس می اگر شما بعد ،همین جلسه

گوییم  نمیوری هم به درد شما بخورد است. ممکن است آن ص وری بودهممکن است فقط یادآوری بوده و یا ص .استآموزشی نبوده

یعنی جلساتی که االن ما در فهم قرآن   .رد احساس تفاوت کندافتد که فاما آموزش هنگامی اتفاق می .وری بد استجلسه ص

طور است بچه احساس تفاوت  ها هم همینکند که قبل و بعدش متفاوت شده است . آموزش در بچهایم فرد احساس میگذاشته

مثالً   .گل قرار گرفته بینید که روی میزتان یک شاخهدهد مثالً شما جلسه بعد میکند و تفاوت را در زبان یا عمل نشان میمی

 است. اما او خودش فهمیده فرق کرده و گل آورده  .ایم گل بیاورالبته ما به او نگفته ،سمیه خانم آورده

توانند نماز محور باشند با موضوع فهم نماز ؟  مثالً سیب شستن  و میل کردن وجه تمیثیلی اش با وضو ها میآیا فعالیت سوال:

 ت لوای سوره ها  بیان شود ؟  گرفتن  یا بهتر است تح

های دبستان کشش ذهنی این  های دبیرستان است بچهتمثیل برای بچه .شوندهای ابتدایی خیلی متوجه نمیپاسخ : تمثیل را بچه 

صورت حفظی است ممکن  کنند و اگر هم ظاهر بکنند بهمسئله را ندارند و اگر  احساس کنند که فهمیدند در رفتارشان ظاهر نمی

 ی دبیرستان است .  ها ایجاد شود اما خود فعالیت تمثیلی برای دورهست در اثر القای مربی تحولی در آنا

تر است ممکن است راهنمایی کنید که این نیاز چگونه   به نظر  کمی سخت به وجد آوردن پسرها در بستر سوره حمد سوال:

 حقیقی شود ؟  

نمایی و  مثالً قدرت .وری نیستها به کارهای صبه گفتن آنکی و بهها خیلی جذاب است کارهای تحرچیزی که برای پسربچه :پاسخ 



اب تر است از اینکه بخواهند  ذج ایشانبیشتری دارد  این برها جذاب است مثالً اگر ببینند حیوانی قدرت یا دیدن قدرت برای آن

تر است مثل قدرت مثل حرکت . فکر کنید مثالً این  ها جذابیک صحنه زیبا را ببینند .باید بروید سراغ چیزهایی که برای آن

طوری خیلی برای  ی اینهامسئله که یک هلیکوپتر از یک حیوانی درست شده مثال یک سنجابی تبدیل شده به هلی کوپتر .حالت

که قدرتی پیدا کنند که ها احتیاج دارند به ایناست که پسربچه  کند و این نیاز واقعی است نیاز حقیقی اینپسرها جذابیت ایجاد می

د پری را  خواستنکه مییا مثالی که می زنند  این .تره  او که باتقواتر است که بگوییم کی از همه شجاع مثل این .پذیر نباشدشکست

ها را جمع کردند هر کس فکر می کرد زورش بیشتر است  پر  را پرتاب می کرد اما پر با شتاب  از دیوار پرت کنند همه پهلوان

 بیشتری به اون طرف دیوار نمی رفت ولی یک نفری فکر کرد که با فوت کردن می تواند پر را  به آن طرف ببرد. 

زور و بازو نیست قدرت به که قدرت بهببیند  می تواند اورا به سمت حقیقی بودن ببرد. . همچین چیزهاییاستقدرت به فکر کردن 

 بودن است به با خدا بودن و فکر کردن است.  با تقوا

 به ایشان کردید؟چه ویژگی ای در خودشان در رسالتشان داشتند که توصیه به توسل  رباره حضرت ابراهیم علیه السالم د  سوال: 

 ؟ طرح کردند که ویژگی خاص ایشان چیستبه شکل های مختلف  هم م  این سوال را 

ی منتسب به حضرت ابراهیم است. شما االن  عناوین کارهای است،شده ی خالقیت در قرآن مطرحپاسخ:  همه عناوینی که درباره   

که حضرت ابراهیم در قران  کردند را اگر  فهرستش را در بیاورید  تمام آن کارهایی که حضرت ابراهیم انجام دادند  کارهای نو و  

کنند و خیلی  به  عنوان مرشد خود حساب میهمین دلیل تمامی انبیا بعد از حضرت ابراهیم ایشان را بهاست بهای بودهخالقانه 

ها  .  اینها در قرآن برای حضرت ابراهیم  بحث اسوه بودن برای شکستن بتمسائلی از قبیل حج، بحث مناسک، عتنا دارند .  ایشان ا

وغریبی کرده اند که در  عنوان اسوه  هستند در برائت و  حضرت ابراهیم  هم وخب  کارهای عجیبپیامبر اعظم به است. ذکرشده

 است .  قرآن 

 کنیم لزوماً باید در راستای همان نیاز حقیقی باشد؟   آیا نیاز واقعی که از آن در رسیدن به نیاز حقیقی استفاده می :سوال

گذارید باید  به همین دلیل آن نیاز واقعی که روی آن دست می به .گیردبله اصال نیاز حقیقی براساس نیاز واقعی شکل می :پاسخ

 . سمت نیاز حقیقی سوق پیدا کند  

نظر گونه بهاید اینشد اما طرح درسی که برای احسان به والدین هفته پیش فرمودهگونه برداشت میهای شما همینسوال: از صحبت

 مد... آنمی

نیازهای واقعی و حقیقی . اگر فرصت شد من چهار رکن نیاز حقیقی را بگویم  فضا کمی روشن   . هرحال وجهی داشته استبه :پاسخ

 تر میشود.  

هایی است که در اوایل  یکسری هیجان  ،فرق دارد طی جنسش با محبتی که  شما فرمودیدهای افرا ها محبتسوال : بعضی وقت.

کند  و  ها را تعطیل میآنزندگی عادی    ،کندها را از حالت  عقالنی  خارج میدوران بلوغ وجود دارد و شکل و شمایلی دارد که بچه

ها هم به نوجوان و هم به خانواده  ها چه بکنیم این نوع محبتاع قرار می گیرد . با این نوع محبتن  تحت شعکلیه  آموزش هایشا

دهیم احساس می  های خاص ادامه بدهیم اما هر چه ادامه میکه شما فرمودید با  یک سری آموزشرساند ضمن اینآسیب می

قدر دچار  ها آنشتر توضیح دهید که بروزاتش چگونه است؟  بچهشود.  آیا ممکن است بیکنیم این بچه بیشتر در این فضا غرق می

دهد از  ها دست میروند که حال بدی به آنقدر پیش میشود اما آنهای مثبت مربی هستند که ابتدا از این فضا شروع میویژگی

تحمل  نویسند . خاصی برای او میهای نامه .دائم دوست دارند با مربی باشند .افتندفعالیت می و خواندن درس ،خوراک و خورد

ها هم  هست .  گاهی  با دوستان غیر  عقالنی نیست و در تمام بچه است وعاطفی ویژه و خاص  دوری ندارند . فقط یک روابط



هایی که فضای مذهبی دارند این مسئله  در بچهو گاهی با دوستان هم جنس.. ن می افتد در سنین خاصیاین اتفاق برایشاجنس هم

های مثبت دینی و اخالقی هم دارند چنین  ها با مربی که ویژگیهیجانات آن .افتدکنند و این نوع محبت روی معلم میکنترل میرا 

ضمن اینکه بچه ها از   .شودفضایی  را با این مربی پیدا  می کنند  و کنترل کردن این در فضای مدرسه برای مربی خیلی سخت می

 درس و خورد و خوراک و ... می افتند.  

اتفاقی است   و ین رو  شقاف  می گذارند،  شقف. )در قران( که این یک عارضهگذارند . اسم اپاسخ اسم این نوع حالت را محبت نمی

کند. این به خاطر  فرد را دچار تغییر می هایی است که در آن پره پره پره وجود دارد و حالت عادی دانه دهد، مثلدر فرد رخ می که

مثالً وضعیت خانواده مناسب نبوده  ، دالیل غیرعادی دارد.   .اش  وجود داشتههایی در زندگیمثالً فرد بحران .شودعواملی ایجاد می

های محبت است .   سیبقبول بله جزو آ . های محبت استگویید این جزو آسیبشما می  .دانیمهرحال ما این را از محبت جدا میبه

راه درمان آن چیست؟  راه درمانش این است که به وسیله دوستان و پیدا کردن نیروهای کمکی و استفاده از همان حسی که او  

دارد در جهت پیشرفت یعنی باید چنین فردی را در کارهای جمعی و گروهی با یک سری کارهای مشخص و هدفمند و  

ی دار  افتد باید به او کاری بدهید مقصد دار و خروج این کار را انجام بدهید این نوجوان در کار می شده بیندازید وقتیبندیزمان

رود و در  به سمت کنترل می و شودکنترل می (که تعبیر قرانی اش استعالوه مشارکت جمعی. در این صورت این حالت شقاف )به

که از کار دوم اینشود و شدت منزوی و افسرده میبه که فرد اول این : یب دارداگر این دو کار نشود دو آس .شودبخیر میانتها  عاقبت

 . افتدمی

های خاصی  ها عارضهاین ،مادر حال خوبی ندارد ،افتد مثالً پدر معتاد استدر مدارسی که محرومیت زیاد است این اتفاق خیلی می 

ها  بعضی ها  و جزو اختالالت دوره کودکی باالخص دبستانیها با مسائلی مثل حسد و ... ممزوج میشود  خیلی وقت .هستند

گاه هم نبینند  اش را هم ندیده باشند و هیچجا هستند حتی یک نمونهولی  مثالً ممکن است دوستانی که این .تواند  این باشدمی

 اند. ای را زیاد دیدهاند چنین مسئلهاما کسانی که در مدارس متعدد کار کرده 

 آینده را بگوییم. الحمدهلل تکالیف خیلی خوب بود.  تکلیف جلسه 

برای جلسه آینده هر کس یک فعالیت طراحی کند بر اساس یک سوره و با توجه به نیاز حقیقی سوره و نیاز واقعی، بر این اساس  

مکانات مکانی و یا توسعه ی  که در کمترین زمان و در هر مکان) وابسته به اقلیم نباشد( امکان اجرا داشته باشد و نیز به واسطه ی ا

 زمانی قدرت بسط داشته باشد.  

 اگر بتوانید این فعالیت را حتی خارج از فضای جنسیت طراحی کنید بهتر است. 

 نکته چهارم. در مورد نیازهای حقیقی: 

 اند از عنوان پایه نیازهای حقیقی و حتی واقعی دانست عبارتها را بهتوان آنچند مورد از نیازهای حقیقی که می

انسان   .نداشته باشد  اه عنوان یک نیاز حقیقی است یعنی حالتی از فتح و گشایش و غلبه که در آن شکستی رعزت به .اول عزت 

  سوره فاطر .بیندبیند یک موقعی عزت را در خدا میپیوسته عزت خواه است  و دنبال عزت است. یک موقعی عزتش را در پول می

 بداند که عزت در دست خداست.   ،کندهر کس که اراده عزت می میفرماید

ئل است و در هر حالتی خود را به دلیل این  حقیقت که فرد برای گوهر وجود خود ارزش قا. حالتی است از اتصال بهدوم کرامت 

این مفهوم انعکاس فهم فطرت در درون انسان است بسیار چیز  سیار با مفهوم فطرت ارتباط دارد.  داند. کرامت بارزش نمیاتصال بی

 ند. این را کرامت گوی ،خدا تو را دوست دارد  ،داشتنی هستیکه تو باارزش و توانمند و دوستبهایی است اینگران



مثالً فرد  .شود تفاخرمثالً شکل بد آن می  .تلفیقی از حس زیبایی با غلبه است .سوم تلفیق زیبایی و غلبه که آن را جاللت گویند

که از بین  به نسبت این .خواهم چشم بقیه را دربیاورم اما جاللت زیبایی است که در آن غلبه وجود داردگوید میلباسی دارد می

همین  به .گونه استخاصیت اجر و پاداش این .ها خاصیت اجر و پاداش استشود اینروز بر شکوه آن افزوده میرود و روزبهنمی

در سوره مطففین آمده   .شود ثواب و اجرهم میاین پس . شودمطرح می "جنات تجری من تحت اال نهار"خاطر در قرآن بحث  

 ها همه مال آن زیبایی است.   اینیی و لذت و بهجت و سرور و رضایت. تلفیقی از زیبا

  .ی بزرگی که الیق اتصال و داشتن باشدها عناصر نیازهای حقیقی هستند. حالتی از بزرگ بودن است و مشاهدهچهارم عظمت. این

باشد و  که این گوهر خشیت می . بزرگی که خواستنی است .یافتنی استبزرگی که دست .توان به آن دست پیدا کردبزرگی که می

.  نداردنهایت است.  یعنی خوبی انتها درک بیاز دریافت حقایق و یا استمرار در دریافت حقایق به واسطه دریافت حقایق پس

حقیقی   هاینیاز عناصرها ت کمال، اینانداشتن صفداشتن و محبت کردن پایانی ندارد. انتها  انصاف  .ندارد اخالقی انتهاخوش

این چهار تا در همه   .های قرآنی این چهار رکن را ببینیدتوانید در همه مواردی که در قرآن ذکر شده در پیامشما می .ندهست

دهد .نیاز حقیقی از این جنس است و دقیقاً  های قرآنی قابل ضرب  هستند و به شما دید خاصی درباره نیاز حقیقی میپیام

که کسی مثالً در مورد کرامت،  این .که کسی به طاغوت یا غرب عزت داشته باشداین  .کجاست آن ها فهمید که نیاز کاذبمی

 ترتیب.   همیندار کند و بهبخواهد کرامت خود را با گناه لکه

ا  شاءاهلل که ظهور امام زمان را خیلی سریع همه مهای خوبی را از امیرالمؤمنین بگیرید انشاءاهلل که عید شما مبارک باشد عیدیان

 است خداوند توفیقات را روزافزون کند ببخشید طول کشید التماس دعا داریم . بگیریم  اضطرار همه  برای این مسئله زیاد شده

 

 


