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داری و قیام و حركت به سمت خدا باشد به  شاءاهلل ایام محرم برای همه، ایام خیر و بركت و عافیت و دین؛ انو رحمه اهلل و بركاته  سالم علیکم

 . اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهمبركت صلوات بر محمد و آل محمد. 

شاءاهلل كه و تربیت و نسل توحیدی، ان یماصغر )ع( است و ایشان حق بزرگي بر همه عالم دارد باالخص در حوزه تعلامروز روز حضرت علي 

. اللهم صل علي محمد و ال  قرار دهد. صلواتي ختم بفرمایید ی توسل به ایشانخداوند ما را از رهروان و متوسلین ایشان و این جلسه را جلسه 

 . محمد و عجل فرجهم

 . داطفه و فعل باشنیم كه روی ادراک و عهایي را طراحي كای از فعالیتی قبل این بود كه مجموعهما بحثمان در جلسه 

هرفعالیتي   ستیمخواهایي را طراحي كرده بودند كه فقط روی بخشي از این تأثیر داشت. ما مي بعضي از دوستان زحمت كشیده بودند و فعالیت 

 دند. ها هم زحمت كشیده بودند و كامل طراحي كرده بوای را ببینیم و بعضيزنجیره یك كنیدرا كه طراحي مي 

 ایم . بندی كنیم كه در این مدت چه مطالبي گفتهجمع  و یكی انتهایي قرار دادیم را جلسه  ما این جلسه

 خواهیم نهایي كنیم كه دوستان این سه كار را مطالعه كنند و مبنای كارشان قراردهند. سه كار را مي 

های مختلف مبناها را ذكر كردیم، آمدیم جلو در سنین مختلف مباني دوره از مباني فهم قرآن شروع كردیم و در   ،ما در این جلسات كه داشتیم

هایي كه در مدرسه ها گذاشته فهم قرآن با بقیه آموزش ها را گفتیم .اصالً چرا روی بحث فهم قرآن دست گذاشته ایم، نسبتو شیوه اصولو 

ر یك بخشي بحث طراحي نظام آموزشي را كه بر اساس فهم قرآن است را شود را گفتیم. اقتضائاتي كه باید در نظر گرفته شود را گفتیم و دمي 

 .... قرآن را بیان كردیم ومفصل بیان كردیم .طراحي نظام آموزشي بر اساس فهم 

دانند م ميدهم كه دوستان مطالعه كنند و اگر الزشاءاهلل مطالب را در گروه قرار مي بعد ان ،خواهم خدمت شما نشان دهمامروز سه تا كار را مي 

 بحث كنند. 

دهم این است كه اوالً افرادی كه خارج از مجموعه مدرسه هستند هم بتوانند  ها را در یك فضای عمومي قرار مي كه من این نوشتهایندلیل 

ایرادها مطرح شود  صورت خیلي واضح كه یك بحث عمومي صورت بگیرد و اگر ایرادهایي به مباحث وارد است به بیایند و نظر بدهند و دوم این

یعني مکتوب باشد و مبهم  .ی تعلیم و تزكیه خیلي شفاف و رو باشدكه مواضع ما در حوزهو در جمع گفته شود و مطلبي مخفي نماند. سوم این

قد نیست.  شود كه خیلي قابل ن صورت ميكنیم، مطالب بدینكه یك سری مطالب را مبهم مطرح ميها ما براساس اینباشد. چون  خیلي وقتن 

نظر است ببرند و نظر او را بگیرند، انتقاد افراد بدانند كه مطالب این است و آن را راحت نقد كنند، احیاناً اگر خواستند نزد كسي كه صاحب 

 هرحال وقتي یك چیزی مکتوب باشد حُسنش به آنست كه قابلها هم صالح بدانند مطالبي را اضافه كنند. به كنند حتي ممکن است بعضي

 توان در رابطه با آن سخن گفت. شود و مي بررسي مي

چون در جاهای دیگر بیان  نوعاً هم هابحث  استنادهای. ام گذاشته 《عترت  و قرآن دیدگاه از تزكیه و تعلیم  مسائل》من اسم این مجموعه را 

های آموزشي است. دومین كار كه بحث تشویق و ولین كار مراحل طراحي فعالیت ا .استآمده بحث كلیات فقط و نشده مطرح جااین درشده 

ای از آن رونمایي كردند. سومین كاری كه در این جلسه چیان در یك جلسه تنبیه است و بعضي از دوستان ممکن است دیده باشند. آقای چیت 

رویکرد جدید نسبت به نظام آموزشي در دوره دبستان است،  به مربوط قرار هست نشان داده شود بحث كالم خیر یا دعوت به خیر است كه 

 های آموزشي، دیگری بنام ... ]روی تابلو نوشته شد[ پس سه كتاب هست. یکي بنام مراحل طراحي فعالیت

یق، هدایت ... خیلي  بحث اصلي ما این است كه هر محتوای آموزشي باید با محوریت نیاز مطرح شود و ارتباط نیاز با قیام، ظرفیت، آموختن حقا

 .است شود چهار تا گام برایش در نظر گرفته شده هایي كه طراحي ميمختصر بررسي شده. فعالیت

 ها باید براساس دخترانه و پسرانه باشد.بندی فعالیتاوال چارچوب 



 . عالیت براساس نیازهای جسمي باشدریزی فكه طرحدوم این 

 . یم و فرهنگ باشدساس اقلكه قلمرو فعالیت بایستي براسوم این 

 كه فعالیت و اجرای فعالیت باید با در نظر گرفتن عواطف باشد. این چهارم

ای هست  بینند بادقت بخوانند. سي، چهل صفحه شاءاهلل دوستاني كه این كار را مي شده كه اندرواقع این چهار مرحله در طراحي فعالیت مطرح 

ها به چه صورتي تکمیل  ظرفیت -آورد، نیاز ظرفیت مي -درباره خود نیاز یك بررسي انجام شده، این كه اصال كه خیلي خالصه نوشته شده. ابتدا 

نیازهای  شاءاهلل كه بشود بر اساس ایناست. انقبالً توضیح داده شده ها ن سیر به سمت هدایت، كه اینانواع ظرفیت آمده بعد از آ-شود، مي 

 شدهروند توضیح دادهكه نیازهای واقعي چند دسته هستند و چطوری به سمت نیاز حقیقي مي این .پیدا كندواقعي به سمت نیاز حقیقي سوق 

شود و اگر كسي خواست فعالیت طراحي كند اول باید دخترانه و پسرانه بودن آن را تعیین كند. تفاوت دختر . در واقع این پایه بحث ما مياست

ها بخواهند مطالبي اضافه یا كم جا ممکن هست بعضياین .های دخترانه و پسرانه ذكر شدههای فعالیت و پسر در اینجا ذكر شده و محدودیت 

ریزی فعالیت ها مواردی هستند كه قابل كم شدن و زیاد شدن هستند. گام دوم آن طرح در حقیقت این  .ها را بحث كنندتوانند اینكنند مي

چیزی كه در جلسه قبل از دوستان  آن .شده، اهمیت جسم، تنوع نیازهای جسمي مطرح براساس نیازهای جسمي است. اصال جسم چي هست

خواسته بودیم كه یك فعالیت طوری طراحي شود كه از حواس تا رفتار را بتواند پوشش دهد. بخش خیلي مختصری در رابطه با شاكله هم 

 . ین كه براساس ساختار انسان چگونه تفکیك شده استگشاست. ابعاد یك فعالیت و اشده خیلي مختصر است اما بنظرم راهگفته

بایستي ادراک،  اما ،ممکن است ظاهرش مثال فعالیت حواس محور باشد  ،ها را پوشش دهدما اعتقادمان این است كه هر فعالیتي باید همه این 

هایي كه  ها باید مشخص شود. نوعاً ما فعالیت ت رفتار، عواطف، فعل و... را درگیر كند. در قسمت بعدی هم جایگاه اقلیم و فرهنگ در فعالی

شده  ترتیب یك فهرستي داده همینبهها لحاظ شود. كه بایستي درواقع همه این  ،شودكنیم اقلیم و فرهنگ در آن در نظر گرفته نميطراحي مي 

 تواناقلیم و غیره به آن مي در مقوله فرهنگ وهر چیزی را  .ام، ممکن است موارد دیگری شما به آن اضافه كنیدخالي گذاشتهالبته من جایو 

 اضافه كرد. قسمت آخر هم بحث اجرا و در نظر گرفتن عواطف و عواطفي كه در رابطه با دوست داشتن و غیره هست باید در نظر گرفته شود.

یك فعالیت آموزشي برای یك  های آموزشي است كه اگر كسي خواست یك فعالیت آموزشي برای خودش طراحي كند، یااین طراحي فعالیت 

چون ممکن  ،های آموزشي در مدرسهجا ذكر نکردیم طراحي فعالیتیا پدر و مادری بخواهند برای فرزندشان تهیه كنند، كه ما این ،آموزیدانش

ها برایشان  عضيجهت ممکن است ب ای نکردیم و به نظرم ازاینما این را مدرسه  است خود فرد بخواهد برای خودش فعالیت طراحي كند.

كه افراد اولین كاری كه باید بکنند، برای  جمله اینمن  .گونه است محاسن آن خیلي زیاد استهایي كه ایناما كتاب  .مقداری سخت باشد

مثالً   ؟كنندتوانند ادراک و حواسشان را درگیر كنند یا عواطف و فعل و رفتار را درگیر خودشان طراحي فعالیت آموزشي كنند كه ببینند آیا مي

پس این اولین كاری است كه  .توان كردحاال تا بعد ببینیم برای بقیه چه مي ؟انجام دهد تواند همه این كارها را برای خودشآیا خود آدم مي

 .است بحث تشویق و تنبیه استجا آمدهباید صورت گیرد. دومین كاری كه در این

موضوع كار كنید و اگر مطلبي بود در گروه بگذارید یا به صفحه شخصي من ارسال كنید اگر مطالب غامض بود یا  به اینشاءاهلل راجعپس ان 

 ید. ها اشکال داشت حتما این مسئله را مطرح كنبرخي قسمت 

ر حوزه زندگي است منظور تشویق و تنبیهي است كه اثر دوم، تشویق و تنبیه نام دارد، بحث تشویق و تنبیه بسیار موضوع مهمي است، كه د

ایم و اگر شده این است كه ضرورت بحث تشویق و تنبیه را مطرح كردهكند و ضرورت دارد. كاری كه در كتاب انجامآدم نسبت به خود مي

های مختلف سني چه ضرورتي دارد كه  دورهو در  ؟آیدكه تشویق از كجا مي شده. اول اینشوید چه كاری انجامكتاب را مطالعه كنید متوجه مي

ها نیست و آن هم این است  بعد ابتکاری در این كتاب صورت گرفته كه در سایر كتاب ؟چرا اصال بایستي وجود داشته باشد ؟به آن توجه كنیم

های مترین شکل های ترغیب در دوره ساله دوم... و مهایم یعني پنج سال اول، پنجسال به پنج سال در نظر گرفته های سني را پنجكه دوره 

ها در پنج سال اول مثالً بعضي .های تشویق را گفتیممهمترین حالت ،ساله دومساله اول، تشویق در پنج مثالً تشویق در پنج  .زندگي را گفتیم 

ها همه ذكر شده. شکل دیم، اینگیرند، ما شکل اصلي ترغیب در پنج سال اول را بیان كرها ميهای گران برای بچهكنند وسیلههزینه مي



هم برای والدین و هم  .العاده مهم استساله سوم، این شکل ها فوقهمچنین تشویق و ترغیب در پنج  .تشویق در پنج سال دوم هم ذكر شده

جم این مسئله را بررسي  پن سالشکل آن متفاوت است و تا پنج برای معلمین مدرسه. در پنج سال چهارم زندگي، انسان نیاز به تشویق دارد اما

 سالگي. یعني تا حدود سي  .شدهششم هم بیان سالشده و پنجشویق و ترغیب بیانهای تایم كه انواع شکلكرده

كه هر انساني تنبیه نیاز دارد شده و اینهایي كه در حوزه تنبیه هست بیانخالصه واژه  است. شدهسپس عیناً در مورد تنبیه هم همین كار انجام

بعضي   .خود را تنبیه كنند تا برخي كارها را كنار بگذارند بزرگسال هم باید بیشتر اوقاتهای آدم ،های خردسال نیستتنبیه فقط برای بچهو 

به    ها مواردی هستند كه ممکن است بعضي از دوستان نسبتهای مختلف سني بیان كردیم اینهای تنبیه را در دوره مواردش را گفتیم و شکل 

نویسیم بحث ما این  اول نوع دیگری است. ما وقتي مطلبي را مي  سالما معتقدیم شکل تنبیه در پنج مثالً  .نظری داشته باشند و بگویندها آن

سوم و چهارم و ... گفته شده. در انتهای كتاب بحثي از روایات   نج سال است كه اضافه بشود یا ایرادات آن گرفته شود. همینطور تنبیه در پ

هایي هستند  ها همه روایت این .ایم كه مربوط به امیرمؤمنان استگذاشته 《تشویق و تنبیه در روایات پدر》منین آمده نام آن را هم امیرالمؤ

ها واقعاً  برخي از آن .جان شودها نوشتك این روایت های عجیبي هستند باید تكبسیار روایت  .كنندكه ضرورت وجود تشویق و تنبیه را بیان مي 

شده كه لزوم سیر یافتن تشویق و تنبیه به سمت تقوای  اما حدود دویست روایت گردآوری  .دهنده هستند. ده یا بیست صفحه بیشتر نیستتکان 

دست كه ذكر شده و عنوان بندی شده. این  باید دروني باشد و مواردی از این ،تواند بیروني باشدكه تشویق و تنبیه نميدروني ذكر شده و این

حوزه تشویق و تنبیه  ، كه ما باید درشده بسیار مهم هستندكه حدود بیست صفحه است و چیزی حدود دویست روایت گردآوری  قسمت آخر

هم كار دومي بود كه بیان شد در گروه قرار سپس در مورد دیگران هم اجرا كنیم این .خودمان باالخص با رویکرد اصالح نفس مطالعه كنیم

  .موضوع اعالم بکند به ایننظراتش را نسبت گیرد هر كسي نظر داشت مي 

 است. 《دعوت به خیر براساس الگوی كالم طیب》وم، كالم خیر نام دارد. نام كتاباثر س

طیب سخن دو است. كتاب طیب سخن برای هفت سال اول بود و این طیب سخن برای  سخن است و به عبارتيی كتاب طیب در واقع دنباله 

شود. ما اسمش را كالم خیر نگذاشتیم ولي گفتیم براساس الگوی كالم  در واقع جلد دوم كتاب طیب سخن محسوب مي   .هفت سال دوم است

همین دلیل ما به   های ما نباید حرف زدن بلد باشند بلکه باید انجام دادن خیر را بلد باشند بههم این است كه در دوره دوم بچهدلیل آن  .طیب

به همین دلیل دعوت به خیر اصل شده و دالیل این  .آموزیم، خوب عمل كندبلکه مي .دهیم كه خوب حرف بزندد نمي دوم یا هفرزندمان در دور

 است. شدهمسئله در كتاب بیان

خوانم از چیزهایي كه بسیار مهم است شده من خیلي سریع عناوین كتاب را برایتان ميهای خیر بیانكتاب مفصلي است و بر اساس مؤلفه 

های ما در دوره دوم رشد دادوستد بلد باشند، دادوستد  دادوستد را محور قرار داده، دادوستد در دوره دوم رشد یعني كاری كنیم كه بچهبحث 

شده كه محور كلي بیان ها توضیح داده شده، این كتاب بایستي با تامل خوانده شود. در هر فصل كتاب ابتدا خالصه آورده كارهای خوب كه این

  شده.های كتاب اول بیانا و حجت بناهبشود م

های عترت پیامبر به دست آوری كه در حوزه زندگي انسان و ارتقای آن است باید به شکلي با اتکا بر حقایق كتاب خدا و آموزههر مطلب الزام

ه امور ما برنامه دارد و این و برای هماین استناد الزم پذیرش دین خدا است زیرا دین در همه شئونات زندگي بشر جاری است  .آید و بیان شود

 ایم خیلي خالصه بیان شده.  ها را كردهكه چرا ما این صحبت

یعني اگر كسي بخواهد هفت سال اول فرزند را بداند كه خوب رشد كرده   .ارزیابي دوره اول زندگي كودک با عنوان شده  فصلي قراردادهدر ادامه 

شده و به نظرم بااینکه  كه آیا كودک در هفت سال اول خوب رشد كرده یا نه در این فصل بیاناین یا نه این بخش به آن پرداخته و شاخص

 معیارهای ارزیابي در آن ذكر شده و خوب است مطالعه كنید.  است. شدهبسیار خالصه است اما بسیار مفید است و مطالب مهمي در آن بیان

، ایجاد نیاز، قدرت در كالم است رغبت در دستیابي به خیر است. بحث ایجاد محبتدهسپس در دوره دوم رشد اولین چیزی را كه بیان كر

كالم دارد كه شود و یك عنوان بيها یك عنوان محتوایي دارد كه رغبت به دستیابي به خیر ميه به لحن و القاء متکلم. هر كدام از اینوابست

 توان از موارد مختلف استفاده كرد.  شده كه چگونه ميكلي گفته طورشده و بهشود لحن و القاء متکلم كه توضیح داده مي 

. مانند جاده چالوس است و پیچ در پیچ  رفت  تا نمیشود ۱۲۰ سرعت رفت )باتوان پیشكتاب قدری پیچیدگي دارد مثل دو تا كتاب قبلي نمي 

زمان برده تا نوشته شود، بیشتر حالت نظام سازی وار  ( حتما احتیاج به مباحثه دارد. راجع به بندبند آن فکر شده و بسیار  زیادی دارد



بیني  های كالم یك حركتي را در زندگي پیش شده و نیاز است كه افراد با تامل و توجه بخوانند و روی آن بحث كنند هر كدام از بخشنوشته

انند عمل كنند و مبنای آن رساندن فرد به عمل  بلکه باید بتو ،گونه نیست كه شما فقط به افراد یاد بدهید كه صحبت كننداست و اینكرده

 است. 

كه امکان  است. ما سعي كردیم تا آنجایيیکي ذكرشده و موارد آن آمدهها مواردی هستند كه یکي ایجاد قصد بر انجام خیر با انتقال غرض این

 د فرد را به قوانین مختلف برساند.دارد مطالب مختصر باشد و در واقع بتوان 

های مباحثه قرار دهم اگر دوستان كتاب را بررسي كردند و دیدند كه نیاز به مباحثه هست یا باید در گروهز این كتاب را توضیح نمي ا یشخب ب 

های ما هست كار خود را با این سه كتاب تمام كردیم و از موقعي كه مباني  ریزی كنند. امروز جلسه پایاني جمعه كه خودشان برنامهگیرند یا این

وگوها را با هم توانند مطالعه بکنند و نتایج گفتشد و به اتمام رسید. فعال دوستان مي قرآن شروع شد، كار نگارش این سه كتاب هم شروع فهم

ه  جا ب بحث را در همین  .تواند جریان بهتری را به راه بیندازد مطرح بکنندها وارد است و مي به اشتراک بگذارند و ایرادهایي كه به این كتاب

 ای هست مطرح بفرمایید در خدمت شما هستیم. بریم اگر سوال یا نکتهپایان مي

سوال:هسالمهعلیکم؛هخیلیهممنونهبابتهزحماتهوهفرصتیهکههگذاشتیدهخیلیهجلساتهخوبیهبودهدرهابتدایهامرهکههجلساتهراهه

ارچوب،هیکهبایستههوهسندیهازهمدارسهرشدهمدارهراهاستخراجهبکنیمهوهتاههاینهشروعهکردیمهکههبتوانیمهیکهچهشروعهکردیمهبههنیت

ههایهآموزشیهوهغیره.ههجایی،هچهارچوبهبحثهتبیینهشدهوهدرهاینهجلساتهاخیرهرفتیمهبههسمتهطراحیهآموزشیهوهطراحیهفعالیته

ترهوهماهراهکمکهکنیدهکههبحثهسندهمدارسهرشدهمدارهقدریهواضحهخواهمهخواهشهکنمهکههاینهمسیرهراهبرایهماهتبیینهکنیدههمی

کههتاهاالن،همسیرهبههاینهاندازههروشنهنبودههوهالحمدللهباهبیرونهآمدنهاینهسههکتاب،هرئوسهاصلیهسندهبرایهماههباتوجههبههاینهه.بشود

هایهاصلیهسندهمدارسهرشدههوهمؤلفههههارچوبهاصلیدانیدهتاهرسیدنهبههچاگرهصالحهمیهخواهمههمینهخاطرهمیهشودهبهترهمیهواضح

بندیهخودمانهکههتاهآخرهسالههستهبتوانیمهبحثهسندهمدارسههمدارهدرهخدمتهشماهباشیمهوهماهراهراهنماییهبفرماییدهکههطبقهزمانه

هشاءالل.هجاییهبرسانیمهانرشدهمدارهراهبهه

شان پاسخ استاد: در ذهن من بحث طراحي مدارس رشد مدار بوده و هست. اما بعد از مدتي احساس كردم كه درواقع مدارس رشد مدار مباحث 

به تشویق و تنبیه داخلش نوشته شده باشه، راجع شود. یعني شما باید سند جامعي داشته باشید كه مثال راجعها فعال مي در قالب همین مسئله 

شده باشد كه این خیلي جذاب نیست. اگر شما بتوانید شبیه همین كاری كه االن ما انجام  نوشته فعالیت و نظامات آموزشي در آن ي به طراح

. مثالً بحث تشویق و تنبیه در مدارس ما یك مسئله است كه  كنید و بعد به مسئله آن بپردازید...  صورت مسئله، مسئله مطرحدادیم، بحث را به

 ها احتیاج به مباني فکری دارند مباني فکری آن استخراجي را چگونه تشویق كنیم، دبستاني را چگونه تشویق و تنبیه كنیم. ایندبستان پیش

صورت جزء جزء  ها بهنشده امکان طراحي و تدوین سند كلي وجود ندارد. ابتدا باید به این مسألهكه مباني فکری استخراج نشده و تا زماني 

 دهم.  عنوان نمونه به شما ارائه ميجا انجام شد. من این را بهه همین كاری كه در این شبی .بپردازیم

هرحال یا ، به) بررسي و تکمیل كنیم(  های آموزشيها را مثل تشویق و تنبیه مثل ارائه فعالیت پیشنهاد من این است كه هر كدام از این عنوان

هرحال به ،كننده نیستند و استناد ندارندیا درست هستند و اقناع  ،ستند و چیزی كم دارند یا درست ه ،ها درست هستند یا درست نیستنداین

های الهي فعالیت طراحي كنند.  بیایید همین را تکمیل كنیم، یعني واقعاً جوری باشد كه تعدادی بتوانند براساس مدل  .یك ایرادی دارد 

ام تا كسي گرفتار نشود نیاز  رفته گفتهها را خیلي شسته من قاعدهاتفاقا و ) ش را آوردیم اهای آن را استخراج كنیم و بگوییم كه ما قاعدهقاعده 

شود، حتي گفتیم كه فعالیت باید از نیازهای جسمي شروع شود، نیاز جسمي عبارت است از...، اقلیم  گونه تشخیص داده مي این هست و نیاز این

تواند نظام  است كه واقعاً مي گونه حاال یا این (شده استها با یك نظمي بیاناست. همه اینگونه جاش این است، دخترانه و پسرانه بودن این

 . ارتقا بدهیم، وزیاد كنیم كم ،گونه نیست این را اصالح كنیماگر این .كه نهفکری برای طراحي فعالیت به ما بدهد یا این

رشد مداری   هرحال مدرسهاگر این قسمت را انجام ندهیم به است و  شدهدرست خشي از پازل مدارس رشد مدار، وقتي این اتفاق افتاد ب  

خواهد االن مي  .رشد مدار آنست كه در بیرون وجود داشته باشد .كه مدرسه رشد مدار در حرف و گفتگو نیستاین نخواهید داشت به خاطر



  خواهد ارائه بدهد براساس چه مداریبگویید كه این درسي را كه مي خواهد درسي ارائه بدهد شما باید  هرحال مي علوم یا ریاضي طراحي كند به

ها وجود دارد به نام مدرسه محل درس، ممکن است شما  بینیم كه بخشي در این بحثكنیم و ميباشد كه بشود رشد محور. حاال نگاه مي باید

ر جوامع ممکن است رخ بدهد این است كه متعلق درس  عنوان محل درس، از انحرافاتي كه دعنوان دیگر و كتاب دیگری داشته باشید به

برنده  تنها عامل پیشها نهها خود مدرسه وقتها احساس بکنند كه این چیزها را فقط باید در مدرسه بیاموزند، بعضيمدرسه باشد، یعني آدم

  ،نقش پدر و مادر در مدرسه چیست ،تشود مدرسه، مدرسه كجاس. خب پس االن یك موضوع شما مي .نیستند بلکه عامل پس برنده هستند

 . شود جزو مدرسهها مياین .اصالً پدر و مادر باید چگونه فعالیت بکنند

های رسمي و غیررسمي، در انتقال آموزش. این خود یك شود به نام مسائل تعلیم و تربیت، نقش پدر و مادر و محیطیك كتاب دیگر مي 

كه بتوانید نظام تربیتي و رشد مدار را طراحي كنید  نظرم شما برای اینبه .ری از پازل شما است شود و بخش دیگداستان جداگانه ایجاد مي 

 ای را براساس مبناهای توحیدی دربیاورید.  های خود را جدا جدا كنید و هر مسئله بایستي بتوانید مسئله 

بگویند یعني چه معلوم است كه مدرسه  ، ه من خرده بگیرندبرخي ممکن است ب  .دانیم كه مدرسه یك امر توحیدی هست یا نهاالن واقعاً نمي 

گویید كه مدرسه خیلي چیز خوبي است و این سبك مدرسه گویم نخیر اصال خیلي هم معلوم نیست شما از كجا مي من مي .خوب استخیلي 

م و تزكیه وقتي مي خواهیم بر مبناها كار در تعلی گیرید بلهیراد مي چیز اگویند شما به همهشما از كجا متوجه شدید؟ مي  ؟چیز خوبي است

 است اصالح بشود.  چیز را دوباره بر مبنا بچینیم، ممکن است تایید بشود ممکن كنیم باید همه

های آموزشي را دو  مثالً كتاب فعالیت .ها در گروه عملیات یك زمان بحث برای آن طراحي شودپیشنهاد من این است كه هر كدام از این كتاب

كنم خیلي چیزها در آن لحاظ نشده و خواهند زیاد و كم كنند فکر مي اگر مي  .ها بخوانند نظراتشان را بدهند سه هفته قرار بدهید تا آدمهفته، 

خواهید یك كار حقي انجام بدهید هر  شما مي  .نظرات مدرسه دانشجویي استها الزاماً نقطهیك تضارب افکار واقعي ایجاد شود، نگوییم این

موضوع بسته بشود به یك  این ،تواند این كار را تکمیل بکند و نظراتش را بدهد، متخصصین نظرات خودشان را ارائه بکنندداند و مي كسي مي 

بعد دعوت به   ، یعني تشویق و تنبیه و های بعدیترتیب برویم سراغ كتابموضوع بشوند بعد بهوفاقي برسد تعداد ده، بیست نفری مسلط به این

آن كتاب را بگذاریم   .انداز زیاد داردراحتي خوانده شود دستگونه نیست كه بهاین  .تری دارد نیاز به دو یا سه ماه مباحثه داردار سختخیر كه ك

ها را در مقام بحث گذاشت  گوییم كه بپذیرند اگر شود ایننمي  .كه نظرات خود را بیان كنندبندی كنیم افراد را سوق بدهیم به سمت اینزمان 

 شود ....  ها اصالح شاءاهلل اینها مطرح بکنند و ممکن است انبه اینرسد االن نیاز به جمعیت كارآمدی داریم كه نظراتشان را نسبت نظر ميبه

گروه  وابسته به .رشد مدار هستند  ،كنند مدارس رشد مدارها مدارس رشد مدار خودشان را پیدا ميها پیشنهاد من است و البته در دل ایناین

عنوان شخص  .اندهای خود را از قرآن و عترت گرفتهآموزه  .وابسته به مدرسه دانشجویي نیستند ،خاصي نیستند وابسته به قرآن و عترت هستند

   .ها اتفاق بیفتد شاءاهلل كه اینخاص و یا افراد خاصي به آن نیست ان

ههاهبرگزارهبشودهسوال:هآیاهامکانهداردهجلسههمباحثههکتبهجمعهه

های من ذهنشان كنم كه دوستان كمي با بحث كردنكشم كنار این است كه احساس مي رفته خودم را مي كه دارم رفتهپاسخ استاد: علت این

ها هم كار دیگری رویم و غیر اینبایستي من خودم را كنار بکشم تا افراد بیایند و واقعا با هم بحث كنند ما كه جای دوری نمي  .شودفعال نمي 

شاءاهلل فعالیتي آییم و با شما هستیم. ان اریم و اعتقاد داریم كه این كار باید انجام شود و در كنار شما هم هستیم و هر موقع هم الزم بود ميند

 از وجود  شاءاهللنقطه نظراتشان بیان بشود و ان ،ای در جمع بیفتد و جمع تکاني بخورد و افراد پرباری كه در مجموعه هستندایجاد بشود و ولوله

   .همگي استفاده بکنیم

هسوال:هباهعرضهتشکرهازهشماهپیشنهادهشماهاینهاستهکههازهکدامهکتابهشروعهکنیم؟ه

هایي كه داشتند اگر از همان كتاب شروع  ها را دیدم و درواقع طراحي فعالیت های بچهپاسخ استاد: از همان كتاب فعالیت شروع كنید فعالیت  

اند بد نیست روز مباحثه باشد كنم این پیشنهادی كه برای جمعه داده زمانش را هم خودتان ببندید. فکر مي  .رسیدتر به نتیجه ميكنید سریع

نظرات گفته بشود بعد ایستگاهي بگذاریم و اگر بخش هایي ناقص هست مطالعه كنیم و  شود، نقطهمثال جایي عنوان كنید تا فالن صفحه خوانده



ای بگذاریم و سواالت طرح شود. بیاییم برگردیم و اگر سوال ایجاد شد در رابطه با این موضوع سواالت نوشته شود جمع شود، مجدد جلسه 

ورجوع كنیم و  ها را رفع ها را داریم و با این كتاب هم نتوانستیم این سوالخواهیم این فعالیت را طراحي كنیم، این سوالا ميبگوییم م

ما باید برویم به این سمت كه مجاهداتي   .استایم این ایرادها هم وجود داشتهوجو كردههای مختلف را دیدیم از افراد مختلف پرسكتاب

دهم تا همه ببینند. پیشنهاد این است كه تا دو هفته دیگر ثمر رسیدن این كار ایجاد شود. من هر سه كتاب را در گروه قرار مي عمومي برای به 

كنید باید اضافه هایي كه الزم است و سواالتي كه الزم است مطالبي كه احتماالً فکر مي های آموزشي را به بحث بگذارید و بحثكتاب فعالیت

كنید باید در تبیین مطالب اضافه بشود، هر كسي به وسع خودش روی آن كتاب نظر بدهد و كار انجام بدهد و  ی كه احساس مي شود یا موارد

 شود یا نه.شاءاهلل یك جریان صالح قوی ایجاد ميدر انتها تصمیم بگیرید و ببینید كه ان

هههایهآموزشی؟کنیدهدوهفتههکافیهباشدهبرایهکتابهفعالیتهسوال:هفکرهمی

ه. استاد فرمودند بله بسیار ساده است

  سوال:هالزمههستهخروجیهتعیینهکنیمهتاهکارهشود؟

 شود نقد و نظر كتاب پاسخ استاد:خروجي مي 

كنیم كه  های متخصص هم نشان بدهید و حتي نظرات آنها را هم بگیرید من واقعا اعتقاد دارم كه، درصورتي ما پیشرفت مي توانید به گروهمي 

گوییم  ما مي  ها بدرد نمي خورد،ید اصال این حرفست بگوپذیرنده داشته باشیم، یکي ممکن ا ت دیگران به ما وارد بشود و ما روحیهنقد و نظرا

نظری داشته باشد كه خیلي بهتر از حرف ما باشد. ما مي خواهیم طوری باشد كه این مسیر  خورد، ممکن است كسيخب چه حرفي بدرد مي 

 . ی ما اتفاق بیافتد مي خواهیم اتفاقات خوبي كه در نظام تعلیم و تربیت هست توسط همه ما  .را با هم برویم

ههاهباشد؟هسوال:هطراحیههاهبراساسهسورهه

شود نادیده ها را نميهای آموزشي گفتیم طوری بیان شده كه سورهها باالخص در كتاب طراحي فعالیتپاسخ استاد: مطالبي كه در كتاب

خواهم  كنم و نمي های قرآن و روایات را به شکل دیگری برای كودكان و نوجوانان مطرحگفت من حاضرم آموزه و آمدگرفت، اما اگر كسي 

  این كار را انجام دهم و مي خواهم مثال براساس آیات یا آموزه های دیني این كار را بکنم قابلیت جمع دارد. اینطور نیست هابراساس سوره

این بود او را قبول نداریم. بلکه مي خواهیم اصول و مبناهای این ازن براساس سوره هاست و اگر كسي غیر هایما اصرار داشته باشیم ما طراحي

ها ست ما را به سمت سورهها و حجت الهي ممکن اي این ادلّهكار، به دستمان بیاید تا براساس ادلّه و حجیت الهي این كار را انجام دهیم. گاه

توانیم از اول پیش فرض داشته باشیم. باید ببینیم مبنای كارمان چه ها نکشاند، لذا ما نمي ست به سمت سورهاممکن  هم بکشاند و گاهي

ن دچار تشکیك هست و اشکال دارد و باید آن را اصالح  لماها و اصومبنا ،ما االن در حوزه تعلیم و تزكیه. ست، و مبنا و اصول را كشف كنیمه

شویم اختالف  كنیم. حتي اگر افرادی مختصر با ما اختالفي داشتند ما متوجه مي طبیعي قابلیت جمع پیدا مي كنیم. وقتي اصالح شد به طور  

كنیم یا الکي چیزی را بزرگ نمي كنیم یا  گوییم.الکي باهم مخالفت نمي گویند یا ما بهتر ميكار كجاست و به چه دلیل است، آیا آنها بهتر مي

 ما بدنبال این اتفاق هستیم.  الکي چیزی را پایین نمي آوریم،

   سوال:هچراهکارهفروشهبرایهدخترهدرهدورههدومهخوبهنیست؟

در كتاب هم نوشته اگر دقت بکنید این را نگفتیم، بلکه گفتیم روحیه دخترانه را باید   .پاسخ استاد: نگفتیم كار فروش برای دختر خوب نیست

كند نیست، ممکن هست شما بگویید نه اتفاقا فروش روحیه دخترانه را تقویت مي حفظ كنیم اگر فروش روحیه دخترانه را تخطئه كند خوب 

 این اشکال ندارد. اگر جایي در كتاب دیدید كه احتیاج به اصالح داشت بگویید تا اصالح كنم. 

ر عطا كند. ما در ادامه مسیر شاءاهلل دوستان بزرگواری كه در این مدت ما را همراهي كردند خداوند به آنها اجر و صبخب عرضم تمام شد، ان

هم، با هم هستیم، ادامه مسیر بیشتر به سمت مسئله محوری و سوال محوری و جواب دادن و حل مسائل كلیدی كه در حوزه تعلیم و تربیت 

 شاءاهلل  كه خداوند توفیقتان دهد. ان  میرود. هست



 كنند ما هم در خدمت شما هستیم. گ مي كشند و با دوستان هماهنعالیي زحمت مي ها را آقای ی برنامهبقیه

کشندهوهشماههمهفرمودیدهمسئولیتههماهنگیهاینهکارههسالمهعلیکم؛هپیشنهادیهدارم،هخیلیهخوبهشدهکههآقایهاعالییهزحمتهمی

زههایهکههبایدهمطالعههشودهزمانبندیهکنندهمثالهبرایههرهروشودهدرهگروههکتابهراهبراساسهدوههفتههگیرند.هاگرهمیراهبرعهدههمیه

بخشیهمشخصهشودهوهبصورتههماهنگهگفتگوهاهدرهموردههمانهبخشهانجامهشودهحاالههرهروزهیاهدوهروزهاینهاتفاقهبیفتد،هوهه

هاهبههسمتیهبرودهکههابهاماتهوههبندیهشود.هخیلیهمهمههستهاینهمباحثههایههمهدرهآخرههفتههانجامهشودهتاهجمعهجلساتهمباحثهه

صورتهنیازهماهمجددهمحضرتونهباشیمهوهاستفادههکنیمهوههمچنینهدوستانیهکههسواالتهدرهموردهکتابههستهمشخصهشودهوهدره

ههعدسترسیهدارندهوهارتباطهدارندهکههکتابهراهبههدیگرانهکههصاحبهنظرههستندهبدهندهوهمطالعههکنندهخیلیهخوبههستهوهاینهارجاه

شود،هماهوهدوستانهگروهههلیهکههمطرحهمیهانجامهشودهوهبازخوردهاهگرفتههشودهوهنقدهوهنظرهاهداخلهگروههبیایدهکههبازهاگرهمسائ

نتوانستیمهپاسخگوهباشیمهبازهخدمتهشماهبرسیمهوهمطرحهکنیم.هاگرهبههاینهشکلهبرنامههریزیهشود،هکسانیهکههعالقمندهوهه

ماههمندههستند،هکتابهاهراهمطالعههکنندهوهاینهحرکتهکههشروعهشدههجلوهبرود.هبندههدرهاینهجایگاههنیستمهوهقابلههمهنیستمهاهدغدغه

ازهطرفهخودمهخواستمهبطورهویژههتشکرهکنمهازهاینهجلساتهخیلیهپرهنورهوهرحمتهوهبرکتیهکههبرگزارهشد.هحسهخودهبندههاینهه

هستهکههجلساتهجمعههپیشهازظهرهاهشروعهتحوالتهخیلیهمهمیهدرهحوزههتعلیمهوهتربیتهبرهمبناهوهمحورهقرآنههستهوهه

باشد،هخیلیهممنونهکههاینهسفرههراهپهنهکردیدهوهاینهبسترهدریافتهفیضهوههشاءاللهکههدرهتعجیلهظهورهحضرتهحجتههمهموثرهان

هشاءاللهکههالیقهوهقابلهباشیمهوهبتوانیمهاینهمسیرهراههمچنانهدرهمحضرهشماهادامههبدهیمهبههامیدهخدا.رحمتهراهایجادهکردید.هانه

دهیم باید بر مبنای الهي ي اینکه ما هركاری انجام مي ها شکل نگیرد یکسخن استاد: ما كال خیلي مراقب هستیم كه بعضي چیزها در ذهن

ی الهي كار كنیم انجام دهیم و غیر مبنای الهي در زندگي ما نباید جا داشته باشد این نکته اول. ولي در عین حال وقتي مي خواهیم بر مبنا

كنند و توجه به تجربیاتي كه ارج از مرزها دارند كار مي اندیشي و توجه به تجربیات دیگران، حتي تجربیات كسانیکه خبا یك هم حتما باید توام

بشر بدست آورده در حوزه تعلیم و تزكیه داشته باشیم. مقام علم در پیشگاه خدا خیلي مقام منیع و شریفي است. مباحثات علمي بسیار نزد  

قوی باشه خیلي اهمیت دارد و اینکه ما چیزی را های با مبناهای ن، جلسات علم اشده. اینکه بتوانیم واقعا جلساتمخداوند گرامي داشته 

توانیم انجام دهیم. ما قصدمان این هست كه یك همچین غیرعالمانه نپذیریم و غیرعالمانه تایید نکنیم یکي از بهترین كارهایي است كه مي

ت و همه دوستان سهیم هستند در این  وضعیتي در فرهنگ و زندگي ما اتفاق بیفتد و این فقط با حركت جمع امکان دارد و اصال فردی نیس

دار این موضوع هستند عنایت كند. من از این جهت ی این افراد را خودش از جانب رسول خدا كه عهدهشاءاهلل خداوند اجر همهتالش، و ان

های خوبي را انتقال دهند و  ن و گفتگوهایي با دیگراني كه از مبنای قرآني هم نباشد ولي حرفاممکن هست دوستان در اثر مطالعاتش گویم مي 

شاءاهلل خداوند ست كه اینها را مبنا دار كنیم و اصالح كنیم و تحویل جامعه بشری دهیم. ان ان این امات خوبي را بیان كنند ما وظیفهو تجربی

 تان را روزافزون نماید. توفیقات 

ام. كتاب ها را نیاورده ام بعضيام، بعضي را آوردهتناداتش را نیاوردهاستنادات ندارد مثال تشویق و تنبیه را اس این مباحثي كه نوشتمبعضي از 

ام به این دلیل هست كه یك سازه عقلي پشت آن هست كه شما هایي كه استنادات آن را نیاورده آن ام .كال استناداتش را نیاورده ها را ارائه فعالیت 

بنای ساختار وجودی انسان كه قبال در كتابها و رشدها گفته شده براساس آن  باید به آن سازه عقلي توجه كنید. درواقع عقلي هست كه برم

تان نمیآمد شما كلیت آن را قبول كنید اگر جایي احساس كردید با مباني هماهنگ نیست  دست ، یمدآورآورده شده، استناداتش را اگر مي 

 عالمت بزنید دالیلش را حتما بپرسید.

رضهکنمهباتوجههبههمطلبهآخرهکههفرمودیدهامکانهداردهبرایهدوستانهمفیدهباشد،هچونهمبانیههایهراهخواستمهعسالمهعلیکم؛هنکته

مکنهاستهدوستانهههایهرشدههست،همهایهرشدهوهآنهمجموعههچهلهجلدیهکتابهاینهمباحثههمانطورهکههاشارههفرمودیدهدرهکتابه

توانیمهبرایهدوستانیهکههسوالیهمطرحههنهحجمهمطلبهخودشانهراهازهآنهدورهببینندهماهدرهگروههمنظومههرشدهمیهآنسبتهبههمطالعهه



هاییهکههپشتههمهمیآیدهوهارتباطاتیهکههباههمهداردهوهغایتهاینهنظامهرشدهدرههیهاینهسیرهمنظومههوهدورههشودهدرهزمینهمی

هکنیم.هانیهکههسوالهداشتههباشندهخدمتشانهعرضهمیهایهبرایهدوستخدمتشانهباشیمهوهاینهبههعنوانهیکهوعدهه

 تان را روز افزون كند. خدانگهدار. شاءاهلل خداوند توفیقات استاد: خیلي كار خوب و عالي  است ان 

 

 


