
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

شاءاهلل بر شما مبارک باشد ، شاءاهلل همچنين اعياد قبل انشما مبارک ان شاءاهلل که روز جمعه خوبی داشته باشيد عيد جمعهان

برای سالمتی  .شاءاهلل خداوند ما را حسينی کند و با حضرت اباعبداهلل محشور کندرسد و انوهوای محرم دارد میکم حالکم

ت که سریعاً مشکالتشان برطرف بشود صلوان  بيماری دارند یا مشکالتی دارند برای اینکسانی که از این جمع یا دوستانشا، خودتان

شاءاهلل ایام خوش ظهور را تر از دور و اطراف ما رخت بربندد و انشاءاهلل بالها هرچه سریعختم بفرمایيد .یک دعایی بکنيم که ان

 اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم. محمد .با هم ببينيم به برکت صلوات بر محمد و آل همگی

جا که اساسًا اگر ما بخواهيم فعاليت رسيدیم به این ،به فهم قرآن و مبانی فهم قرآن داشتيمهایی که راجعخب ما در پی بحث

 ؟مچه نکاتی را باید رعایت کني به کودک آموز وارائه فعاليت به دانش و درباشيم چه خصوصياتی باید داشته باشد آموزشی داشته

فکر ولی  ،هایی که ارائه دادند کم بودندکنند، آنالبته به نسبت تعدادی که شرکت می .خيلی از دوستان این تمرین را حل کردند  

 ها انجام دادند.کنم خيلیمی

ده اینها را توضيح داکه همه  ... اشنياز واقعیه ودک بر اساس یک سوره با توجه بآموز و یا به کگفتيم که یک فعاليت را به دانش

ادمان ها را گفتم که یخواهم توضيحات قبلی را بگویم فقط اینمن نمی .بعضی دوستان زحمت کشيدند و مطالب را گفتند بودیم و

ش اخواهم مطرح کنم بقيهچند تا نکته میت را بگویم. خواهم ادامه همين  بحث ارائه  فعاليمی  .باشد چه مطالبی را مطرح کردیم

 يم فرصت را بدهيم به سواالت شما. خواهیعنی بيشتر می .را خيلی دوست دارم که افراد سوال بپرسند

 ( آموزن یا دانشاق بيفتد ) حاال یا کودک خودماد اتفآموز یا کودک بایحوزه ارائه فعاليت دانشچيزی که  برای ما در  ببينيد کال 

چه اتفاقی در کودک بيدار  چيست و ؟رودوسویی مین فعاليت به چه سمتاین است که ما بدانيم که نهایت فعاليت و غایت آ

افی کار کرده ی کاندازههموضوع بروی این …اش و چهاش و چه شرقیشما فکر نکنيد که نظامات آموزشی االن چه غربی ميکند؟ 

و خيلی عجيب است که در  .افتدآموز چه اتفاقی میدر دانش ،متوسطه دوم ،دوره متوسطه اول ،دوره ابتدائیاینکه در مثال  باشند. 

ر تواضحخرده شود، یکرخورد میصورت موضعی بکامالً سوری و کامالً به ،موضوع اگر هم توجه بشودنظامات آموزشی اساساً به این

 دهيد چه اتفاقی در کودکآموز و یا یک کودکی بدهيد، خب این فعاليتی که میخواهيد به یک دانششما یک فعاليت را میبگویم 

. ام کتاب فارسی را طراحی کردممثال: مثاًل من نشسته ؟شودبعد مثالً نهایتش چه میافتد؟ یعنی چه اتفاقی در کودک می افتد؟می

ید در مدرسه، بچه که ميا ها با عنوان کتاب فارسی را طراحی کردم.ز فعاليتای امجموعه را( )فکر کنيد کتاب فارسی کالس اول

تواند حروف و او می هشود کنهایت آن می .دهمتک حروف را یاد میقلم دست گرفتن بعد هم تک ،خط و خط کشيدن به او اول

ر نف اگر یک .مان سواد خواندن را آموزش دادیمما به کودک خوبيست.. خيلی خب این کار کلمات را بشناسد و به کار ببرد و بنویسد

ميخواستيم او سواد خواندن یاد بگيرد.  گویيم؟ مینهایت کاری که خواستيد انجام بدهيد چه بودهها، گفت از مجموعه این فعاليت

؟ خواهيد بکنيددر ریاضی چکار می خبپرسد  . میریاضی ،یم سراغ کتاب بعدیوبعد مير از این منظور دیگری نداشتيم.غير 

 چه در ریاضی گویدرست، تا کالس دوم، سوم که ميرود، بعد میهم د خب اینگویيم بایستی عدد بلد باشد، جمع بلد باشد، می

و نهایت  که ؟ در سال های اول معلوم تر استخوردها به چه درد طرف میاین .دهيمها را یاد میاین گویيم؟ میدهيدیادش می

 ) هر چه جلو تر ميرویم غایت درس ها نامعلوم تر ميشود(.افتدچه اتفاقی در کودک میچيست و آموز ها به دانشارائه فعاليت غایت

اب را طوری ننوشته ام که ادب یاد من اصال  کتنه آقا  ؟گيردپيدا کند آیا ادب هم یاد میتواند سواد خواندن فقط می دانش آموز

 نوشتم که سواد خواندن یاد بگيرد.ی جور من فقط بگيرد.



هخامنشی، ساسانيان،  تاریخ ،، جغرافيا  ، مثالً جذر ،رادیکال ،توان ، و بعد سراغ کتاب های بعدی،های بعدییم سراغ درسومير

و نهایت  بگيرداید یاد یک فرمولی که در ریاضيات بو هزار  .آموز یاد بگيردفيزیک ،شيمی، هزار و یک فرمول که بایستی این دانش

 ) معلوم نيست.(برای چه؟  (ریاضی  بلد باشد ) مثالچه باید بلد باشد که اواین

 ناید  از آ هچيزی که در دوره دبيرستان خواندبرگردید ببينيد آن .ن باالی بيست و پنج سال استسنين تاحاال شما اغلب 

 است و چه بلد هستيد؟گذاشته  یاثر چه ،چند درصدشان در شما ،دهایی که به شما یاد داده انفعاليت

اشتغال  .آموزیعنی مشغول کردن دانش .آموزسر کار گذاشتن دانشآموز چه بوده؟ ئه فعاليت به دانشارانهایت فعاليت و غایت  

راد اصال اف خب االن که الحمداهلل .امروز سرگرمشان کنيم به فيزیک، فردا به شيمی ،فردا به چيز دیگر .آموزدرست کردن برای دانش

 لدخودمان ب ؟را گرم کنيد گویند شما چرا سر مامی .سر خودشان راگرم کنند دحاضر نيستند سرگرم بشوند خودشان بلد هستن

 کنند.ی برای سرگرم کردن پيدا میهای بهترای راه. یک عدهسر خودمان را گرم کنيم يمهست

گویم برای خود ما هم به نوعی بر اساس این ين اتفاقی که االن دارم میببينيد هم .دهمن را من یک مقدار بيشتر توضيح بحاال ای

تيم ها را قبالً گفاین)  .زنمن مثال می. برایتاهم در این فضا تنفس کردیم اتفاق افتاده ما ساختار غلطی که رایج بوده و متأسفانه

بتوانيم برای خودمان جا بيندازیم خيلی مطالب حل گویم که متوجه منظورم بشوید چون اگر این مطالب را حاالیک بار دیگر می

طبق ساختاری که خداوند قرار داده است، انسان سه تا منطقه مشخص) دارد(.  یک بخش عاطفی دارد، یک بخش ادراکی  (شودمی

 یک بخش فعل و رفتار دارد .و 

 .دباش ها کاری نداشتها ذخيره بشود و به بقيه قسمتجد بياید ایندهم بعیاد می بگویيد که من یک چيزی را  به او توانيدشما نمی

خ، ها مثل یک نها کار نداشته باشم چون اینتوانيد بگویيد من فقط در این قسمت کار داشته باشم و به بقيه قسمتشما نمی 

 .ارمکاری به آن بعدش د دهم نه کاری به این قبلش دارم ،نهتوانيد بگویيد من یک کاری را این وسط یاد میپيوسته است شما نمی

شما .  کنيد. اشتباه میاشدهم و دیگر کاری ندارم به مسائل عاطفی و فعل و رفتاریتوانيد بگویيد من فارسی را یاد میشما نمی 

 .دارمکاری به قسمت ادراکش ندیگرتقویت بشود  شکنم فقط رفتارتوانيد بگویيد من یک فعاليت را در فالن علوم طراحی مینمی

بگویيد که در ناحيه ادراکش این اثر را دارد در ناحيه عواطفش این  کنيد،هر فعاليتی را طراحی میشما  بایستی  .کنيدشتباه میا

های محبت فعاليت ،های ادراک محورشوند: فعاليتگونه میها سهاثر را دارد و در ناحيه فعل و رفتارش این اثر را دارد. پس فعاليت

 .به محبت و رفتار ندارم فعاليتم ادراک محور است کاریتوانيد بگویيد که من شما نمی ی رفتار محور.هاو فعاليت محور

الفاصله باید ب ؟ ميگوید چرا. خبندادیدیاد مگر شما سواد خواندن و نوشتن به این بچه ميگوید: خب باید چه کار کنيم؟ ميگویيم: 

 .خردکتاب بفروشی کتابمثالً برود  کهاینب چه فعل و رفتاری جور کنيم؟ گوید خایش یک فعل و رفتار جور کنيد دیگر، میبر

اید ب ن سواد خواندن و نوشتن یاد بگيرد ) و هيچ کاری نکند(.که فقط همي شودیک کاری بکند نمي برود .نام کندبرود کتابخانه ثبت

خرد یک کتاب هم مثاًل وقتی کتاب می ؟خب عواطفش را باید چکار کند .حتما، وقتی یک کاری را یاد گرفت در عملش اظهار کند

توانيد بگویيد من سواد خواندن و نوشتن به او یاد دادم بعد شما نمی ه دوستش امانت بدهد.یا کتابش را ب .دوستش بخرد برای

ها به این صورت اگر ساختار فعاليت .کنيدیچون شما دارید این زنجيره را قطع م .امانت دادن کتاب به دیگران را به او یاد ندادم

ار افتد و بتوانيد سير  ادراک تا فعل و رفتفرد میدرون نيد چه اتفاقی در کنيد دقيقًا بداکه شما طراحی می باشد یعنی هر فعاليتی

 . فقطدست کار خاصی بکنيیعنی شما  خيلی الزم هم ني .طور طبيعی نياز واقعی را به نياز حقيقی تبدیل کردید را فعال کنيد به

 رفتار طراحی کنيد. یک جریان ممتدی از ادراک تا  شروع کنيد وکنيد از یک نقطه بتوانيد فعاليتی که طراحی می

، دنوبر ها همه شان به این سمتن چيزی اگر مجموعه فعاليتچي؟ دليلش این هست که در اثر یک همزنيدچرا آقا این حرف را می

کند و جو، خودش نياز خودش را جستجو میشود حقخودش می .شودساختار این انسان ساختار متعالی می ؟افتدچه اتفاقی می



 .رود به سمت نيازهای خودشخودش می

ما االن داریم یک سری ( از این وضعيت  )مستثنی نيست دیگراین جا هستيم  همين االن حاال نگاه کنيد ما همين کالسی که 

ما  ،این ساختار ادراکی، اما اگر نتوانيم عواطف شما را و رفتار و فعل و قصد شما را برای این کارها برانگيزانيمگویيم در مبانی را می

 زنيم و مبانیبه فهم قرآن حرف مییعنی ما داریم راجع قا؟ستيم  شما را کمک کنيم. یعنی چه آتوانه نه به شما آموزش دادیم و  ن

گيرید اگر کنيم ،خب شما االن یک سری چيزهایی یاد میکم داریم صحبت مینظام آموزشی کمبه بعد اساسًا راجع . وفهم قرآن

و بعد  ودشن باشد این ساختار ادراکی شما فربه میعنوان ذخيره برایتانشود و فقط به گيرید به عمل منجراین چيزهایی که یاد می

های تکراری شان بردارند، ما خواهند دست از این حرفها نمیاینهای تکراری، کنيد وای چقدر حرفاز یک مدتی هم احساس می

نوشتيم از روز اول تا االن هيچ کدام از این مطالب تکراری نيست ولی طرف احساس تکراری  حمدهلل مطالبمان را روی این برنامهال

کدام یک از این مطالب تکراریست؟ اگر  ویيدیعنی شما اگر االن تمام این مطالب را بدهيد به یک نفر بگ د.دهبودن بهش دست می

ولی اگر یه نفر از جمع فقط شنونده  .ها هر کدام در جای خودش الزم بودهگوید نه  اینمی ،این کار باشد اهل علم و دانش کسی

 به کاری که ن، یعنی ای)را درگير نکند( و فعل و رفتارشاش( در ساختار ادراکش )و یا عاطفه بيفتد ها فقط باشد و این فعاليت

گویند ها صراحتاً میخيلی .خاصيتی بکندشود که بعد از یک مدتی احساس کسالت و بیمنجر میافتد؟ چه اتفاقی می ،منجر نشود

تار به رف فهمدکه می تا انسان چيزی را .طوری استاصال ساختار انسان این .خوانيم دیگر برایمان رشدی نداردحتی قرآن هم که می

  .آن را در محبتی ذخيره نکند، امکان یادگيری مجدد و سازنده نخواهد داشت یل نکند،تبدو فعل 

ببينيد ت. اسدر حوزه بشر کند برای دبستان ،دبيرستان... نمی این فرق .ببينيد این خيلی نکته مهمی است این مبنای کار ماست

رد الح کرا بایستی درست کرد این مبنای قرآنی را باید اص این .این خيلی مهم است ، این مبنا در نظام آموزشی جهان وجود ندارد

 الهی یای را یا محبتی را ،محبتاز آن عاطفهجا تا قبلگيرد، ولی آن را به منطقه فعل و رفتار نکشاند و از آناگر انسان چيزی را یاد ب

 است .لب کردهرا در خود فعال نکند امکان یادگيری سازنده را از خود س ) هر محبتی منظور نيست(

دست شما درد نکند  .ای از قرآن بخوانيدیک سوره ) در چه حوزه ای باشد( شما قرآن بخوانيد،کندفرقی نمیاین خيلی مهم است. 

ره ومن امروز که س ؟سوره ناس را خواندید، سوره تين را خواندید بالفاصله وقتی خواندید باید بگویيد خب حاال من باید چکار کنم

ا، قصدت ر فقط یاد بگيرید و در پی آن  نيتتاگر فقط خواندید که گویم باید این کار را بکنيد. ناس را خواندم باید چکار کنم؟ می

کنی چهار بار که سوره را خواندی احساس می ،بعد از سه بارت را به خدا اضافه نکرد، را، رفتارت را، اراده ات را تقویت نکرد، محبت

ن در نظر بگيریم این هایماچيزی که بایستی در فعاليتندانم چرا قرآن هم خيلی سودی برایمان ندارد ،خب ما آنمیکه ای بابا 

گویيد من االن شما االن می .ها حتما بایستی این چرخه ادراک، فعل و رفتار و عواطف را در نظر بگيریمفعاليتست که در ا

به خود  دارم راجع .ببينيد من اصال بحثم قرآن نيست .را درس بدهم "ز"هم حرف می خواخواهم کتاب فارسی را درس بدهم، یم

خب بعد معلم یک معلمی هست که خيلی خواهم یاد بدهم. ز را می"خب حرف  خيلی .گویمساختار یادگيری در حوزه انسان می

  .نندها بروند زنبور شکار کگویم بچهنمیاید کاری بکنند. ميگيرند  حتماً بیاد  "ز"ها حرف وقتی این .داردمی ها را به کار وافعال این

ین طرف و ا "ز"بروند هر چه  ،اشکال ندارد ،چرا شاید مجبور بشوند بروند زنبور هم ببينند)  .گویم بروند در حياط زنبور ببينندنمی

در این کار  ش را نشان بدهم(الخطرسم)ر خواهم یک چيزی یاد بدهم به نام ز و  زنبومن می .(بگردند پيدا کنندهست را آن طرف 

ود با اش: بلند بشرفتاری هست اینها ادراکی هستند و سوم "ز"کلماتی که با دوم  ."ز"الخط ، یکی رسمتا چيز باید یاد بدهممن سه

ه یعنی  الزاماً یک دستاوردی داشت .یک حرفی بزند ،این یک کاری بکند یکجا ننشيند، حرکت کند، قيام کند ،یک چيزی بسازد

موجودات چقدر زیبا هستند، چقدر ما ای از خلقت) در او پيدا شود( مثل د براساس آن یک محبتی نسبت  به یک جنبهباشد و بع

تار رف فعل و ، عاطفه،ها باید سهم هر یک از ادراکتوانيم بگویيم که در فعاليتپس میهستند.   "ز"هایی که با دوست داریم این



 .مشخص باشد

یعنی دقيقا شما بدانيد که این فعاليت این تأثير را بر روی فرد می گذارد. حتی اگر شده از بعضی رفتارها و عواطف که عمومی 

 خب این حرف اولمان.اتفاق بيفتد.  معلمهستند. مثالً دوست داشتن معلم عمومی است یعنی کاری بکند که القاء محبت از طرف 

 .بحث عوض شد حرف دوم: خب

آموزش و پرورش دنيا داریم. خواهشی که دارم آنهایی که رشته تحصيلی شان فلسفه  های ما االن یک اختالف بنيادین با نظام

به این مسائل بيشتر بپردازندو دقت کنند. مبانی فلسفه تعليم و تربيت  در حوزه این موضوعات کار می کنند،تعليم و تربيت است یا 

ر الهی است و تمام بالهایی که بر سر بشریت می آید به خاطر همين نوع نظام آموزشی است که چيده شده در کل دنيا غي

 .است.حاال مثالی ميزنم، دقت بفرمایيد

واهيم چه کاری ميخبعد یک کاری ميکنيم. ولی وقتی ندانيم درست چيست،  ما اول باید بفهميم درست چيست. اگر این را بفهميم

صفر مساوی. فقط ما فکر می کنيم یک  ،پس صفر دانند درست چيست.يست بقيه هم نمیهم نمی دانيم درست چ انجام بدهيم. ما

 خير، باید ببينيم درست چيست.. کارهای خوبی باید انجام دهيم

هویت این مطلب را در ساختار عاطفه، ادراک و فعل در نظر داشته باشيد. هر انسانی یک هویت اجتماعی دارد، در راستای  

اجتماعی خود نياز به ازدواج و شغل و شئونات مختلف دارد مسکن ميخواهد، اینها مربوط به  شئونات اجتماعی می شود. یعنی 

ای از اجتماعی بودن را هم دارد. حاال چرا این حرف را  انسان اساسا بدون اجتماع قابل تصور نيست. پس این فعاليت ها حتماً جنبه

 واهم کرد. زنم خدمتتان عرض خمی

انسان جنبه اجتماعی پيدا می کند و بسياری از علومی که انسان در صدد به دست آوردن آن هاست علومی هستند که جنبه 

گوید اقامه نماز ، مينيدانماز بخو . به طور مثال نميگویدخيلی اوقات جنبه اجتماعی دارد. مثال حتی علوم دینی هم اجتماعی دارد

 زکات. یعنی حتما باید ارتباطی با جامعه داشته باشيد.کنيد. داریم ایتاء 

پس ما به هر حال یک جنبه اجتماعی داریم که نوعا این مسائل عاطفی بر جنبه اجتماعی انسان می نشينند. حاال حرف من چه  

 باید یاد بگيرد در ادراک،در این زمان چه چيزهایی  .هفتاد یا صد سال عمر ميکند ،بود؟ این بود که یک انسانی را در نظر بگيرید

 عواطف و فعل و رفتار او چه اتفاقاتی باید بيفتد؟؟ او در انتهای عمرش هر مقدار که بود بایستی چه اتفاق مهمی بيفتد؟؟؟

د باید ازدواج يوقتی بميرد، روز قيامت از شغلش که نمی پرسند. اگر بگوی این بنده خدا ، خبد باید شغل داشته باشدياگر بگوی 

در تراز قرآن نيست. سوال این است که انسان در  دست مایه ی انسانِ که نمی پرسند. یعنی اینکه اینها آن هم ، از ازدواجشکند

 تراز قرآن در مدت زمان عمری که به او داده شده است چه اتفاقی باید برایش بيفتد؟

یکسری تجربه زندگی داشته باشد به  دت عمر بایدشما قرآن می خوانيد و تحقيق می کنيد می بينيد که انسان باید در این م 

 بروز صفات حميده داشته باشد تا رفته رفته به قُرب الهی  برسد. فایی استعدادهای فردی و اجتماعی ) به عالوه(شکوعالوه 

 کاری انجام دهيد؟ه این چيزی است که شما باید در نظر داشته باشيد. یعنی شما باید چ

)شکوفا شود(. استعدادهای فردی و اجتماعی و توانمندی هایش  ،جهه هایی که با مسائل مختلف زندگی داردباید در  اثر موایعنی 

الم فرد ع در فرد رشد کند. آیا نميشود صفات حميده باید و حتما. که ضمنا این توانایی ها در هر فردی با فرد دیگر متفاوت است

 .ا دارید سير به قرب الهی داشته باشيدباشه و صفات حميده نداشته باشد؟ خير.چون شما بن



مشکالت عدیده مسائل و هم تجربه زندگی واضح است که منظور از آن، کثرت مواجهات یا طرح ، آیا این ها، همه واضح است؟ بله 

 ای که در یک زندگی وجود دارد.

 آن در چيست؟؟مثال ما االن در مملکتمان چه طوری ميتونيم تحریم را دور بزنيم و نحوه مواجهه با 

که تجربه تلخی ست یا مصيبتی وارد شده است. شما باید بدانيد که این ها طرح یک مسئله  ،مثال در خانه ای پدر شغلی ندارد

ه ب نظامات آموزشی سعی ميکنند این مسئله مهم را شوخی بگيرند.در  .جدی است. اتفاقا زندگی خيلی محل مباحث جدی ست

طور تواند باین بچه، دیگر در هنگام خطر نمی ای بار می آورند.در نتيجهنخورد و دانش آموز را گلخانهعبارتی آب در دل کسی تکان 

جدی برخورد کند. شما از همان اول می فهميد که زندگی دنيا، صحنه مواجهه با سختيهاست. از همان موقع که فرزندتان دو یا سه 

پایين داشته باشد و در نتيجه سعی ميکنيد که به فرزندتان این مسائل را ساله می شود می دانيد که ممکن است زندگی باال و 

 یا اظهار کنيد. يدویآموزش دهيد یا بگ

تجربه زندگی یعنی طرح مسایل و مشکالت در دل زندگی که انسان به صورت جدی با آن برخورد دارد. خداوند هم با کسی  

 شود. با خود می گویی وایو بچه یتيم می واقعا از دنيا ميرودمثال پدر خانواده  یک اتفاقاتی واقعا در زندگی می افتد. شوخی ندارد.

حاال چه کار کنيم؟ تو باید االن به او یک تجربه جدید را یاد بدهی. اصال شکوفایی استعدادهای فردی و اجتماعی در اثر همين 

 تجربه زندگی اتفاق می افتد.

فدر عليه رزقه  ، این جوری نيست که خداوند بخواهد ابتالء کند،ما االنسان اذا ما ابتالهيستند. اتجربه های زندگی تلخ نهم هميشه 

ونه خلق گ . اصال خداوند ساختار انسان را اینفيقول ربی اهانن. اینجور نيست ک خداوند بگوید فالنی اکرمن یا اهانن  اینگونه نيست

این فضای جّدی صفات حميده بروز پيدا دل کرده است که شکوفا بشود و استعدادهایش بروز کند. فضا، فضای جدّی است  و در 

 انسانهای بزرگ پيدا می شوند. می کند.

ر را حل له یک شهبه طور مثال االن بچه های دبيرستانی ما باید بتوانند مشکالت کم آبی یک استان را حل کنند. یا مشکالت زبا 

 دبيرستانی های ما باید یتوانند این کار را انجام دهند. کنند.

منطق صوری  ميگيرد. در درس های دینی دارد مسخره بازی یاد اند. داردفرمول شيمی و فيزیک ميخو ولی االن دانش آموز ما دارد

يزیک و شينی فنهمه چيز آرام است که تو فقط ب دنيادر  ایم. احساس کرده ایم که. یعنی نظام آموزشی را به افتضاح کشيدهاندميخو

نی برای کرونا کاری انجام بدهی. در همين مسئله کرونا اگر یک سری دانش ها را می دانستيم )در اتو االن باید بتو .نیاشيمی بخو

کسری مسائل غير مهم را یاد ید یحد خيلی ساده(، عزیزانمان را از دست نمی دادیم. چرا نباید این مسائل مهم را یاد بگيرد و با

ا و آنچه اصالً برایش الزم نيست ر  ؟ش مهم است نباید یاد بگيردیچرا آن چيزی را که باید بلد شود و در تجربه زندگی برا بگيرد؟

 ایم؟ اند؟ چرا زندگی را شوخی گرفتهچه کسی گفته؟ چرا زندگی را شوخی گرفته باید یاد بگيرد.چرا؟؟

که خداوند انسان را ای که در زندگی وجود دارد. شکوفایی استعداد یعنی ایننی طرح مسائل و مشکالت عدیدهتجربه زندگی یع

شود معلوم مي چه؟ طور نباشداگر این کند. خبلخ و شيرینی اعتالء پيدا میای خلق کرده که در هر حالتی و با هر تجربه تگونهبه

 خاطر این نيست که دنيا انسان را اذیت کندها بهو این تجربهميرود. شکوفایی استعداد ن به سمت دارد اشتباه ميرود. ساختارکه این 

 خواسته است که این استعدادها در او شکوفا شود.بلکه می



. به شودبروز صفات حميده یعنی انسان تجلی اسماء الهی است که در اثر مواجه شدن با حوادث گوناگون )تلخ و شيرین( یاری می 

 این خيلی مهم است که خدا به انسان چنين مقامی داده .کندخودش صادر می های ربوبی را ازهای پاک جلوهنيتفتار و شکل ر

ار کنرا اگر به عنوان یک خشت در نظر بگيرید، این خشت ها گذرد که میهر روزی  .شودگونه میساختار زندگی انسان این .است

ارد گذهم میها را رویطور این خشتهای زندگی همينکنيم تجربهکه نگاه میشود. وقتیتبدیل به خانه می و ،شودهم گذاشته می

شود چرا در های دیگر تبدیل به قصر میای با تجربهخانه خوبی می شود. یعنی هر تجربه شودبرد و تبدیل به یک خانه میو باال می

ای یک خشتی بر روی خشت همين موضوع است یعنی هر تجربه ششود؟ دليلر میروایات هست که اعمال انسان تبدیل به قص

 ( چگونه است؟ که اکنون ما قربانی همين نظام هستيم  رد. در نظامات آموزشی)گذادیگر می

 بيست و چهار هم یک بزرگسال .بيست و چهار ساعت ،شما بفرمایيد در طی روز چند ساعت وقت دارید؟ یک کودکاینگونه که: 

را استثنا کنيد و است مواقعی که خوابيده  .یک کودک چقدر قدرت یادگيری دارد؟ همه وجودش قدرت یادگيری است .ساعت

ا ی باید خشت بعدی روی آن گذاشته شود؟همان چيزی است که  گيرد،يزی که االن کودک یاد میآیا این چ .طور جلو بيایيدهمين

  گذاشته ميشود؟ای دیگری گيرد و خشت بعدی جیک چيزی االن یاد می

گيرند یعنی فردی دوازده ساعت هم که درس بخواند، درس کنکور هم بخواند، هم قرار نمی ها رویاالن در نظامات آموزشی خشت

همه جدا جدا جدا هستند. یعنی فکر کنيد  .با هم پيوستگی ندارند ،گيرندخواند روی هم قرار نمیهيچ کدام از این مطالبی که می

همين دليل به .است هر کدام از این اطالعات یک جایی قرار دارندش پراکندهیقدر مطلب بلد است اما آجرهای در طی عمرش آنکس

 .هم اتصال نداردها بهدرست هم هست چون هيچ کدام از این .چيز بلد نيستيمکنيم که هيچاست که ما بعد از سی سال حس می

کند به یک موضوع یک چيزی را یاد بگيرد، احساس میپيوسته راجعبه صورت زی فقط ده دقيقه ساله رواگر مثال در یک دوره یک 

آن  بطر، حاال چه ربطی به مطالب باال دارد؟ داردنته است. ولی این حالت فعلی پيوستگی که کلی مطلب درباره آن موضوع یادگرف

همين دليل اصال امکان نخ تسبيح کردن در آن ی نيست. بهاین است که نظام براساس تجربه زندگی نيست بر اساس این شکوفای

خواند یا همين رشته علوم گياهی. صد و سی و دو شناسی مینيست، امکان مرتب کردن نيست. فکر کنيد یک نفررشته ی زیست

ها چه ربطی به خواند . اینمی. شيمی یک و دو، بيوشيمی یک و دو ....را اندميخو( ۲، ریاضی )(۱خواند. تعدادی ریاضی )واحد می

 را پاس کردم. ها این درس ها را دربياورید. خوب منفرمول یند شما بعداً باید بتوانيدداروی گياهی دارد؟ ميگو

ر و بعد کنکو دطور پيوسته روزی دوازده ساعت کار کنيشما فکر کنيد به یک نفر بگویيد که شما شش ماه فرصت دارید به

اما این بنده خدا چهار سال انگار آب در هاون  .شودخواند و راحت هم قبول میخوب میخيلی د،گياهی بدهيليسانس زیست فوق

است معلوم نه شغل معلومی دارد و معلوم نيست اصال برای چه این رشته را خوانده؟ این مطالب را هم که یاد گرفته ،کوبيدمی

ر از پرستند. همه منظورم دوينيد و متاسفانه همه مسخ شده و این نظام را مینيست برای چه یاد گرفته؟ گسستگی این نظام را بب

در دبستان و دبيرستان هم همين مهندسی اش همين طور است.  و رشته ی اش همينطور است، جون مومنين است. رشته پزشکی

کننده روح و روانش خسته های کسلجههاو در اثر موا قدر. که ميشود آیه شریفه: )بل الدارک علمهم  فی اآلخره( یعنی ایناست

االن اگر به یک دانشجو بگویيم که تو دانشجوی زیست گياهی چه  .گذاری کندتوانی ندارد که بتواند برای آخرتش سرمایه ،شودمی

واب ج واندتکنيم نمیدانم. چهار تا سؤال درست حسابی میزدایی خوب است؟ می گوید نمیکنيد برای بيابانگياهانی را فکر می

دانی؟ علتش این است که داند .مگر رشته ات نيست چرا نمیهای کشور ما چقدر زیاد است؟ نمیبياباندانی االن دهد. مگر نمی

 .خوانداگر قصد او حل مشکل بود جور دیگری درس می .داشته باشد خواهد تجربه زندگینمی .خواهد مشکل کشور را حل کندنمی

 



کنيد باید طوری باشد که خشت روی خشت گذاشته شود. یعنی اگر بود که شما فعاليت هایی که طراحی مینکته آخر بنده این 

وره ساز آن اگر بعد  .ی فلق را روی سوره ناس بگویيدسوره ناس را گفتيد بعد از آن قصد دارید سوره فلق را بگویيد، باید سوره

ه انسان احتياج به سير دارد. سيری پيوست .ای نکنيدها را جزیرهبچينيد. این سوره توحيد را روی سوره ناس و فلق ،توحيد را گفتيد

ها را با مشکالت اصلی خود یعنی اگر بچه .که جنبه اجتماعی پيدا کند او حتما باید آماده شود برای حل مشکالت اصلی اجتماع

ای روی ان مشکالتشان را حل کنند یک تجربهوقتی توانستند خودش ،مواجه کنيد و سعی کنيد خودشان مشکالتشان را حل کنند

  .گرددهایشان افزوده میآید و موفقيتی بر موفقيتمی انشیهاتجربه

ن قدر تا بتوانيد روی آن موفقيت بنا بسازید. ای ؟ یک جایی باید این موفقيت را ببيند.. چطورتواند انسانی موفق باشدانسان موفق می

جایی او موفق بشود. یک جایی بگوید من توانستم. بچه ها را نبایستی لوس بار آورد. آن ها را با  باید با بچه درگير بشوید تا یک

ه ب فروشندگی کنند، جنبه های مهم زندگی باید مواجه کرد و خودشان باید سعی کنند قضایا را حل کنند. چه اشکالی دارد بچه ها

رقت انگيز باشد که یک بچه ابتدایی پول در مياورد؟ چرا نباید این بچه فکر درامدهای زندگيشان باشند؟ چرا باید برای بعضی ها 

؟ چرا باید بچه ها این قدر ضعيف بار بيایند؟ این استهمه در رفاه صد درصد زندگی دنيا برای این قدر قوی بشود؟ مگر 

ر بيایند؟ این شيوه ها، شيوه های تجربه چرا در این دوران کرونا بچه ها این قدر پاستوریزه با د؟واستعدادهایشان کجا باید باز ش

 زندگی نيست. 

 سوال:  نیاز واقعی را بر چه اساسی استخراج کنیم؟

ها است و اگر انسان آن را نداشته باشد حياتش مختل پاسخ:  نيازهای واقعی نيازهایی هستند که زندگی انسان وابسته به آن 

د. روته باشد، مسکين و فقير است. مثل غذا خوردن. اگر فردی غذا نخورد از دنيا میشود. مثل درآمد. واقعًا اگر فردی درآمد نداشمی

شناسيم و اسمش را می توانيم بگذاریم نيازهای ها را میاین ها نيازهای واقعی اند. نياز واقعی همان نيازهایی هستند که ما آن

 این(  )گاهیی آن برطرف کردن نياز واقعی باشد. اید یک پایهدهيد باقتضایی. اقتضای حيات. هر کار و فعاليتی که شما انجام می

کنيم، فقط دو یا سه ساعت آن ، ببينيد ما بيست و چهار ساعته روزمان را که زندگی می)ميرود( نياز واقعی به سمت نيازهای کاذب

اموز را می گویم. نيازهای واقعی در واقع کنيم. البته تفاوت دارد که فرد شاغل باشد یا نه. من یک دانش را صرف نيازهای واقعی می

 افتد. آن نيازی است که اگر فرد نداشته باشد به چه کنم چه کنم می

 اسم الً ها را بخوانيد مثگویم اینبرم جایی و میدهم یا بچه را میفکر کنيد و تصور کنيد یک کتاب به بچه اول دبستان نشان می

نيم بخوانيم. ما که سواد نداریم. تصور کنيد من معلم اول دبستان هستم. روز اول دبستان توام ما نمیگویند خانکوچه چيست؟ می

 گوید من سواد ندارم.؟ میاست نوشته گویم ببين این تابلو چهستيم.  میای و درحال دور زدن هام به یک کوچهها را بردهبچه

 ها مشکل ما چه بود؟ این بودبچه بعد می آیيم سرکالس و ميگویمگوید چه بدانم چه نوشته. شته؟ مینو گویم در این دیوار چهمی

ند و ها را نداخيلی بد است که آدم اسم مغازه . اینتوانيم بخوانيمکه رفتيم در کوچه و هر تابلویی را دیدیم متوجه شدیم که نمی

ایم بخواند. دهم پدرم برگوید من میمهدی می هاست، ولی نمی توانيم بخوانيم. تر از آن مطالب مهم در کتابنتواند بخواند و مهم

ی نحوبه در این صورت ها فعال بشود. باور کنيد شود تا نياز واقعی در آنها انجام می؟ این فرایند با بچهخوب اگر پدرت نبود چه

دم شود. از نياز آمه ساعت میگونه تبدیل به پنجاگيرد که مثالً اگر طول آموزش ما صد ساعت باشد، اینخواندن و نوشتن را یاد می

م که گيرنياز حقيقی سوق بدهم. یعنی من یاد می طحبه سمت آموزش. این نياز شد نياز واقعی. حاال باید این نياز واقعی را به س

ل بدهم. ابتوانم کارهای خوبی انجام بدهم. به دیگران کمک کنم. من یاد ميگيرم که بتوانم مطالب خوب را به دیگران انتقبخوانم که 



اید بنویسيد و بدهيد به دوستانتان. یعنی باید این کار را تبدیل های خوبی را که یاد گرفتهها حرفپس باید این کار را بکند.  بچه

 بکنيد به یک عمليات.

 گویم در رابطه با هر آموزشی است. چه برسد به آموزش قرآن که آن به طریق اولی است. هایی که من االن میاین 

 حضار(: امروز اولیا بچه ها را از مواجهه دور نگه میدارند.... )

کاری انجام بدهند، کمکی  ميشود به آنها یاد داد را ) باید یاد دهيم( مثالمسئله ای که  ) استاد(: برخی از این موارد اشکالی ندارد. 

 ها را در مواجهه قرار داد.حتما آن د. زحمتی بکشد بایستیی بتواند در خانه کاری انجام بدهای دبستانبکنند، بچه

صورت خالصه گفت. چون فلسفه توان در جلسه بهوتربيت و غيره نظرات مختلفی وجود دارد. نمیدرباره فلسفه کودک و تعليم

 به آن نظر داد.شود کلی راجعکودک خيلی حرف برای گفتن دارد. باید بگویيم کدام قسمت. نمی

 ؟تكرار نشوداين مسیر اشتباه كار کنیم که د همان مسیري که ما طی کرديم را میروند. چسوال: بچه هاي ما االن دارن

 سالگی باید چندینرسند به هجدهها اگر پسر هستند بایستی حتما از دوره راهنمایی کاری بلد باشند. در واقع تا میبچه پاسخ:

سالگی خودشان کسب درآمد بکنند. اگر دختر خانم هستند بایستی بتوانند هنرهایی را که یک حرفه بلد باشند و بتوانند در هجده

اد بگيرند. آن چيزهایی که الزم است یاد بگيرند از گياه از جانور از مرغ، تخم مرغ، شترمرغ سالگی یخانم دارد حتما تا هجده

 دست.ها چه چيزهایی خوب است بخوریم چه چيزهایی خوب نيست بخوریم، مواردی از اینبوقلمون از خواص این

کنيم محروميتی داریم که در روستا زندگی کنيم. کار بدی میهای مصرفی هستند. در روستا زندگی نمیهای ما، زندگیزندگی 

ها محروميت است. ما تصنعی زندگی فهميم زندگی با جانوران به چه نحو است. زندگی با گياهان چگونه است و اینکنيم و نمینمی

ت ما ار. مواجهارویم بازها میکنيم. در یک خانه آپارتمانی با یک تلویزیون و یک موبایل و یک دستگاه کامپيوتر. بعضی وقتمی

هرحال گياهان ای هم نداریم. اشکالی ندارد ولی همين مقدار را هم به بهترین وجه استفاده بکنيم. بهکاماًل مصنوعی هستند. چاره

کارند؟ کاج چه خاصيتی دارد؟ سرو چه خاصيتی دارد؟ چنار چه کارند؟ سرو میها کاج میپارک خود را بشناسيد. چرا در پارک

گيرد اگر بروید و از سر محله خود گل یا برگی را درد میها وقتی بچه شما دنداند؟ اصال چنار کدام است؟ بعضی وقتخاصيتی دار

درد بکشد و دکتر هم نباشد. اگر خواص یا این باید دندان ؟له کنيد و بياورید دندان دردش خوب بشود خوب است یا بد است

ر تواند کمک کند بهتقدر علم در این عالم هست که میاطرافتان را بدانيد بد است؟ این گياهان اطرافتان را بدانيد یا خواص اشيای

 اهلل افرادی که جلودار هستند شروع کنند.توانيم استخراج کنيم؟ بسمها را از کجا می؟ ایناستزندگی کنيم آیا بد 

از آن باید نياز آموزان درست کنند. قبلک برای دانشهای کوچای گياهان سنتی الزم برای غذاها را معرفی کنند. کتابچهیک عده 

ای ندارد. ولی اگر روی نياز واقعی دست گذاشتيد ها ایجاد کرد وگرنه هرچقدر هم که کتاب و جزوه درست بکنيد فایدهآن را در آن

صرف نياز  آموزش ميکنند،و وقتی که صرف  کنندکنيد. مشکل سر این است که کاری که افراد میمی به نياز حقيقی دست پيدا 

به آسمان بدانيم ی چيزها راجعشود. راهش چيست؟ راهش این است که ما شروع کنيم به انجام دادن. ما باید خيلها نمیواقعی آن

ند؟ بدان به آببه آسمان بدانند؟ راجعها باید چه چيزهایی راجعاهلل. عناوین آن را افراد متخصص در بياورند. آدمدانيم. بسمب نمی.خ

مان موضوع که ما بایستی چه چيزهایی را واقعاً بدانيم و اگر ندانيم مشکل داریم و زندگیخيلی چيزهای اطراف مثالً خود این

ای در بياورند . شما فکر کنيد ده نفر این کارها را انجام بدهند. الزم نيست کل عالم دنيا این ها را باید یک عدهچرخد؟ خب ایننمی

 شود. یک عده ای قيام می کنند و می گویند این چيزها الزم است. جا شروع میاز همين اصالحانجام بدهد. کارها را



 که نياز واقعی خود را فعال بکنند. راه آن هم همفکری کردن است و توليد فکر و ایده. افراد باید بروند به سمت این 

 ؟دفرمودن هیتوص هيبه خواندن علوم پا يچرا رهبرسوال: 

کنيم به علوم پایه. ولی چگونه خواندن و علوم پایه خيلی خوب است. خودمان هم علوم پایه هستيم و خود ما هم توصيه میپاسخ: 

ها اتفاقًا صورتی از علوم پایه را ها علوم پایه نيست. آندهند آنها یاد میکدام علوم پایه را خواندن؟ این علوم پایه که در دانشگاه

خواند از سی بخواهد علوم پایه بخواند بایستی وقتی ریاضی می خواند، از بن ریاضی بخواند. همچنين وقتی شيمی میدارند.  اگر ک

 فهمد که چه خبری شده. خواند نمیوقتی از کمر می بن و پایه شيمی بخواند از کمرش آن را نخواند.

  شود؟هاي رشدي مختلف چگونه فعال میسوال: محبت در دوره

شود و ظهورات آن ی محبت خيلی وابسته است. در هر دوره رشدی محبت به وسيله مشاهده محبت، زیاد میبه مشاهدهپاسخ: 

یابد. کند اگر محبتش خالصانه باشد و فرزند ببيند محبت در او انتقال میاش محبت میمختلف است. مثالً یک مادری که به بچه

 در ذهنش نماند یا بد بماند. آن محبت با چند چيز قاطی بشود و  بعدا کند و ممکن استها محبت میوقتبعضی

 کنيد خيلی متفاوتساله میساله، نوع محبتی که شما به بچه هيجدهای دو یا سه سال است شد هجدهبچه .باید محبت را ببيند

فقط برای خودش دوست دارم. است و خيلی ظریف است و البته خالصانه بودنش خيلی سخت است. خالصانه یعنی اینکه من او را 

 این کار سختی است.

 من اگر بتوانم خودم کاری را انجام بدهم. اگر االن چيزی را یاد گرفتم و مطلب بعدی را روی آن قرار دادم و مطلب بعدی را هم 

روی موضوعی درس  بيند که بيست سال، ده سال،ای را میها آدم عدهشود. االن خيلی وقتروی آن قرار دادم، بسيار خوب می

تر هم یاد گرفت. چرا؟ چون توانسته متمرکز بينيم که فرد دیگری در دو سال همه آن علوم را قویکنند. بعد میخوانند و کار میمی

 کار کند.

گيریم می کنيم ما را به خداوند برساند. هر چيزی که یادای که میما باید بتوانيم متمرکز در راستای این کار کنيم که هر تجربه 

گيریم باید در راستای آن عملی انجام بدهيم و محبتی هر چيزی یاد می .کندرساند و در ما یک ادراک ایجاد حتما ما را به خداوند ب

یادگيری داشته باشيد و سه ساعت چنين اتفاقی در شما بيفتد.  ا در روز فکر کنيد، فقط سه ساعت کاررا در خود حاضر ببينيم. شم

اندازه چندین برابر نياز انسان به او عمر داده است. اگر قرار باشد که انسان سير تعاليش را طی کند مثال بيست سال خداوند به 

 برایش کافی است. 

 هیدخترها هم توص يو فروش برا يی. درآمد زادیپاسخ نده ستیپرسم اگر الزم ن یم يیسوال جز کي دیببخشسوال: 

 شود؟ یم

های خاصی که در مناطق محروم یا مناطق شود ولی در حالتبرای دخترها به طور معمول توصيه نمیدرآمدزایی و فروش  پاسخ:

 شود.شود. در حالت معمول خير ولی در حالت غيرمعمول چرا توصيه میها هم توصيه میجا برای آنخاص هستند، چرا آن

ظر اتصال به یکدیگر چون براساس خير گزینی هستند اتصال به اند از نهایی که در حال حاضر در فهم قرآن کار شدههای سورهپيام 

 هم را دارند. 

  ي زندگی را کسب کنند؟هايمان چه کنیم که در نظام فعلی آموزشی لوس نشوند و اين تجربهسوال: االن ما با بچه 

چه کسی چه کاری بلد باشد خيلی  . االنها و کارهای واقعی آشنا کنيدموزشپاسخ: همان طور که گفتم پسرها و دخترها را با آ

ه کاری بکنيد که یاد بگيرد و ب ،کنيد واقعًا یک نفر باید بلد باشد راهایی که فکر میکار آید؟ همانمهم است؟ خيلی کارها از او برمی



هرهایی کنند. شيدا میدردبخور بودن داشته باشند، قدرت پدردبخور بشوند و احساس بهها وقتی که بهدانيد آدمکار بگيرد. اصال می

جا به معدن آنکس راجعهستند معدن دارند و جالب این است که هيچ یها معدن است، شهرهایی که تقریباً کویرکه کنار آن

 خورد؟ شناسی چيست سنگ به چه دردی میداند .اصال معدن چيست زميننمی

ر و منابع طبيعی بکر در این کشور است و اقليم های منحصر فارس و دریای خزجالب است که کشور در دو طرفش دریا دارد .خليج

های مازندران باید چه چيزی بلد به فرد دارد که این نياز به نظام آموزشی مختص به خودش دارد. االن مثالً فرض بگيرید بچه

د باشد؟ و خيلی چيزهای دیگر. باشند؟ نباید قلم زدن بلد باشند؟ آیا قلم زدن و پيوند زدن نباید یک کار عمومی برای همه افرا

 توجهی است.همين استان مازندران که این قدر حاصلخيز است چقدر محروم دارد و این نکته قابل

 چه کنیم؟ : محیط سالم براي کارکردن براي بچه ها در دسترس نیست.سوال 

 حتما و هستند متأهل هایشانحتما خيلیجا هستند. از این صد و بيست و شش نفر جا صد و بيست و شش نفر ایناالن این پاسخ:

ها کارهای الزم را به هایی مثل این گروهشود در اثر تشکيل گروه. آیا نمیدارند آزاد هایشغل هامتأهل این از نفر چهل یا سی

طور ههای سالم را به وجود بياوریم و احيا بکنيم. بباید بنشينيم و فکر بکنيم. ما باید بتوانيم محيط شود وهایمان یاد بدهيم؟ میبچه

کنيد که ای زندگی میشما در دوره .ی زندگی مواجه شدیدی زندگی است. شما با یک تجربهطبيعی خودش هم جزوی از تجربه

توانيم از این فضاها استفاده بکنيم خب پس می .ایمدور هم جمع شده م خوبند. ولی الحمداهلل تعدادی آدنظامات آموزشی ایراد دار

 ید اهلل مع الجماعه. .فکرهای خوبی برایش بکنيم.

ن خواهم فالخوب است مثال فردی نوشته من میزایی. خيلیاند به نام وام برای اشتغالدوستان ما در مدرسه، قسمتی را ایجاد کرده 

شود خيلی کارها را ها میخواهد. خيلی وقتها مثالً ده ميليون تومان میباالخص خانمرا بياندازم. کار را بکنم. مثالً کارگاه روسری 

 دهد.به آدم ایده می انجام داد و

نطام  يمدخل ورود نكهيسوره ها محور هستند و ا ديقبال فرمود  م؟یاز کجا شروع کن ریس نينوشتن ا يبرا: سوال

 .لطفا ديیفرمامی  را با سوره ازین قیکردن مقاصد و تطب يیاست. جز یواقع ازین یآموزش

 این یعنی بوده خاطر هابرخی برای گفتم من که هاییحرف است ممکنبدهيد.  قرار را هاسوره جااین خواهيدمی شما مثالً:  پاسخ 

 علف عاطفی، ادراکی، بخش یک داریم بخش سه سوره ارائه در شود.می بيشتر سوره ارائه برای شما انگيزه اما دانستندمی را هاحرف

 رفتار. و

. عمل نيت، قصد، ،عزم دعا، اراده، :شودمی رفتار و فعل قسمت در، رفتار و فعل و ادراک سير در این انسان اجتماعی جنبه ارتقاء 

کنيد. سوره را که ارائه می دهيد و  ارائه انسان اجتماعی جنبه گرفتن نظر در بارا  سه این که کنيدمی سعی، سوره ارائه در شما

 را رفتار یا علف این فعاليت این که گویيدمی مثالً افتدمی اتفاقی چه بخش کدام در که ببينيد حتما فعاليت را که می گویيد باید

 و مروربه شما گوید. یعنیمی دیگری چيز بعدی سوره دهد.می انتقال را عواطف این و دهدمی آموزش را این مثالً و کندمی فعال

 ماش از اگر یعنی .کندمی پيدا سير هست ایسوره اگر یعنی بکنيد. چين دیوار را هااین بتوانيد بایستی هاسوره آموزش حين

 تلفمخ هایسوره به مربوط کدام هریعنی  بدهيد. پاسخ توانيدمی شما کرده رشد کجا تا کجا از خدا بنده این عواطف که پرسيدند

 نبينيد.  را سير این ولی بدهيد آموزش توانيدنمی شما هستند

 فرموديد االن تا که مواردي همه به توجه با که است اين من عرض بدهیم سیر بايد فرموديد شماسالم علیكم. سوال: 

 تا ،باشه داشته ظهوري و بروز يک خودماوال در  که آموزش دهنده، خودم بايد در نظر بگیرم عنوانبه  منمثال  اينكه



 يک هکمثال از کودک پنج ساله تا چهارده سالی  گیرممی نظر در بچه براي که سیري بعد وبتوانم به بیرون بروز بدهم 

 اين اما (دارد وجود قرآن فهم کتاب درالبته می دانم که ) هاسوره چینشست سیر ما اختیار در آموزشی نظام دوره

 کنممی شروع حمد سوره از و بشود ايجاد هابچه در بايد که است نیاز يک ،حمدي توحیدِاگر بگويم  بتوانم مثال را سیر

در کل  طورهمین و سوم کنم، چكار دوم درمثال ادراک و عاطفه و فعل رفتارش را،  کنم کار چه دبستان اول پايه در

 در بعدي نیاز ؟باشد چگونه بايد سیر اين ببینم خواهممی بنويسم خواهممی که آموزشی نظام سالهچهارده دوره

منظورم اين سیر نیاز و تطبیق با سوره براي من  ايست؟ چه سوره سوم نیاز شودمی ايسوره چه و است کدام اولويت

 سوال هست؟

 کند. اربرقر ارتباط خوب دیگران با بتواند که است این انسان واقعی نيازهای از مثالً  .دارید واقعی نيازهای سری یک شما پاسخ: کالً

مجموعا شما یکسری نيازهای واقعی را در سوره ها مشاهده می کنيد و حتی ممکن است ليست کنيد غير سوره ها مثل اینکه فرد 

 و دارد فرد که نيازهایی جایی یک در کنيدمی کاری یک شما پس آوریددرمی را هااین بداند. فهرست را چيزها خيلیاحتياج دارد 

اید هست و ب اشواقعی هاینياز این موارد جزو سن فالن تا نفر یک که . ميگویيدآوریددرمی را ستشفهر نشينيدمیداند را ب باید

 .شوند نيازهای واقعیها میاین .گذردزندگی دنيا خيلی برایش سخت می .است معطل ول وگرنه ،بداند

ها مُهَيمن بر نيازهای واقعی هستند. یعنی شيوه برخورد کردن با چينيم سورهها را که میها را داریم. سورهدر سمت دیگر هم سوره 

ه ها سورراحتی برای آنتوانيد بهاین نيازهای واقعی و تنظيم نيازهای واقعی هستند. شما وقتی نيازهای واقعی را بشناسيد می

شویم؟ از نياز ای وارد میکه از چه ناحيهساس آن قوه فرد را برای برطرف کردن آن نياز فعال کنيد. یعنی اینانتخاب کنيد و بر ا

 م.واقعی وارد می شوی

خواهم از سوره وارد بشوم اگر بخواهيد از سوره وارد بشوید باید بيایيد، کاری را که ما در گاهی ممکن است شما بگویيد من می 

های جزء سی تعدادی نياز واقعی در نظر بگيرید به شکل دیم انجام بدهيد مثالً در دبستان برای هرکدام از سورهفهم قرآن انجام دا

فعاليت به صورتی که بتواند آن نياز را در خودش شکل بدهد و جهت بدهد این کار را انجام بدهيد. پس درواقع شما باید دو کار 

م دانم آیا توانستها بروید جلو. نمین نيازهای واقعی بروید جلو و دوم این که از راه سورهکه از راه فهرست کردانجام بدهيد یکی این

 مطلب را انتقال بدهم یا نه.

آموز خود مخاطب یا دانشسيرش را  ی،در مورد نيازهای واقع .طور نيستشما ممکن است بگویيد این سير ندارد؟ خير این 

  .زنداز واقعی نباشد که پس میفهمد اگر نياز واقعی باشد، اگر نيمی

 يکه هر فرد يگانه اچهل يهاشده مثالً مهارت ستیمهارت ل يمثالً تعداد ؟میرا به چه نحو انجام بده ازیسوره با ن قیسوال: تطب

 کي ديکه انسان با مینیبیهرحال مبه ياسوره رهیو غ ياسوره کهنيا ايرشد  يهابا دوره میبده قیداشته باشد چه آن را تطب ديبا

 قیتطب ي. در واقع براازین نيا يسوره ناس برا ميمثالً من بگو .او هستند یواقع ازیداشته باشد که همان ن اتوان و مهارت ر يسر

  .خواستمیکمک م ازیسوره با ن

ناس حالت پناه بردن  یسوره مثال .خودش دارد یبرا یموضوع اصل ای یمفهوم اصل کیهر سوره  ديکنیکار م ها را: االن که شما سوره پاسخ

 . ارندخود آن سوره را د یمفهوم اصل ای یديمفهوم کل کیها سوره نیها، سوره فلق پناه بردن از شرور. هر کدام از ادارد از وسوسه

 .است ازهايمربوط به همه ن. ستين ازيو دو ن ازين کیمثالً وسوسه مربوط به  .رنديگیم یجا یدر دل موضوعات مختلف یديو کل یآن مفهوم اصل

 . دنشویم ازهايها سوار بر همه ندرواقع سوره

سوره  دیهم شما دار گریو از طرف د .ارتباط گرفتن یواقع ازين یعنیمهارت سالم کردن باشد نياز به شما مثال  تیممکن است در اولو نیبنابرا

دن که در سالم کر دیيمثالً بگو . یعنی چه؟ دیببر شيرا به سمت ارتقاء پ یواقع ازيشما با سوره ناس بخش ن کندینم یفرق .ديخوانیناس را م



 .ینداشته باش ريدر سالم کردن مواظب باش تاخ .ديکنیم یکه شما طراح ییهاتيهمان فعال شوندیم هانیدر واقع ا .نکن یسست

بر اساس آن  ديتوانیهم وجود دارد شما م ريده عامل هست و ده عامل تاخ گرانیروابط داشتن با د یبرا ديرا فهرست کن هانیممکن است ا 

اگر در حال  .آن سوره تيبه فعال شودیم لیتبد ازين نیا دیرا در کنارش قرار داد ازين کیدر واقع  .ديبخش بگنجان نیسوره ناس را هم در ا

 .استگرفته ادیسوره را  ،ازيبرطرف کردن ن لهيآن سوره. درواقع به وس تيفعال شودیم ازيبرطرف کردن آن ن ديمطرح کردن سوره هست

 نيهمدهنده هستند. بهجهت دهندیرا جهت م زيچهمه یعنی رنديگیدر باالدست قرار م ديبکن یهستند باال هستند. هر کار منيها مهسوره 

وارد  دیيگو. مثالً بدیبشو یتيفعال کیوارد  دیالجرم با ديبه عمل کن لیو تبد ديبخوان نگونهيسوره ناس را هم یکه حت ديشما بخواه راگ ليدل

 .ديکن لیتبد ازيکار و ن کیآن را به  .ديفالن کار را انجام بده دیشویخانه که م

است که اگر  نی. درواقع حرف اديها شروع بکناز توان ديکنیها که شروع منه از سوره کهنیا ای ديشروع کن ازهايرا منظم از ن نیا ديتوانیحاال م 

مثالً  یعنی دیيگوی. شما مکندیم دايکاربرد پ شیها براخواندن سوره د،يها برطرف کنسوره لهيرا به وس یواقع یازهايطور منظم نبه ديشما بتوان

در مورد فالن کار خواند؟ چرا  توانینم ایخواند. آ شودیل هم مچرا در مورد شغ میيگویم م؟يسوره ناس را در مورد شغل بخوان ميتوانینم ایآ

 . قابل جمع استتوانیسوره ناس را فالن طور گذاشت چرا م یهاتيفعال توانینم ایآ شودیم

را  نيرشد ندارم ا يهاتسلط به دوره یول ازهایاز ن کنمیدرست م یجدول کيدارم، من  شنهادیپ کي: اگر امكانش هست سوال

 .ميریسوره را از شما بگ شنهادیپ هيهر پا يبرا میتا ما بتوان ديیدوستان اصالح بفرما ايشما  کنمیارسال م

 ميخواهیها استمداد مبرطرف بشود از سوره ازهاين نیا دیدوم با هیدر پا شود،برطرف  دیبا ازهاين نیاول ا هیدر پا میيگویمثالً ما االن م :پاسخ

که  ميمطمئن هست لاو هیاست که در پا نیکار در ا نیا یهم خوب است. خوب یليندارد؟ خ ایاشکال دارد  نیا ایآ .را برطرف کنند ازهاين نیکه ا

یم یقو عتاًيطب ،میخوب باال ببر یليقدرت بچه را خ ميرا خوب انتخاب کرده باش هانیدر واقع اگر ا .را جواب بدهد ازهاين نیا تواندیبچه ما م

  .خوب دست شما درد نکند یلي. خشود

، ودبش جاديدر افراد ا یکه الزم است در هر سن یو سوره ها به عنوان صفات یاسماء اله يرو ديوجود با نيبا اسوال:  

 اهلل یقرب ال يکنند برا يافراد صفت قو یعني م؟یکن ادهیپ يرشد يو در دوره ها میکار کن

 مانیکه ا خواهندیاز بچه شما هم م ،داشته باش مانیا ایفالن کار را انجام بده  اینماز بخوان  ندیبه شما بگو یمهم است. وقت یليحرف خ نیا 

. در همان حد بچه بودنش  یکه نماز بخواند ول خواهندیداشته باشد، از بچه هم مخودش ميخواهند ایمان داشته باشد اما از بچه در همان حد 

حرف درست  نیدر سطح خودش. خب اگر ا یول ،خواهندیاز بچه شما هم همان را م خواهندیا مرا که از شم یزيمهم است هر چ اريبس نیا

 یارک نيهمچ کیخودم را شناختم؟ اگر انسان بتواند  ازين اقعاًمن و ایدغدغه است. آ نیشترياست که دغدغه خودش ب یباشد انسان موفق کس

 .بکند یچه کار دیکه با رسدیهم به ذهنش م ترشنیيسن پا یبرا یعيطور طببکند به

گونه  نيهست؟ ا زيها جا یشده به نان خشك يها که توسط خود پسر جمع آور کیفروش اسباب کهنه و پالستسوال: 

 شود؟یاو نم قهیآمدن سل نيیآمدن شأن فرزند و پا نيیموجب پا يیدرآمدزا

جهت مشکل دارد  نیاز ا ،بزند و خطر داشته باشد بيآس یچون ضرر دارد ممکن است از نظر آلودگ -اسباب کهنه- دیاکه نوشته یموارد پاسخ:

آمدن  نیيپا بهمنجر  ییدرآمدزا نگونهینشود. ا قیکار تشو نیبهتر است به ا ستيجالب ن یليکه خ کنندیم یمدل کار را افراد نیا نيو همچن

 .ديکار را نکن نیبهتر است ا ليدل نيهمبه شودیاو م قهيشأن فرزند و سل

محور و  تیفعالکرده،  رییتغ اریبس مينسبت به قد ديکتب جد یسال سابقه دارم، نظام آموزش ستی: من معلم علوم هستم، بسوال

روش فعال و قرآن محور به  يکه قطعا با آموزش ها .معلم هست سيتدر یمهم چگونگ .شده دايدر آن هو اریبس یتم مهارت زندگ

 .میکه معلم ماهر داشته باش یبه شرط دیرس میخواه یخوب یلیخ جينتا



 نیا تواندیو خوب درس بدهد م یدرستاست که اگر معلم واقعاً بتواند به نیبر ا مااست اعتقاد  یحرف درست اريحرف بس نیاحسنت ا :پاسخ 

 .میریپذیکار را انجام بدهد و حرف شما را کامالً م

  شود؟پدر و مادر خارج  تياو از وال شودی: درآمد داشتن نوجوان باعث نمسوال

و از  اورديکرد و با او صحبت کرد که درآمد خودش را بدست ب یزیربرنامه یجور توانیبه درآمد دارد و م ازين یعيطور طبپاسخ استاد: فرزند به

  .است یو موجبات خوشحال کندیبشود زودتر ازدواج م ارجپدر و مادر خ تیهر چه زودتر از وال. هم خارج نشود تیوال

 شیآموزش قرآن و فهم قرآن از پ ي( برایآموزش يدار بودن طرح درس ها ریلطفا در مورد موضوع آخر بحثتان)س : سوال

اشد، چگونه ب ديکودکان با يآموزش قرآن برا يآجرها حیصح نشی. در واقع نحوه چديیفرمایم حیتوض شتریآخر ب یدبستان تا ال

  مهم است؟ ریو فقط س كندینم یفرق اي شودیسوار م بیهمان عناصر کالم ط يبر رو ايآ

یم یدر رفتار او چه اتفاق ؟افتدیم یاو چه اتفاق یبدانم در نظام ادراک دیبا دهمیم یبه هر کس یمن هر آموزش .آن مهم است ري: فقط سپاسخ

یم یوقت ،خودش بگذارد یرا سر جا هالهيوس یستیکه با دهمیم ادیبه او  یوقت دانمیم .لجباز است یليدارم که خ یابچه کیمثالً من  ؟افتد

جا بگذار  نیرا ا لهيوس نیبچه جان ا میگویمثالً م .کندیطور عکس عمل مکه در رفتارش به بينمیم ،امر را به او آموزش دهم نیا خواهم

 دهمیبه او آموزش م یوقت میگویهست که من م ی. اما موقعکندیصورت بدتر عمل مبعد به یدفعهميبينم در رفتار عکس آن عمل ميکند. و 

اما از من لجش  کندیهمان کار را م دهمیم ادیبه او  یکه وقت فهممیهم م هاوقتیبعض .هم ندارد یتخط چيو ه کندیکار را م نيهم قاًيدق

 داد.  ادی یزيچ کیبه من  یچه مادر خوب دیگویهست که م یگریموقع د کیدوباره مامان آمد، اما  دیگویم رد،يگیم

اگر  کندیبدهم و او برعکس عمل م ادیبه او  یکار خواهمیاگر من م یعنی. نديبنش همیسه رکن بر رو نیداشته باشد و ا دیسه رکن را با نیا

چون  .دهمینم ادشیکه با لج درآوردن همراه است  دمیاگر د ایدهم،  یآموزش نم ريبدهم؟ نخ ادیبه او  ایآعکس عمل کند  خواهدیبدانم م

 یزیکه خانم عز یزيچ نی. امرها نکن گریرا بدون دو جزء د یآموزش چيبکنم که ه یکار دیمن با .آموزش را ندارد گریدو جزء د دانمیم

ظاهر بشود  شیکه در رفتارها دیاموزيب ینحوعلوم را به دیبا ديبده ادیعلوم  ديخواهیشما اگر م یحت یعنیاست  یمطلب مهم ارياند بسفرموده

سر هم  یعيطور طبرفتار را انجام داد بعد به نیدادم و ا ادیرا  نیمن ا کهنیا رش،يس نیحاال ا کنم،یبر رفتارها عواطف را هم ذکر ممن عالوه

 .ستيمهم ن یليخ رشيبه نظرم س شودیم

 یعني میخودمان فعال کن يبرا میسوال دارم اگر بخواه يریادگي نديمن در رابطه با فرا دیسوال: ضمن عرض تشكر و خسته نباش

 يکتاب ساختار وجود يریادگيعنوان مثال خودم درحال به ،میادراک و عمل را در خودمان فعال بكن ،عاطفهروند را در  نيا

به  یدر زندگ ديکه با يزیچبا آن خوانمیکه م يزیچکتاب را بخوانم اما آن نيا ديشده و دانستم که با عالدر من ف يازین .هستم

فكر و  ،کنمیکه دارم م یصحبت کهنيو توجه کنم به ايعنی تک تک مفاهیمی که میخوانم را در زندگی پیاده کنم  رمیکار بگ

د مثالً در مور ايمتفاوت است  اریمن بس يریادگيمسئله با سرعت  نيا سرعت .کتاب تطابق دارد نياز عناو کيبا کدام  مادراک

خب من  کنید تا به تقوا برسید.آن را استخراج کرده عمل  يهاگزاره دیقرآن بخوان ديشما با ديگویکتاب م نیقرآن مثالً در هم

 نيدر ا یمن کم .است تریاما عمل کردن آن طوالن ،استخراج کنم به فهمی از آن برسم و گزارهبار قرآن را بخوانم تا ده مثال ديبا

میخوانم ولی عمل کردنش خیلی زمان بر است و کتاب را  نيا ديبا کهنيو ا مدار هک یبه علم ازیمسئله مشكل دارم که احساس ن

 شايد يک عمر طول بكشد. چگونه میتوان به تعادل رساند؟

و ادراک و تصور  لمع هقسمت اول راجع ب .ميعمل کن ميخوانیرا که م یزيهر چ یدر کتاب ساختار وجود میبنا دار ديشما تصور کن: پاسخ 

 تيماه بينيدیاصال ساختار ادراک انسان به چه صورت است شما م کهنیکه در آن وجود دارد مربوط است به ا یمطالب یبرخ .است قیتصدو

 اليخ گاهو دست اليبه خاالن راجع ؟ستين یاست و عمل یآن علم تيماه یچه کنم وقت دیحاال من با .بلکه علم است ،ستياصال عمل ن نیا

 نیاز ا یليخ .است لیموبا ،است ونیزیمثالً تلو اليدستگاه خ یما برا یهایورود میيگویم ؟ستيچ اليخ یشما برا یهایورود .دیاخوانده

عنوان قرآن خواندن را به یبه بعد حت نیممکن است من از ا .به آن داده شود گرید یهایورود یليخ دیآن گرفته شود و با یجلو دیبا هایورود



عمل  کی . اینبشود ريتطه الميخ نکهیایبرا خوانمیرا م ديمثالً االن سوره توح .همیبشود انجام م ريتطه الميساختار خ نکهیایبرا یعمل کی

 .کنم دايبروم و رفتار آن را پ دیداشته باشد با یبروز رفتار کیحتما  رميگیم ادیرا که  یزيباشد هر چ اراست و اگر قر

 .بله ؟ممکن است پاک بشود ایآ .بله ؟آلوده شود اليممکن است خ ایآ پرسمیم ؟کنم دايچگونه رفتار آن را پ يد در مورد خيال منیگویحاال م 

 کی نیا ديدهیپاک قرار م یهایشما خودتان را در معرض ورود یوقت .شما پاک بشود یهایکه ورود گونهنیا ؟چگونه ممکن است پاک بشود

شما همان سوره قرآن  یوقتبه اینکه  شودیمنجر م نیا .ديکن شتريب التانيپاک کردن خ یو قصد خود را برا تيبه بعد ن نیاز اپس .عمل است

ه محبت ب .بشود جادیمحبت هم ا کی دیبا اینجا و .ديآن را بخوان اليطهارت خ یستادر را یشتريبه بعد با دقت و قصد ب نیا از ديخوانیرا م

یاد نگيرید  گونهنیشما اگر ا .ميکنیم یريادگی یاست که ما برا یفیتعر نیاصل ماجرا ا .استشما قرار داده یرا برا یساختار نيکه چن یخالق

صالً عواطف شما ملکه بشود ا یتا برا ،ديامتحان کن یگریرا با دوستانتان و افراد د نیا یستیبا .است ینکته مهم اريبس این .دیاتهیاد نگرف اصال

  .کندیمسئله کار را سخت م نیو ا ستيرفتارها هم جزو آن ن .ستيما ن یجزء منظومه نظامات آموزش

کنار  یاصدقه .ديشتندا یعمل صالح چيه تیاگر درنها یو حت ديانجام ده یآن عمل صالح یدر ازا ديکنیجان ماز علم را که نوش یاهر لقمه

 فتدياه بر دستنیکه ا ديبکن یکار .دیبگذار یگرید یپول را جان دوباره آ دیبگذاردیگری  یجا دیاز پول خودتان بردار دیاگر پول ندار دیبگذار

یداده نم آموزشعلم  فتدياتفاق ن نیاگر ا .امضاکننده علم است ،رفتار .افتدیاتفاق نم یريادگی ،فتديپا و دست راه ن نیا یو اگر در نظام آموزش

 کاروستهياست که پ نیمطلب دوم هم ا .مطلب اول ما بود نیاند عمل کنند ارا که آموخته یزيکه هر چ ديکار را بکن نيهم هم هيبق یبرا .شود

  .ميبکن یابیرا رد هانیا ميبتوان یعنی .است نیا مانیاست مجموعه رفتارها نیاست مجموعه عواطف ا نیمثالً مجموعه ادراکات ا ،ديکن

اشد هر ب فيانجام ندادن تکال ایاند دوستان هم ممکن است انجام داده فهياست وظ فيما دادن تکل فهيجلسه بعد وظ فيجلسه بعد تکل یبرا

 (تيعزم قصد ن) فعل ،عاطفه ،که ادراک ديکن یطراح تياز فعال یامجموعه: است نیمن ا شنهاديخودش عمل کند پ فهيطبق وظ یکس

 مثال این مجموعه ادراک در او ایجاد شد، این مجموعه فعل، این مجموعه عاطفه... .داشته باشند یمشخص ريس کیآن مجموعه با هم  یرفتارها

و قصد و رفتارش چه  تيو ن یدر ساختار ادراک و علم و مهربان تيکه بعد از فعال ديفرض کن یاگونهمخاطب خود را به دیبا نیتمر نیدر ا

ها از آن یليو خ رديقرار بگ ريدر س تواندیچون نم شودیشما حذف م یهاتيها و فعالاز آموزش یليباشد خ گونهنیاگر ا گذاردیم یريتأث

مخاطب خود را به  دیبا نیتمر نیا یباشد شما برا ديممکن است مف ایاست و  جهتیب ای هودهيتکرار ب نیکه ا شودیو معلوم م شودیم یتکرار

 و علم و مهربانی و نيت و قصد و رفتارش چه تاثيری می گذارد. در ساختار ادراک تيکه بعد از فعال ديفرض کن یاگونه

 شما نميتوانيد بگویيد من نميدانم چه تاثيری ميگذارد. از کجا بدانم؟ از تجربه ها.

 ه موفق و تندرست باشيد. از خدا ميخواهيم نواقص زبانی ما را برطرف کند.ان شااهلل ک

 التماس دعا.

 اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم.

 

 

 

 


