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یِهْم  ِیّــَن رَُســوال ِمنُْهــْم َیتْلُو َعلَیِْهــْم آیَاتـِـِه َوُیَزِکّ ِی َبَعــَث ِف األِمّ
َّ

ُهــَو ال
ِْکَمـــَة َوإِْن َکنـُـوا ِمــْن َقبُْل لَِف َضالٍل ُمِبـــٍن 

ْ
ِکتَــاَب وَال

ْ
َوُیَعِلُّمُهــُم ال

) سوره ی مبارکه ی جمعه آیه ی 2(

ــولی از  ــده، رس ــِت درس نخوان ــان جمعی ــه در می و او کســی اســت ک
ــر آن هــا می خوانــد و آن هــا را  خودشــان برانگیخــت کــه آیاتــش را ب
تزکیــه می کنــد و بــه آنــان کتــاب ]قــرآن [ و حكمــت می آمــوزد هــر 

چنــد پیــش از آن در گمراهــی آشــكاری بودنــد!
و سپس آقـا فرمودند:

همین آیاتی که اول این جلسه تالوت کردند ، به این نكته اشاره دارد:
اول تزکیـه است؛

تربیت دین،تربیت قرآن،تربیت اسالم این است.
بیانات در دیدار نخبگان جوان 1۳89/7/14
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 الله الرحمن الرحیمبسم 

 یا حبیب قلوب الصادقین...

شوو،  مور،  از  نوامر، که شیپور  جنگ نواخته میزمانی

 شو،.شناخته می

بیعت کر،ند؛ چه شود کوه  السالمعلیه،ر غدیر  همه با علی 

بوه ،ناوال  الله علیه و آلهصلیبعد از چند روز ،ختر رسول خدا 

 ز،؟را ،ر می های اصحابیار برای موالیش خانه

 معرفه
ّ

 الله...السالم علی محال

 را بی بصیرتی یاران  خانه نشین کر، السالمعلیهعلی

و اکنووون بوواز چووه اتفوواهی افتووا،ل اسووت کووه علووی سووپر 

بالهووای ،شوومنان شوودل اسووت و بوواز جریووان  لحووه و 

 زبیرهای زمان....

 ،واز،ل هرن غربت برای امام زمان کافی نیست...؟!

های رسول خودا ی امیرمؤمنان و سلمانکجایند عمارها

نشینی ،وران غیاوت بیورون را از خانه السالمعلیهکه مهدی 

 آورند؟

 هاست.برای رشد انسان علیه السالممهدی 

هاسوت   و  نن برای خدایی شدن انسوان علیه السالممهدی 

... 
ً
 تمأل  به األرض عدال

هرکس عاشق خدا شوو، خودا نیو   و مگر این نیست که 

شووو، و هوورکس خوودا عاشووق او روور،، او را شووق او موویعا

 بر،...برای خو، می

شوان بوه ها که شهید  شدند شها،تشان مدیون عشقآن

 خداست.

بازی بوا رویا نوجوانان و جوانان روی ساقت را ،ر عشق

 بو،ند...خدا از ،یگران ربو،ل



هوای عاشوق و شویدا تربیوت توون جوواناکنون هوم موی

 کر،...

 ارر حّب خدا از کو،کی وجو،شان را فراررفته باشد.

برای همین است  که ارر بهشت را هم ارزانی یک لحظه 

 ای.های این ما،ران نمایی  جاران نکر،لفداکاری

 امروز نی  جنگ است ارر باور کنیم.

  لاد ارر هّمت کنیم...امروز نی  جها، ،یگری می

 نیروها... هاست   و  ،عوا سرجنگ  جنِگ عقیدل

  ،واز،ل هوورن اسووت کووه منتظوور علیووه السووالمو امووام عصوور 

 نیروست.

هایمان و ا ورا  موا سورررم کو،کانی که هرروز ،ر خانه

توانند هر کدام یک نیرو باشند و یک سورباز اند میبازی

 واهعی.

خواهود کوه یوارانی جهوا،رر موی علیوه السوالمامروز  مهدی 

یوار و یواور بورای مووالیش تربیوت   سوالم اللوه علیهواچون زهرا 

 کند....

 

 والسالم علی من اّتاع الهدی

 حسین یکتا

 









فصــل اول

12

اثـر خانواده
در تـربیـت 
کـــــودک

ظلم به کودک

حقـوق کـودکان را تضییـع کـردن، فقـط بـه ایـن هـم 
نیسـت که انسـان به آنها محّبت نكند؛ نه. سـوء تربیت ها، 
بی اهتمامي ها، نرسـیدن ها، کمبود عواطف و از این قبیل 

چیزها هـم ظلم به آنهاسـت.1

1-1۳79/9/2۵ ) بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران (



فصــل اول

1۳

اثـر خـانواده
در تــربیـت 
کـــــودک

اهمّیت شش سال 
اّول زندگی در تکوین 

شخصیت

شـش سـال اول زندگی کودک برای تكوین شـخصیت 
وی اعـم از رشـد اسـتعدادهای منطقـی و زبانی،تعـادل 
عاطفـی و توانایـی برقـراری روابـط اجتماعـی از اهمیـت 
ممتـازی برخوردار اسـت. چنان که گفته اند بیش از نیمی 
از مكتسـبات یک جوان در پایان دورة دبیرستان ازآن سال 

هـای قبـل از ورود به دبسـتان می باشـد. 1

1-پیام به سمینار علمی و آموزشی کودکان زیر 6 سال  12 / ۳/ 1۳66
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اثـر خانواده
در تـربیـت 
کـــــودک

تأثیرپذیـری کـودک بـا آن شـدت و حساسـیتی کـه 
داردیـک تأثیرپذیـری بسـیار پرفرجـام و پرعاقبتی اسـت، 
یعنـی تأثیراتش درعاقبـت و در فرجام این بچه خیلی زیاد 

اسـت، و لـذا بایـد روی ایـن خیلی حسـاب کـرد.1

1- دیدار با گروه کودک و نوجوان رادیو 1/ 2/ 1۳71

تأثیرپذیری
 شدید کودک



فصــل اول

1۵

اثـر خـانواده
در تــربیـت 
کـــــودک

 در دوران کودکی نه جسـم و نه روح هیچ کدام ظرفیت 
وگنجایـش الزم را ندارند.اگـردر همـان دوران کودکـی هم 
غـذای فراخـور جسـم کـودک بـه او داده شـود، معنویات 
فراخـور روح او در همـان زمـان مـی تواند به او داده بشـود. 
امروز ثابت شـده و علمای تربیت نشـان داده اندکه کودک 
را از اولیـن دوران والدتـش )از دوران چندماهگی( بایسـتی 
طـرف و معمول عمل تربیت دانسـته، زیـرا همه چیز روی 

او اثـر می گـذارد و او فراگیـری دارد.1

1-مصاحبه با مجله ورزش ) 21 / ۵/ 1۳66 (

تربیت  معنوی فراخور 
روح کودک
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اثـر خانواده
در تـربیـت 
کـــــودک

انسـان برای تربیت اسـت؛ انسـان برای هدایـت و تعالی 
و کمـال اسـت. ایـن نمی شـود مگـر در یک محیـط امن؛ 
محیطـی کـه در آن عقیـده به وجود نیاید، انسـان اشـباع 
بشـود، درآن تعلیمـات هر نسـلی به نسـل بعـد منعكس 
بشـود و از کودکی یک انسـان تحت تعلیم صحیـح، روان، 
طبیعـی و فطـرِی دو معلّـم کـه نسـبت بـه او از همـه ی 

انسـانهای عالـم مهربان ترند یعنی پـدر و مادر قـرار بگیرد.1

1-1۳76/۵/20) خطبه ی عقد (

 انسان برای چه 
آفریده شده است؟
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اثـر خـانواده
در تــربیـت 
کـــــودک

اگر خانـواده      ای در جامعـه نباشـد، همـه تربیـت هـای 
بشـری و همـه نیازهـای روحی انسـانها نـاکام خواهد ماند 
زیـرا طبیعت و سـاخت بشـری این گونه اسـت کـه جز در 
آغوش خانـواده، در محیط خانواده و در آغـوش پدر و مادر 
آن تربیت سالم و کامل و بی عیب و بی عقده وآن بالندگِی 
الزم روحـی و عاطفـی، صحیح وسـالم و کامـل بار نخواهد 
آمـد. اگـر محیط زندگـی آرام و مناسـبی در خانواده حكم 
فرما باشـد، می توان خاطر جمع شـد که فرزنـدان از لحاظ 

سـاختار عاطفی و روانی سـالم هستند.1

1-1۳74/۵/11) خطبه ی عقد (

چگونه میتوان فرزند 
سالمی از لحاظ عاطفی 

و روانی تربیت کرد؟
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اثـر خانواده
در تـربیـت 
کـــــودک

در خانـواده، سـه دسـته انسـان اصـالح میشـوند، یكی 
مرد هـا کـه پـدران این خانواده هسـتند، یكـی زنهـا کـه 
مـادران ایـن خانواده  انـد و دیگـر کـودکان که نسـل بعدی 

ایـن جامعه هسـتند.1

1-1۳74/2/19) خطبه ی عقد (

در خانواده ی خوب چه 
کسانی اصالح می شوند؟
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اثـر خـانواده
در تــربیـت 
کـــــودک

اسـاس ازدواج و مهمترین مصلحت ازدواج، عبارت اسـت 
از تشـكیل خانواده. علت هم این اسـت کـه اگر خانواده ی 
سـالمی در یـک جامعه ای وجود داشـته باشـد، آن جامعه 
سـالم خواهد شـد و مواریث فرهنگی خودش را به صورت 
صحیح منتقـل خواهد کـرد. در آن جامعه تربیت کودکان 
بـه بهتریـن وجـه صـورت می پذیـرد. لذاسـت کـه در آن 
کشـورها و جوامعـی که خانواده دچـار اختـالل می شـود 

معمـوالً اختـالالت فرهنگـی – اخالقی به وجـود می آید.1

1-1۳78/1/16) خطبه ی عقد (

 در چه جوامعی، تربیت 
کودکان به  بهترین  وجه 

صورت  می گیرد؟
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اثـر خانواده
در تـربیـت 
کـــــودک

محتـوای فكـر و ذهـن و عمـل نسـل بعـدی، بسـته 
در  اسـت.  با خانواده ممكـن  فقـط  ایـن  چیسـت؟  بـه 
محیط خانواده اسـت که اول بار همه ی هویت و شخصیت 
یک انسـان بر اسـاس فرهنگ آن جامعه شـكل می گیرد و 
ایـن پـدر و مادرند که به طور غیر مسـتقیم و بـدون اینكه 
خـود آنهـا تصنعی بـه کار ببرند، به طـور طبیعی محتوای 
ذهـن و فكـر و عمل و معلومـات و اعتقادات و مقدسـات و 

اینهـا را به نسـل بعدی منتقـل می کنند.1

1-1۳79/10/1۵) خطبه ی عقد (

محتوای فکر و ذهن 
و عمل نسل بعدی، 

بسته به چیست؟
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اثـر خـانواده
در تــربیـت 
کـــــودک

::: کالم اول:

نگـرش اسـالم به خانـواده، نگرشـی درسـت، نگرشـی 
اصیـل و یـک نگاه همراه بـا اهتمام اسـت که خانواده اصل 
قـرار داده شـده و بـه هـم زدن بنیان خانواده یـا آشـفته 

نمـودن آن جـزء بدترین کارهاسـت.1

::: کالم دوم:

خانواده در اسـالم یعنی محل سـكونت دو انسـان، محل 
آرامش روانی دو انسـان، محل انس دو انسـان با یک دیگر، 
محـل تكامـل یـک نفر بـه وسـیله ی یک نفـر دیگـر، آن 
جایـی کـه انسـان در آن صفا می یابـد، راحتـی روانی می 
یابـد، ایـن محیط خانواده اسـت. کانـون خانواده در اسـالم 

ایـن قدر اهمیـت دارد.2

1- 1۳79/10/1۵) خطبه ی عقد (
2-1۳74/10/4) خطبه ی عقد (

چه کنیم تا بچه ها 
در محیط خانه، بدون 

ُعقده رشدکنند؟



فصــل اول

22

اثـر خانواده
در تـربیـت 
کـــــودک

::: کالم سوم:
اسـالم در بیـان قـرآن،در چنـد جـا، این آفرینـش زن و 
مـرد و هم زیسـتی اینهـا و در نهایت زوجّیت آنهـا را برای 

آرامـش و سـكن برای زن و مرد شـناخته اسـت.1

::: کالم چهارم:
در قرآن، آیه ی»وجعـل منهـا زوَجها لَِیسـُكن الیها«2آمده 
اسـت.دو جـا در قـرآن، تعبیـر سـكن وجـود دارد. خـدای 
متعـال، زوج آدمـی را از جنـس او قـرار داد، زوج زن را، زوج 
مـرد را از جنـس خود او قرار داده، »لیسـكن الیها« تا اینكه 
آدمـی بتوانـد – چـه مـرد و چـه زن – در کنـار شـوهر یا 

همسـر، احسـاس آرامش کند.۳

1- 1۳76/9/6 ) خطبه ی عقد (
2-)اعراف189(

۳- 1۳7۵/10/۵ ) خطبه ی عقد (

چه کنیم تا بچه ها 
در محیط خانه، بدون 

ُعقده  رشدکنند؟
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اثـر خـانواده
در تــربیـت 
کـــــودک

::: کالم پنجم:
ایـن آرامـش، سـكونت و نجـات از تالطم هـای روحی و 
اضطـراب های زندگی اسـت. میدان زندگـی، میدان مبارزه 
اسـت و انسـان در او دائماً در معرض نوعی اضطراب اسـت، 
ایـن بسـیار چیز مهمی اسـت. اگـر این آرامش و سـكونت 
بـه نحو صحیحی تحقق پیدا کند، زندگی سـعادت مندانه 
می شـود، زن خوشـبخت می شـود، بچه هایـی کـه در این 
خانـه متولـد می شـوند و پـرورش می یابنـد، بـدون عقده 
رشـد خواهنـد یافت و خـوش بخت خواهند شـد. یعنی از 
ایـن جهت، زمینه برای خوشـبختی همـه ی این ها فراهم 

است.1

1-1۳76/4/۳1) خطبه ی عقد (

چه کنیم تا بچه ها 
در محیط خانه، بدون 

ُعقده  رشدکنند؟
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اثـر خانواده
در تـربیـت 
کـــــودک

اگـر روشـهای اسـالمی رواج پیـدا کند، خانـواده هـا 
مسـتحكم خواهد شـد. همچنان کـه در گذشـته های ما 
– نـه در دوران منحـوس پهلـوی – آن وقتهایـی که هنوز 
ایمان مردم سـالم تر و کامل تر و دسـت نخورده تر بود، در 
زمـان قدیم. خانواده مسـتحكم تـر بود.زن و شـوهر به هم 
عالقه مندتـر بودنـد، فرزنـدان در محیـط های امـن و امان 
بیشـتری پرورش پیدا می کردند. حاال هم راه همین اسـت. 
آن خانـواده هایـی که جهـات اسـالمی را رعایت می کنند، 
اینهـا غالباً خانواده هایـی محكم تر، بهتـر، قوی تر و محیط 

امـن تـری بـرای فرزندان و کـودکان خواهنـد بود .1

1- 1۳78/1/1۵ ) خطبه ی عقد (

چگونه محیط امنی 
برای کودک ایجاد 

کنیم؟
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2۵

اثـر خـانواده
در تــربیـت 
کـــــودک

::: کالم اول:

 در محیـط اسـالمی، زن و شـوهر بـا هم انـد، در مقابـل 
هـم مسـئول اند، در مقابـل فرزنـدان مسـئول اند در مقابـل 
محیط خانواده مسـئول اند. ببینید از نظر اسالم خانواده این 

قـدر مهم اسـت .1

::: کالم دوم:
در محیـط هـای اسـالمی، خانواده آن چنان مسـتحكم 
اسـت کـه گاهـی دو نسـل هـم می گـذرد و می بینیـد 
پدربـزرگ و پـدر و نـوه در یـک خانـه دارند با هـم زندگی 
می کننـد. ایـن چقـدر ارزش دارد؟ نـه اینهـا از آنهـا سـیر 
می شـوند، نـه آنهـا بـا اینها بـد می شـوند. همه بـه کمک 

هـم می آینـد.2

1- 1۳76/6/18) خطبه ی عقد (
2- 1۳72/10/20) خطبه ی عقد (

دوام خانواده در 
ارضای عاطفی کودک 

چه تأثیری دارد؟
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اثـر خانواده
در تـربیـت 
کـــــودک

::: کالم سوم:
در جوامع اسالمی، یعنی جوامع متدین و مذهبی،مشاهده 
می کنیـم که دو نفر آدم مدت طوالنی با هم زندگی می کنند 
و اصالً از هم سـیر نمی شـوند، بلكه دلبسـتگی شـان به هم 
بیشتر می شـود، انس و محبت و وفایشان به همدیگر بیشتر 
می شـود، ایـن همان خاصیـت تدیّـن و دینـداری و مذهبی 

بـودن و جهات خدایی را رعایت کردن اسـت.1

::: کالم چهارم:
است.  دوام  اسالمی، خانواده با  فرهنگ  در  و  اسالم  در 
توی خانواده پدربزرگها و مادربزرگها و پدر و مادر هستند، 
نوه ها و نتیجه هایشان را می بینند... سنتها را به هم منتقل 
می کنند. نسل گذشته مواریث خودش را به نسل بعد تحویل 

می دهد. بریده و بی ریشه و تنها و بی عاطفه بار نمی آیند.2

1- 1۳80/1/2) خطبه ی عقد (
2- 1۳76/4/۳1) خطبه ی عقد (

دوام خانواده در 
ارضای عاطفی کودک 

چه تأثیری دارد؟
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اثـر خـانواده
در تــربیـت 
کـــــودک

َمسـعدة بن صدقـه می گوید: امـام صادق علیه السـالم 
فرمودنـد: بهتریـن ارثـی کـه پـدران بـرای فرزنـدان مـی 
گذارند، ادب اسـت نه ُملک، خانه، زمین و سـایر مملوکات. 
مسـعدة بـن صدقه در ذیل روایت، مـی گوید: مراد حضرت 

از ادب، علم اسـت.1

::: کالم اول:
نكتـۀ اساسـی در ایـن روایـت ایـن اسـت کـه فرهنـگ 
پذیـری انسـان در درجهـی اول از ناحیـه ی خانواده اسـت 
که اشـباع می شـود، حضـرت واقعیتی را بیـان میكنند که 
بدانیـم هـر حرکت و هر رفتار و مشـی ما بـا فرزندانمان در 
شـخصیت و شـكل دهِی ذهنیِت آنها تأثیر می گـذارد؛ در 
واقـع، نظام ارزشـِی اسـالم را، اهمیت این تعلیـم و آموزش 
را، ایـن انتقال فرهنگ صحیح را به فرزندان نشـان میدهد 
کـه ایـن، وظیفۀ پـدران اسـت. البته بـه فرزندان هـم این 

1-) الشافی، صفحه8۵1 (

بهترین میراث پدر 
برای فرزند
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اثـر خانواده
در تـربیـت 
کـــــودک

نكتـه را مـی گویـد که: بدانیـد! آنچه از ایـن ناحیه گیرتان 
مـی آیـد، قیمتی تـر اسـت از مـال و َمنـال دنیوی کـه از 
پدران بدسـت مـی آورید. تقـوا را، پرهیـزگاری را، دوری از 
گنـاه را، انـس بـا خدا را، انـس با قرآن را، تسـلیم در مقابل 
اوامـر الهـی را، توّجه دادن به معنویـت را، اینها را ما باید به 

بچـه هایمان یـاد بدهیم.

::: کالم دوم:

اولیـن جایـی که فرزند ایـن چیزها را می چشـد، داخل 
خانـواده اسـت، اینها را بایسـت به بچـه ها یـاد داد؛ جلوی 
بچـه هـا قـرآن بخوانیـد! جلـوی بچه ها دعـا بخوانیـد! در 
مقابل چشـم بچـه ها از خدای متعال بخواهیـد! دعا کردن 
و حـرف زدِن بـا خـدا را عمـاًل یـاد بدهید! جلـوی بچه ها 
دروغ نگوییـد! غیبت نكنید! اظهار ذلـت در پیش غیر خدا 
نكنیـد! طمـع بـه مـال را نشـان ندهیـد! اگر اینطور شـد، 

بهترین میراث پدر 
برای فرزند



فصــل اول
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اثـر خـانواده
در تــربیـت 
کـــــودک

فرزنـد مـا هـم اینطـوری بار مـی آیـد. چنانچه مـا غیبت 
کنیـم، بداخالقـی کنیـم، اهانت به ایـن و آن کنیم، جلوی 
بچه هایمـان خودمان را در مقابـل مقامات دنیوی کوچک 
کنیـم، با خـدای متعال اصالً انسـی پیدا نكنیـم، این بچه 
هـم در این محیط پـرورش پیدا میكند، از این حقایقی که 
بایـد فرابگیـرد غافل می مانـد و ذهـن او و روح او با همین 

کارهایـی کـه ما می کنیم آشـنا می شـود.1

1-1۳92/۳/6) درس خارج (

بهترین میراث پدر 
برای فرزند



فصــل اول

۳0

اثـر خانواده
در تـربیـت 
کـــــودک

خانـواده و جامعـه بایـد بـه عنـوان یـک واحـد تربیتـی 
هماهنـگ و مؤثرنقش خویش را قبل از حضـور کودک در 
دبسـتان در زمینه هـای اجتماعی کردن کـودک، پذیرش 
آداب و رسـوم مفیـد و سـازنده و نیـز اسـتقرار اخالق نیكو 
در وی ایفـا کننـد و ایـن وظایـف مهم را تنها بـه مربیان و 

معلّمان حرفه ای نسـپارند. 1

1-پیام به سمینار علمی و آموزشی کودکان زیر 6 سال  12 / ۳/ 1۳66

 نقش خانواده و جامعه 
در تربیت اخالقی و 

اجتماعی کودک



فصــل اول

۳1

اثـر خـانواده
در تــربیـت 
کـــــودک

آنكــه بهشــتی میشــود، پایــه ی بهشــتی شــدنش از 
ــادر اســت.1 م

1-1۳84/۵/۵) دیدار با جمعی از مداحان (

پایه ی بهشتی شدن 
ازکیست؟



فصــل اول

۳2

اثـر خانواده
در تـربیـت 
کـــــودک

نقـش مـادر از دوران حمـل و بـارداری شـروع می شـود 
و تـا آخـر زندگـی انسـان ادامـه دارد. مـردی که بـه دوران 
جوانـی رسـیده یا از دوران جوانـی هم عبور کرده، باز تحت 
تأثیر عطوفت و محبت و شـیوه های خـاص مادرانه ی مادر 
اسـت. اگـر زنـان مـا از لحـاظ رتبـه ی معرفتـی و بینش و 
معلومـات، سـطح خـود را ارتقـاء دهند، این نقـش با هیچ 
نقـش دیگری، با هیـچ مؤثر دیگری از مؤثـرات فرهنگی و 
اخالقـی تا آخر، قابل مقایسـه نیسـت. یک وقت مـادری از 
لحـاظ معرفت سـطح اش پایین اسـت؛ البتـه این نمیتواند 
در دوران بزرگـی اثرگـذاری کنـد؛ ایـن گنـاهِ کـم بـودن 
معلومات یک انسـان اسـت؛ این نقِص تأثیر مادری نیست. 
مـادر اسـت که فرهنگ و معرفـت و تمـدن و ویژگی های 
اخالقـیِ یـک قـوم و جامعه را با جسـم خود، بـا روح خود، 
بـا ُخلـق خـود و با رفتارِ خود، دانسـته و ندانسـته به فرزند 

منتقل مـی کند.1
1- 1۳84/۵/۵) دیدار با جمعی از مداحان (

نقش مادر از
 کی شروع می شود؟



فصــل اول

۳۳

اثـر خـانواده
در تــربیـت 
کـــــودک

مـادر مـی تواند فرزنـدان را به بهترین وجـه تربیت کند. 
تربیـت فرزنـد به وسـیله ی مـادر، مثـل تربیـت در کالس 
درس نیسـت؛ بـا رفتـار اسـت، بـا گفتار اسـت، بـا عاطفه 
اسـت، بـا نوازش اسـت، با الالئـی خواندن اسـت؛ با زندگی 
کـردن اسـت. مادران بـا زندگی کـردن، فرزنـد تربیت می 
کنند. هرچه زن صالح تر، عاقل تر و هوشـمندتر باشـد، این 

تربیـت بهتر خواهد شـد.1

1-1۳92/2/11 ) دیدار با جمعی از مداحان (

تفاوت تربیت مادر با 
تربیت معّلم چیست؟



فصــل اول

۳4

اثـر خانواده
در تـربیـت 
کـــــودک

اگـر زنهـا با قرآن مأنوس بشـوند، بسـیاری از مشـكالت 
جامعـه حـل خواهد شـد؛ چون انسـان های نسـل بعد در 
دامـن زن پـرورش پیـدا مـی کند و زِن آشـنای با قـرآن و 
مأنـوس با قـرآن و متفاهم با مفاهیم قرآن، خیلی می تواند 

در تربیت فرزند تأثیراتی داشـته باشـد. 1

1-1۳88/7/28 )دیداربا زنان قرآن پژوه(

نقش قرآن در
 تربیت فرزند



فصــل اول

۳۵

اثـر خـانواده
در تــربیـت 
کـــــودک

::: کالم اول:

از جملـه وظایفـی کـه برعهـده ی زنـان در داخـل خانه 
و خانـواده اسـت، مسـأله ی تربیـت فرزند اسـت. زنانی که 
بـه خاطـر فّعالیت هـای خـارج از خانـواده، از آوردن فرزند 
اسـتنكاف مـی کننـد، برخالف طبیعـت بشـری و زنانه ی 
خـود اقـدام مـی کننـد. خداونـد بـه ایـن راضـی نیسـت. 
کسـانی که فرزند و تربیت فرزند و شـیردادن بـه بچه و در 
آغـوش مهر و عطوفت بزرگ کـردن فرزند را برای کارهایی 
کـه خیلـی متوّقِف به وجود آنها هم نیسـت، رها می کنند، 
دچار اشـتباه شـده اند. بهتریـن روش تربیت فرزند انسـان، 
این اسـت که در آغوش مادر و با اسـتفاده از مهر و محّبت 
او پـرورش پیـدا کنـد. زنانـی کـه فرزنـد خـود را از چنین 
موهبـت الهـی محروم مـی کنند، اشـتباه می کننـد؛ هم 
بـه ضـرر فرزندشـان، هـم به ضرر خودشـان و هـم به ضرر 

جامعـه اقـدام کرده اند. اسـالم، ایـن را اجازه نمـی دهد.1
1-1۳7۵/12/20) بیانات در اجتماع زنان خوزستان(

وظیفه ی اصلی 
تربیت کودک

 بر عهده ی کیست؟



فصــل اول

۳6

اثـر خانواده
در تـربیـت 
کـــــودک

::: کالم دوم:

یكی از وظایف مهم زن، عبارت از این اسـت که فرزند را 
بـا عواطف، با تربیت صحیـح، بـا دل دادن و رعایت و دّقت، 
آن چنـان بـار بیـاورد که این موجـود انسـانی - چه دختر 
و چـه پسـر - وقتـی کـه بزرگ شـد، از لحـاظ روحی، یک 
انسـان سـالم، بدون عقده، بدون گرفتاری، بدون احسـاس 
ذلّـت و بـدون بدبختی هـا و فالکت ها و بالیایـی که امروز 
نسـلهای جـوان و نوجـوان غربـی در اروپـا و آمریـكا به آن 

گرفتارند، بار آمده باشـد.1
 

::: کالم سوم:

عزیزان من! شـما ببینیـد زنان غربی،به خاطـر این که به 
خانـواده اهمیـت ندادند، به تربیـت فرزند اهمیـت ندادند، 
امروز کار جوامع غربی به جایی رسـیده اسـت که میلیونها 
نوجوان تبهكار و فاسـد در کشـورهای اروپایی و آمریكایی، 

1-1۳7۵/12/20) بیانات در اجتماع زنان خوزستان(

وظیفه ی اصلی
 تربیت کودک 

بر عهده ی کیست؟



فصــل اول

۳7

اثـر خـانواده
در تــربیـت 
کـــــودک

در زیر سـایه ی آن تمّدن ماّدی، آن کاخهای سربرافراشـته، 
آن پایگاه های اتمی، آن آسمانخراشـهای صدوچند طبقه، 
آن پیشـرفت های علمی و تكنولوژیک، در سن ده سالگی، 
دوازده سـالگی مشـغول تبهـكاری انـد؛ دزدنـد، قاتـل اند، 
قاچاقچـی اند، معتادند، سـیگار می کشـند، حشـیش می 
کشـند! این، به خاطر چیسـت؟ به خاطر آن اسـت که زن 

غربـی، قدر خانواده را ندانسـت. 1

::: کالم چهارم:
در گذشـته، وضـع زنـان غربـی این طـور نبـود.از سـی، 
چهـل، پنجاه سـال قبل، وضـع زنان غربـی - بخصوص در 
آمریكا و بعضی از کشـورهای اروپایی - روزبه روز بدتر شـد. 
آن روزی کـه زنـان غربـی ایـن راه غلـط را شـروع نمودند، 
فكـر نمی کردند که سـی سـال دیگـر، چهل سـال دیگر، 
پنجـاه سـال دیگـر، کشـور و جامعـه ی آنها، دچـار چنین 

1-1۳7۵/12/20) بیانات در اجتماع زنان خوزستان(

وظیفه ی اصلی
 تربیت کودک 

بر عهده ی کیست؟



فصــل اول

۳8

اثـر خانواده
در تـربیـت 
کـــــودک

وضعی شـود کـه نوجوان دوازده سـاله، هفت تیـر ببندد، یا 
چاقـوی ضامـن دار در جیـب خود بگذارد و به هنگام شـب 
یـا روز، در گوشـه و کنـار خیابان های نیویـورک یا لندن یا 
بقیه ی شـهرهای غربی، اگر توانست کسـی را بُكشد، بدون 
هیچ مالحظه ای بكشـد! وضعشـان به این جا رسیده است. 

وقتی خانواده از هم پاشـید، وضعیت این  گونه می شـود.1

1-1۳7۵/12/20) بیانات در اجتماع زنان خوزستان(

وظیفه ی اصلی
 تربیت کودک

 بر عهده ی کیست؟



فصــل اول

۳9

اثـر خـانواده
در تــربیـت 
کـــــودک

علّـت این کـه اسـالم ایـن قـدر بـه نقـش زن در داخـل 
خانـواده اهمیـت مـی دهـد، همیـن اسـت کـه زن اگر به 
خانـواده پایبنـد شـد، عالقـه نشـان داد، بـه تربیـت فرزند 
اهمیـت داد، بـه بچه هـای خـود رسـید، آنهـا را شـیر داد، 
آنهـا را در آغـوش خـود بـزرگ کرد، بـرای آنهـا آذوقه های 
فرهنگـی - قصص، احكام، حكایت هـای قرآنی، ماجراهای 
آموزنـده - فراهـم کـرد و در هـر فرصتی به فرزنـدان خود 
مثل غذای جسـمانی چشانید، نسـلها در آن جامعه، بالنده 
و رشـید خواهنـد شـد. این، هنـر زن اسـت و منافاتی هم 
بـا درس خوانـدن و درس گفتـن و کار کـردن و ورود در 

سیاسـت و امثـال ایـن ها نـدارد. 1

1-1۳7۵/12/20) بیانات در اجتماع زنان خوزستان(

چرا اسالم به
 نقش زن در خانواده 

اهمیت  می دهد؟



فصــل اول

40

اثـر خانواده
در تـربیـت 
کـــــودک

از همـه ی کارهای زن مهم تر، تربیـت فرزندان و تقویت 
روحـی شـوهران بـرای ورود در میدان های بزرگ اسـت، و 
خـدا را شـكر می کنیـم کـه زن ایرانی و مسـلمان، در این 

میدان هم بیشـترین هنر را نشـان داده است.1
 

1-1۳7۵/12/20) بیانات در اجتماع زنان خوزستان(

 مهمترین وظیفه ی 
یک زن چیست؟



فصــل اول

41

اثـر خـانواده
در تــربیـت 
کـــــودک

تربیـت اسـالمی و انقالبـی زن مسـلمان، مایـه افتخار و 
مباهـات جمهـوری اسـالمی اسـت. ما بـه زنان مسـلمان 
خودمـان افتخـار مـی کنیـم. در این راهپیمایی هـا، وقتی 
دوربیـن هـا مـی رود روی چهره خانم هایـی که با حجاب 
کامـل، فرزندانشـان را هـم در بغـل گرفته اند و در شـرایط 
دشـوار بـه راهپیمایـی آمده انـد، یـا بـرای اعـالم موضـع 
سیاسـی، یـا در نمـاز جمعه شـرکت کرده اند و یا بـرای کار 
عبادی، سیاسـی به پای صنـدوق هـای رأی رفته اند، برای 
مـا افتخـار اسـت. خانـم هایی کـه در دانشـگاه هـا مراتب 
عالیـه را در راه تحصیـل علـم به دسـت آورده انـد و یـا در 
کنكورهـای سراسـری در رشـته های گوناگون رتبـه اول و 
دوم شـده اند، وقتـی در جامعـه مـا نمـود پیدا مـی کنند، 

جمهـوری اسـالمی سـربلند می شـود و افتخار مـی کند.1

1- 1۳71/9/2۵ ) بیانات در دیدار جمعی از زنان (

مایه ی افتخار 
جمهوری اسالمی 

است…



فصــل اول

42

اثـر خانواده
در تـربیـت 
کـــــودک

زن مسـلمان بایـد در راه فرزانگـی و علم تـالش کند؛ در 
راه خودسـازی معنـوی و اخالقـی تالش کنـد؛ در میـدان 
جهـاد و مبـارزه – از هـر نـوع جهـاد و مبـارزه ای – پیـش 
قدم باشـد؛ نسـبت بـه زخارف دنیـا و تجّمالت کـم ارزش، 
بی اعتنا باشـد؛ عّفت و عصمت و طهارتش در حّدی باشـد 
کـه چشـم و نظر هـرزه بیگانه را به خودی خـود دفع کند؛ 
در محیـط خانـه، دآلراِم شـوهر و فرزندانش باشـد؛ مایه ی 
آرامـش زندگی و آسـایش محیـط خانواده باشـد؛ در دامن 
پرمهـر و پرعطوفـت و بـا سـخنان پرنكتـه و مهرآمیـزش، 
فرزنـدان سـالمی را از لحاظ روانی تربیت کند؛ انسـان های 
بـی عقده، انسـان های خوش روحیه، انسـان های سـالم از 
لحـاظ روحـی و اعصـاب، در دامان او پـرورش پیدا کنند و 

مـردان و زنان و شـخصیتهای جامعـه را به وجـود آورد. 1

1-1۳71/9/2۵ ) بیانات در دیدار جمعی از زنان (

یک زن مسلمان
 در محیط خانه باید 

چگونه باشد؟









فصــل دوم

46

اثـر آمــوزش 
و پــروشدر 
تربیت کودک

شـاید اغـراق نباشـد اگر بگوییم حّسـاس تریـن و مهم 
تریـن بخـش اداره ی کشـور، آموزش و پرورش اسـت. این 
هـم نعمتی اسـت که خدای متعال بر شـما ارزانی داشـته 
اسـت کـه اشـتغال معمـول زندگیتـان در خدمـت علم و 
معرفـت و تربیت و پرورش کـودکان و نوجواناِن امروز - که 
اداره کنندگاِن فردای کشـورند - باشـد. خیلی جاها انسان 
می توانـد مشـغول کار شـود و نانـی هـم بـه دسـت آورد؛ 
شـاید نانـی خیلی چـرب تر از نانـی که انسـان در آموزش 
و پـرورش بـه دسـت مـی آورد؛ امـا ایـن افتخار و قداسـت 
در همـه جـا نیسـت. از این جهـت آموزش و پـرورش یک 
نقطه ی ممتاز اسـت. خدای متعال را شـكر کنید که این 
مسـئولیت را به شـما داده اسـت و از او بخواهید که توفیق 

دهـد ان شـاءاهلّل ایـن کار را کمـا هو َحّقه انجـام دهید.1

ــدار جمعــی از مســئوالن وزارت آمــوزش و  ــات در دی 1-1۳81/4/26) بیان
ــرورش ( پ

این کار را کما هو حّقه 
انجام دهید

بخش اول 
) اهمیت آموزش و پرورش در مدرسه (
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شـما نگاه کنید و ببینید جای تربیت انسانها کجاست؟ 
از اول والدت تـا وقـت مـرگ، کـدام نقطه و کـدام منطقه 
و محیـط، بـرای تربیـت چنیـن انسـانهایی مناسـب تر از 
آمـوزش و پـرورش اسـت؟ همین قرنطینه ی دوازده سـاله 
می توانـد انسـانها را بـا همیـن خصوصیاِت مثبـت تربیت 
کنـد. یعنـی اگر کارخانـه ی آمـوزش و پرورش خـوب کار 
بكنـد، در جهـت درسـت کار بكنـد، همـه ی اجزائش کار 
بكنـد، طراحی و مدلسـازی و مدیریتش خـوب کار بكند، 
بـدون تردیـد یـک کشـور در هر نقطـه ای که قرار داشـته 
باشـد، بعد از بیسـت سـال، بیست و پنج سـال به نقطه ای 
می رسـد که مردمـش دارای این خصوصیات برجسـته اند. 
ایـن نقـش آمـوزش و پـرورش اسـت؛ ایـن نقـش معلّـم 
آمـوزش و پـرورش اسـت؛ ایـن را دسـِت کـم نمی شـود 
گرفت. کدام بخش از مجموعه ی اداری و آموزشـی کشـور 
غیـر از آمـوزش و پـرورش، این اهمیت عظیـم را دارند که 

بعد از بیست، بیست و 
پنج سال به نقطه ای 

میرسد که...
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این حجم وسـیع از انسـانها در بهترین اوقات عمرشـان، به 
صـورت مسـتمر - دوازده سـال - زیر دسـت آنها باشـند؟ 

اهمیـت آمـوزش و پـرورش این اسـت.1

1-1۳86/2/12) بیانات در دیدار معلّمان (

بعد از بیست، بیست 
و پنج سال به نقطه ای 

میرسد که...
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 اگـر آمـوزش و پرورش در یک کشـور ارتقـاء پیدا بكند 
و اصـالح شـود، در اقتصـاد، سـالمت و بهداشـت، محیـط 
زیسـت، مـرگ و میـر، بـاروری، زیبایـی و هنـر، رفتارهای 
گوناگـون مـردم در سـطح جامعـه بـا یكدیگـر، و فراتـر از 
همـه ی ایـن هـا، در دین، فلسـفه و اخـالق تأثیـر خواهد 

گذاشت.1

1- 1۳8۵/2/12 بیانات در دیدار با معلمان

اهمیت ارتقاء 
آموزش و پرورش
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حقیقتـاً بایـد بگویـم کـه اگر مسـئوالن امـور فرهنگی 
کشـور بخواهند مسـأله ی کودک و نوجوان را آن چنان که 
هسـت، مـورد اهتمام قرار دهنـد، من خیال میكنم خیلی 
از آنهایی که مسـئول اند، از سـاعات خوابشان هم خواهند 
زد تا به این مسـأله بپردازند. امـروز قضیه ی تربیت کودک 
و نوجـوان، بـا گذشـته های دور - حّتـی با گذشـته های نه 
چنـدان دور، مثـاًل بـا بیسـت سـال پیش - خیلـی تفاوت 

کرده اسـت.1

ــری  ــرورش فك ــون پ ــئوالن کان ــدار مس ــات در دی 1-1۳77/2/2۳) بیان
ــان ( ــودکان و نوجوان ک

از ساعت خوابشان
 هم خواهند زد...
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بخش دوم | قسمت اول
) مقام و ارزش معّلم (

مـن مـی خواهـم در جامعه ی ما شـأن تعلیـم و تربیت 
همان شـأنی بشـودکه اسـالم قرار داده است. اینی که نقل 
شـده اسـت که فرمـود: »مـن َعلَّمنـی حرفاً فقـد َصیَّرنی 
عبداً«1همیـن اسـت کـه انسـان با آموختـِن از کسـی، در 
واقـع یک مرحله ای را پشـت سـر می گـذارد که جـا دارد 
بـه خاطـر آن مرحله خـود را بنده و خدمتگـزار آن هدایت 

کننـده و راهنما بداند و قرار بدهد. حرف اصلی این اسـت.2
 

1-) جامع السعادات، ج۳، ص112 (
2-1۳87/2/12 )بیانات در دیدار معلّمان استان فارس(

من َعلَّمنی حرفًا
 فقد َصیَّرنی عبداً
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از کارهای واجب ما
 این است که...

یكی از کارهای واجب ما این است که آحاد ملّت ما، از 
کوچک و بزرگ،  از مقامات عالی تا آحاد مردم، قدر معلّم را 
بدانند، اهمیت معلّم را درک کنند، حرمت معلّم را بشناسند؛ 
این از کارهای بسیار اساسی است. رسانه ها باید نقش ایفاء 
کنند، مسئوالن باید نقش ایفاء کنند. به تعارف هم برگزار 
نشود؛ تفهیم شود. امثال مِن نوعی بفهمیم که چقدر مهم 
است نقش این مردی، این زنی که در کالس، عمر خودش را 
دارد برای تربیت این نوجوان ما، این کودک ما، این فرزند ما 
مصرف می کند. البته خود معلّم هم این نقش را به درستی 
درک کند و اهمیت آن را بفهمد. این از کارهای اساسی و 

مهم ماست.1

1-1۳90/2/14) بیانات در دیدار هزاران نفر از معلّمان سراسر کشور (



۵۳

فصــل دوم

اثـر آمــوزش 
و پــروشدر 
تربیت کودک

اهمیت دادن به معّلم یک 
اصل مهم و درجهاول در 

نظام اسالمی

 یک معلّم عاقل، عالم، خویشتن دار، نافذ، خوش بین، 
با امید به آینده و اهل کار جمعی، دانش آموزِ خود را هم 
این گونه بار می آورد؛ اما معلّم خشن و بی حوصله، جور دیگری 
دانش آموز را بار می آورد؛ درس هر چه باشد. لذا پرداختن به 
آموزش و پرورش و اهمیت دادن به معلّم، یک اصل مهم و 

درجه  اول در نظام اسالمی است.1

1-1۳86/2/12 ) بیانات در دیدار معلمان (
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بلکه نقِش خوِد وجوِد 
مقدِس باری تعالی 

است...

همان طور که امام بزرگوار ما فرمودند و مكررهمه گفته ایم 
و شنیده ایم، تعلیم، نقش انبیاء است - »یعلّمهم الكتاب 
والحكمۀ«1 - بلكه نقش خود وجود مقدس باری تعالی است 
- »َعلََّم االنساَن ما لم یَعلَم« 2- و در مرتبه ی نازلتر، افراد بشر 
هستند که به یكدیگر تعلیم می دهند: یكی معلّم است، یكی 
متعلّم است. شما و هرکسی در هر نقطه ای - چه در آموزش 
و پرورش، چه در دانشگاه ها، چه در حوزه ها، چه در محافل 
تعلیمِی گوناگون - کارش این باشد که به مردم چیزی یاد 
بدهد، حقیقت با ارزشی را برای آنها روشن کند یا معرفتی بر 
معرفت های مردم بیفزاید، او دارای همین شأن معلّمی است؛ 

این خیلی محترم و معتبر و ارزشمند است.۳

1-) سوره ی مبارکه ی جمعه آیه ی 2(
2-)سوره مبارکه ی علق آیه ی ۵(

۳-1۳86/2/12 ) بیانات در دیدار معلّمان(
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معلّـم، یعنـی آن کسـی کـه مـی توانـد خصوصّیـات 
اخالقـی خـوب را در بچـه پـرورش دهد؛ معلومـات خوب 
را بـه کـودک بیامـوزد؛ فكر کـردن را بـه کـودک بیاموزد؛ 
اسـتقالل رأی را بـه کـودک بیاموزد؛ ایسـتادگی در مقابل 
باطـل و مجاهـدت در راه حـق را بـه کودک تعلیـم دهد.1

1-1۳78/2/1۵)بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلّمان(

یک  معّلم
 واقعی کیست؟

بخش دوم |  قسمت دوم
) ویژگی های معّلم واقعی (
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یک حدیثی از پیغمبر اکرم اسـت که تعلیم را به پیامبر 

نسـبت  مـی دهـد.آن حدیـث ایـن اسـت کـه: »اّن اهلَلّ لم 

یبعثنی معّنتا و ال متعّنتا ولكن بعثنی معلّما میّسرا«1خدا 

مـن را معلّـم مبعـوث کـرده اسـت؛ معلّـم ُمیّسـر، یعنـی 

آسان سـاز. زندگی را برای متعلّمین خـودم با آموزش های 

خودم آسـان می سـازم و کار را بر آنها آسـان می کنم. این 

آسان سـازی، غیر از آسـان گیری اسـت؛ یعنی سهل انگاری 

نیسـت. مـن معّنـت و متعّنت نیسـتم. نـه خـودم را دچار 

پیـچ و خم های دشـوار زندگی میكنم، نه مـردم را؛ بلكه با 

تعلیم خود، مردم را به راه راسـت، راه صحیح، راه آسـفالته، 

صراط مسـتقیم هدایت مـی کنم. آسان سـازی یعنی این. 

انسـان گاهـی به یک هدفـی می خواهد دسـت پیدا کند، 

راه را بلد نیسـت. سـنگ و خاک و خاشـاک و بلندی های 

نفسـگیر؛ دائـم بـرو باال، دائم بیـا پائین، آخـرش هم یا می 
1-)نهج الفصاحه حدیث 72۵(

تعلیم  پیامبرگونه
 به چه نحوی است؟
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تعلیم  پیامبرگونه
 به چه نحوی است؟

رسـد، یـا نمی رسـد؛ ایـن تعّنت اسـت. یک وقـت نه، یک 

آدم آشـنا و واردی همراهش می رود و آن انسـان وارد می 

گویـد آقـا! از اینجـا برو، هـم راه هموار اسـت، هـم نزدیک 

اسـت، هـم حتماً شـما را بـه هدفت مـی رسـاند. »معلّماً 
میّسـرا« یعنی این. شـأن معلم این اسـت.1

1-1۳87/2/12 )بیانات در دیدار معلّمان استان فارس(
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بخش دوم |  قسمت سوم
) میزان تأثیرگذاری معّلم (

تأثیر یک معّلم 
تا چه اندازه است؟

معلّم اسـت که ما را می تواند شـجاع یا جبان، بخشـنده 
یـا بخیـل، فـداکار یا خودپرسـت، اهل علـم و طالب علم و 
فهـم و فرهنـگ، یـا منجمد و بسـته و پایبند بـه تفّكرات 
جامـد بـار بیاورد. معلّم اسـت که می تواند مـا را متدیّن، با 
تقـوا، پاکدامـن، یا خـدای ناکرده بی بنـد و بار، بـار بیاورد. 
معلّم چنین نقشـی دارد. این ارزش معلّم اسـت؛ این تأثیر 

معلّم است.1

1-1۳78/2/1۵)بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلّمان(
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::: کالم اول:

همـه انسـانهای یـک جامعـه پیشـرفته و یـک جامعه 
اسـالمی، رهیـن معلّـم انـد. امـروز شـما در ایـن کشـور 
مالحظـه کنیـد! هـر کـس از کسـانی کـه بـه جایـی 
رسـیده اند و توانسـته اند کار بزرگی بكنند و خدمت بزرگی 
انجـام دهند - ایـن بزرگان، این سـرداران، این شـهدا، این 
علما، این برجسـتگان و فرزانگان و مسـؤوالن عالی رتبه، تا 
برسـید به شـخص امام بزرگـوار راحل - همـه رهین مّنت 
معلّـم انـد؛ چون معلّم ایـن ها را تربیت کرده اسـت. معلّم، 
دوران کودکی اینها را پوشـانده و شـخصیت آنها را شـكل 

داده اسـت.1

::: کالم دوم:

ایـن معلّمـان چقـدر عزیزند! این شـغل معلّمـی چقدر 
ارزشـمند اسـت ! این مرتبه تعلیم چقدر واال و بلند اسـت،

1- 1۳77/2/9) بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلّمان (

انسانهای بزرگ چگونه 
رشد کرده اند؟
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 که همه انسـان های فرزانه، انسانهای بزرگ و برجسته، 
هرجایی که باشـند، خود را پرورده ی دسـت معلّم می دانند 
و سـایه ی معلّم را بر سـر خودشـان حس می کنند! سالم 
بـر شـما ای معلّمـاِن دوران جوانـی و نوجوانـی کودکی ما! 
شـما چه حـّق بزرگی بـر گردن مـا دارید! چـه کار بزرگی 
بـرای مـا انجام دادید! برای همه انسـان هایی که مشـغول 
کار و تالشـند و خدمـت و حرکتـی مـی کننـد، چـه کار 

برجسـته ای انجـام دادید! این، مقام معلّم اسـت.1

1-1۳77/2/9 ) بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلّمان (

انسانهای بزرگ چگونه 
رشد کرده اند؟



61

فصــل دوم

اثـر آمــوزش 
و پــروشدر 
تربیت کودک

دانش آموز
 از چه چیزهایی
 تأثیر می گیرد؟

عزیـزان مـن؛ معلّمان و معلّمات عزیز! در سـر کالس، نه 
فقط درسـی که شما می دهید، بلكه نگاهی که می افكنید، 
اشـاره ای که مـی کنید، لبخندی که می زنیـد، اخمی که 
بـه رو مـی آورید، حرکتی که انجام می دهید و لباسـی که 

می پوشـید، بـرروی دانش آموز اثر می گـذارد.1
 

1-1۳78/2/1۵ )بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلّمان(



فصــل دوم

62

اثـر آمــوزش 
و پــروشدر 
تربیت کودک

اگر معّلم نباشد
 چه میشود؟

همه ی دسـت هـای قدرتمندی که تاریـخ را به حرکت 
درآورده انـد، بـه دسـت معلّمـان قـدرت پیـدا کـرده انـد؛ 
معلّمـان بـوده انـد که آنهـا را کارآمـد کـرده انـد؛ و ااِّل اگر 
مراقبـت و مهربانـی و زحمـت و تـالش معلّم پشـت سـر 
بسیاری از استعدادها نباشـد، در وجود انسانها دفن خواهد 
شـد و از بیـن خواهـد رفـت؛ بنابرایـن معلّـم را بایـد قـدر 

دانست.1

1-1۳8۳/2/12)بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلّمان(



6۳

فصــل دوم

اثـر آمــوزش 
و پــروشدر 
تربیت کودک

اگر به حقیقت تعلیم و تربیت و جایگاه معلّم توجه شود، 
حقیقتاً این جوری باید تشـبیه کنیم: کسـی که پرداخت 
کننده و تراش دهنده ی به یک گوهر گرانبها اسـت، که به 
آن ارزش مـی بخشـد. ایـن گوهر گرانبهـا همین بچه های 
مایَند، همین کودکان مایَند، کودکان ملَّتند، که نسـلهای 
آینـده را بـا همه ی مشـّخصات و ُممّیزات شـان تشـكیل 
مـی دهنـد و بـه وجـود می آورند. شـما معلّم ها هسـتید 
کـه دارید این شـخصیت ها را شـكل می دهیـد، پرداخت 
می کنید. صرفاً این نیسـت کـه در کالس درس، دو کلمه 
شـما بگوئیـد و او یـاد بگیرد؛ همـه ی رفتار شـما، حرکات 
شـما، منش شـما، اخالق شـما، به صورت مستقیم در این 
مخاطـِب گیـرا اثر می گذارد و او را شـكل مـی دهد. آنچه 
هـم کـه بـه عنـوان تعلیـم در ذهـن او کار می گذاریـد، از 
ماندگارتریـن حقایقـی اسـت کـه در ذهن انسـان باقی می 

ماند.1
1-1۳92/2/18 بیانات در دیدار با جمعی از نخبگان

حقیقت  تعلیم
 و تربیت چیست؟



فصــل دوم

64

اثـر آمــوزش 
و پــروشدر 
تربیت کودک

خصوصیات انسانها چه 
زمانی شکل می گیرد؟

بعد از پنجاه سـال، شـصت سـال، خیلی از جزئیاتی که 
معلّـم بـه دانش آموز گفته اسـت، در ذهن انسـان هسـت؛ 
خیلـی از خصوصیاتـی که او بـا رفتار خود، بـا اخالق خود، 
بـا نحـوه ی حـرف زدن خـود، بـا نحـوه ی تعامل خـود به 
دانش آمـوز منتقـل کرده اسـت، در انسـان باقی مـی ماند. 
گاهـی انسـان متوّجـه اسـت، گاهی هـم متوّجه نیسـت؛ 
همـه ی مـا ندانسـته در همـان راهـی داریـم حرکـت می 
کنیـم که بخـش ُمْعَظمی از آن را معلّمیـن در نهاد ما قرار 

داده انـد؛ ایـن خیلی چیز مهمی اسـت.1

1-1۳92/2/18 )بیانات در دیدار جمعی از فرهنگیان(



6۵

فصــل دوم

اثـر آمــوزش 
و پــروشدر 
تربیت کودک

این اهمیت ویژه از کجاست؟از اینجاست که آموزش و 
پرورش و مدارس - دوازده ساِل از پیش دبستانی تا انتهای 
دبیرستان - یک کارگاه عمومِی آموزشی است برای همه ی 
افراد یک جامعه؛ مثل یک قرنطینه است که همه ی افراد 
جامعه از یک نقطه ای وارد این مجموعه و این کارگاه می شوند 
و از یک نقطه ای خارج می شوند. آن هم در چه دورانی؟ در 
دورانی که در عمر هفتاد ساله و هشتاد ساله و صد ساله ی 
یک انسان، هیچ دورانی از لحاظ فراگیری، به اهمیت این 
دوران نیست؛ دوران طالیی فراگیری، یعنی از شش سالگی تا 
هجده سالگی. آموزش و پرورش و معلّم را با این نگاه ببینید. 
سلسله ی عظیِم میلیونِی آحاد یک ملّت، در بهترین دوره های 
زندگی برای فراگیری - یعنی در همان دوازده سال - وارد 
کارگاه عظیمی می شوند که اسمش آموزش و پرورش است. 
سرو کار این ها با کیست؟ با معلّم. بنابراین معلّم، نقش آفریِن 

این کارگاه عظیم و دوازده ساله است.1
1-.1۳86/2/12 ) بیانات در دیدار معلّمان (

دوران طالیی فراگیری



فصــل دوم

66

اثـر آمــوزش 
و پــروشدر 
تربیت کودک

توسـعه ی سیاسـی و توسـعه ی فرهنگـی یعنـی چه؟ 
توسـعه ی فرهنگـی و سیاسـی ایـن اسـت که انسـانها در 
جامعـه احسـاس کنند که می توانند درسـت بیاندیشـند، 
درسـت بفهمند و درسـت فرا بگیرند. اگر کشـوری بتواند 
خـود را بـه این جـا برسـاند، توطئه هـا و گمراه گـری ها در 
آن اثـر نمی کنـد. این چیز خوبی اسـت، امـا این با جنجال 
و غوغـا و هـای و هوی و روزنامه بازی و امثال اینها درسـت 
نمی شـود؛ به دست معلّم درست می شـود. توسعه سیاسی 

و توسـعه فرهنگـی را معلّم پایه گـذاری می کند.1

1-1۳78/2/1۵) بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلّمان(

توسعه ی سیاسی
 و فرهنگی



67

فصــل دوم

اثـر آمــوزش 
و پــروشدر 
تربیت کودک

شـما هسـتید که در داخل مدارس خودتان،این کودک 
را از هفـت سـالگی تحویـل می گیریـد و در هجـده، نوزده 
سـالگی تحویـل دانشـگاه می دهیـد. اساسـی ترین و مهم 
تریـن دوران عمـر این کودک، با شـما معلّمان اسـت. باید 
کشـور و جامعـه روی ایـن مسـأله حسـاب کننـد. معلّم، 
یعنـی آن کسـی که می توانـد خصوصّیـات اخالقـی خوب 
را در بچـه پـرورش دهـد؛ معلومـات خـوب را بـه کـودک 
بیاموزد؛ فكر کـردن را بـه کـودک بیاموزد؛ اسـتقالل رأی 

را بـه کودک بیامـوزد.1

1-1۳78/2/1۵) بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلّمان (

اساسی ترین و مهم ترین 
دوران عمر کودک



فصــل دوم

68

اثـر آمــوزش 
و پــروشدر 
تربیت کودک

معلّــم کســی اســت کــه دارد نیــروی انســانی را آمــاده 
مــی کنــد بــرای اداره و گــذران زندگــی کشــور و زندگــی 
ــه هــم  ــه چنــدان دوری. چشــم ب جامعــه در آینــده ی ن
ــن  ــن محصلی ــای شــما، همی ــن جــوان ه ــم، همی بزنی
شــما، مردانــی هســتند کــه کارهای ایــن جامعه بــر دوش 
آنهاســت؛ در هــر رتبــه ای کــه باشــند، در هر ســطحی که 
باشــند. در بیــن همیــن هاســت که برجســتگان و مــردان 
ــه وجــود مــی آینــد؛ در بیــن همیــن هاســت  ــزرگ ب ب
کــه مجاهــدان راه حــق، پــاک بــازان و مخلصــاِن ســر و 
پــا نشــناخته ی در راه اهــداف الهــی بــه وجــود مــی آیند؛ 
در بیــن همیــن هاســت کــه دســتهای توانایــی بــه وجود 
مــی آیــد کــه چــرخ اقتصــاد کشــور را بچرخانــد، فرهنگ 
ــی کــه  کشــور را ســر و ســامان بدهــد؛ همیــن بچه های
امــروز در کالس درس شــمایند. شــما مــی خواهیــد اینها 
را از آب در بیاوریــد. شــما مــی خواهیــد این هــا را پرورش 

معّلم کیست؟



69

فصــل دوم

اثـر آمــوزش 
و پــروشدر 
تربیت کودک

بدهیــد کــه فــردا در آنجایــی کــه قــرار گرفتنــد، بتواننــد 
خــوب کار کننــد، درســت کار کننــد، مایــه ی پیشــرفت 
ــد  ــند. ببینی ــاد نباش ــرد و فس ــه ی عقبگ ــند، مای باش

چقــدر مهــم اســت.1

1-1۳90/2/14) بیانات در دیدار هزاران نفر از معلّمان سراسر کشور (

معّلم کیست؟



فصــل دوم

70

اثـر آمــوزش 
و پــروشدر 
تربیت کودک

ایـن سـه قشـری کـه در اینجـا مجتمع شـدید، هر چه 
حسـاب  می کنیـم، می بینیم مهم ترین اقشـار جامعه ی 
مـا را تشـكیل مـی دهنـد. یـک بخـش، بخـش تعلیـم و 
تربیـت اسـت؛ امانـت داراِن فرزنـدان ایـن ملّـت در طـول 
سـالهای متمـادی؛ و کسـانی که اولین نـگارش های نیک 
یـا بـد را مـی تواننـد بـر لـوح سـفیِد آمـاده ی اذهـان ما و 
کـودکان ما بنگارند: معلّمان. شـاید نقشـی باالتـر از معلّم 
- بـا همیـن اصطالح متداول زمـان ما؛ یعنی معلّـِم دوران 
ابتدائی، معلِّم دوران راهنمائی، معلِّم دوران دبیرسـتان - به 
ایـن معنـا ما نتوانیم پیـدا کنیم در میان همه ی مشـاغلی 
کـه در جامعه ی ما هسـت. معلّمیِن تدریس دهنـده ی در 
مراکز عالِی علمی - چه حوزه، چه دانشـگاه - البته خیلی 
عالـی مقام اند، تا برسـد به معلّمیِن واالتـر؛ اما نقش معلّم 
آموزش و پرورش یک نقش اسـتثنائی اسـت؛ منحصربفرد 

1 است. 
1-1۳88/2/9 بیانات در دیدار جمعی از معلّمان  و کارگران و پرستاران

نقش معّلم در کدام 
مقطع تحصیلی 

مهم تر است؟



71

فصــل دوم

اثـر آمــوزش 
و پــروشدر 
تربیت کودک

شـاکله ی اصلـِی وجـوِد مـن و شـما را در واقـع در کنار 
تربیـت خانوادگـی، همیـن معلّمانـی کـه در ایـن دوازده 
سـال بـا کـودکان و فرزنـدان مـا سـر و کار دارنـد، تعیین 
مـی کننـد و به وجـود می آورنـد. هر چه فكـر کنیم، می 
بینیـم این بسـیار واالسـت که البتـه این ایجـاب می کند 
هـم جامعـه ی مـا، ملّـت مـا، دولت ما، مسـئولین مـا قدر 
معلّـم را بدانند و بدانند که معلّمی بـه این معنا یک ارزش 
بسـیار واالسـت، هم خود معلّمیـن این نقش را بدرسـتی 
قدر بشناسـند، آن را یک موهبت الهی بدانند، توجه کنند 
کـه چـه کار بزرگی در دسـتان آنها در حال انجام اسـت به 

اراده و اذن الهـی1.

1-)1۳88/2/9 بیانات در دیدار جمعی از معلّمان  و کارگران و پرستاران

شاکله ی اصلی وجود 
افراد را چه کسانی
 تعیین می کنند؟



فصــل دوم

72

اثـر آمــوزش 
و پــروشدر 
تربیت کودک

بافت انسـان و قالب و تراش یک انسـان مطلوِب  اسـالم 
چیـزی اسـت کـه بـا تربیـت حاصـل مـی شـود. همه ی 
انسـانها هم قابل تربیت اند. بعضی ممكن اسـت دیرپذیرتر 
باشـند، بعضی زودپذیرتر؛ بعضی تربیـت در آنها ماندگارتر 
باشـد، بعضـی کـم دوام تـر؛ اّما همـه ی انسـانها در معرض 
تغییـر و تبدیلـی هسـتند که بـا تربیت حاصل می شـود؛ 
ایـن در درجه ی اول به عهده ی چند عنصر اصلی اسـت که 
یكـی از عناصـر اصلـی معلّم اسـت. البّته پدر، مـادر، رفیق 
و ماننـد ایـن هـا هـم مؤثّرند، لكـن تأثیر معلّم یـک تأثیر 
عمیق تـر و ماندگارتـری اسـت؛ ایـن کاری اسـت که معلّم 

بایـد بر عهـده بگیرد.1

)1۳9۳/2/17(-1

چه شخصی تأثیر عمیق و 
ماندگار بر روی
 انسان دارد؟



7۳

فصــل دوم

اثـر آمــوزش 
و پــروشدر 
تربیت کودک

تشـكیل هویت نسل جدید به دسـت معلّم است؛ یعنی 
حّتی نقشـی پُررنگ تـر از نقش خانواده و پـدر و مادر. خود 
شـما هم فرزندان مدرسـه ایی دارید و می بینید که گاهی 
اوقـات فرمایـش آقـا معلّم یا خانـم معلّم بـرای بچه وحی 
ُمنـزل اسـت؛ بـه خانه می آیـد، کاری را انجام مـی دهد یا 
کاری را انجـام نمـی دهد، یا سـاعتی می خوابد یا سـاعتی 
ورزش مـی کنـد، یا کار دیگـری می کند؛ چون ایـن ها را 
معلّـم گفتـه. پـدر و مـادر کـه بارهـا این حـرف هـا را می 
گوینـد، تأثیـر نـدارد؛ اما حـرف معلّـم تأثیـر دارد. در اکثر 
مـوارد حـرف معلّـم بر حـرف پدر و مـادر در ذهـن کودک 

و نوجـوان ترجیـح پیدا می کند. این اسـت نقـش معلّم.1

1-)1۳84/2/12 دیدار با معلّمان کرمان(

چگونه میتوان به
 بچه ها هویت داد؟
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کاری کـه بـر دوش معلّـم اسـت، یكـی از بزرگتریـن 
کارهایی اسـت که بشـر می تواند انجام دهـد. تولید او مهم 
تریـن تولید اسـت؛ تولید انسـان فرزانـه و آگاه و کارآمد. او 
کسـی است که چشـمه های اسـتعداد را در وجود انسانها 
جـاری می کنـد و این ماده ی خام انسـانی را - که کودک 
و نوجـوان ماسـت - بـه یک شـخصیت انسـانی کارآمد، با 

فكر و مفید برای جامعه و کشـور و تاریخ تبدیل می کند.1

1-1۳8۳/2/12)بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلّمان(

یکی از بزرگترین 
کارهای بشری؛ تولید 
انسان فرزانه و آگاه و 

کارآمد
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در الیه هـای عمیـق ذهن مخاطـب اثر بگذاریـد. اکتفاء 
نكنیـد بـه ایـن که احساسـات او یـا عواطف او جلب شـد، 
راضی بشـوید؛ نه، سـعی کنید در آن الیه های عمیق ذهن 

اثـر بگذارید تـا با حـوادث گوناگون از دسـت نرود.1

1-1۳90/7/20)بیانات در جمع روحانیون شیعه و اهل سنت کرمانشاه (

در الیه های عمیق ذهن 
مخاطب اثر بگذارید



فصــل دوم

76

اثـر آمــوزش 
و پــروشدر 
تربیت کودک

::: کالم اول:

سـعی کنیـد بچه هـا را با ایمـان کنیـد؛ ایمان بـه خدا، 
ایمـان بـه حقیقِت مطلق و ایمان به اسـالم. اگر این بچه ها 
با ایمان پرورش پیدا کردند و شـما توانسـتید بذر ایمان را 
در دلشـان بكارید، در آینده می شـود از آنها هر شـخصیت 

عظیمی سـاخت و برای هرکاری مناسـب اند.1

1-1۳77/2/2۳ ) بیانات در دیدار مسئوالن کانون پرورش فكری کودکان و 
نوجوانان (

چگونه از یک کودک، 
انسان بزرگی بسازیم؟
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::: کالم دوم:

هیچ چیز، معادل ایمان نیسـت. شـما از این بچه، هرچه 
بخواهیـد بسـازید، باید در او ایمان به وجـود آورید. بدترین 
ضربـه ای کـه امپراتوری خبـری و هنـری زد، ایـن بود که 
شـبكه ی عظیم فسـاد در دنیا را در این سـالهای متمادی 
راه انداخـت - کـه متأسـفانه در دوره ی پهلـوی، پَرش ما را 
هـم گرفت - ُهرُهری مذهبـی و بی ایمانـی را رواج داد که
 انسان در دل و جان خودش، به هیچ ستونی مّتكی نباشد!1

1- 1۳77/2/2۳ ) بیانات در دیدار مسئوالن کانون پرورش فكری کودکان و 
نوجوانان (

چگونه از یک کودک، 
انسان بزرگی بسازیم؟



فصــل دوم

78

اثـر آمــوزش 
و پــروشدر 
تربیت کودک

اگر ایمان را در کودکان نداشـته باشـیم، برای هیچ کاری 
مناسب نیستند؛ هرچه بشـوند، نامطمئّنند. سیاست مدار 
شـوند، نامطمئّنند، تاجر شـوند، کارگر شـوند، نویسنده یا 
هنرمند شوند، نامطمئّنند. سـعی کنید ایمان را در بچه ها 
تقویـت کنید. این اّولین نقطه اسـت.البته آن وقت میتوان 
بـر محـور ایمـان، تعّصـب و جمـود و امثـال آن را پروراند 
و تنیـد؛ میتـوان صفـات عالـی، آزاداندیشـی، شـجاعت، 
بزرگـواری و سـماحت را پرورانـد و تنیـد. آنچـه را که فكر 
می کنید برای این بچه و برای شـخصیت او الزم اسـت، بر 
محور ایمان بتنید. ان شـاءاهلَلّ خداوند شـما را توفیق دهد.1 

1-1۳77/2/2۳ ) بیانات در دیدار مسئوالن کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان (

این، اولین نقطه است!
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تعلیم کاری بسیار ظریف و دقیق است. تعلیم فقط این 
نیست که ما مجموعه ای از معلومات را در کاغذ بگذاریم و به 
دانش آموز بدهیم و بگوییم بخوان؛ بعد هم برهه ای از سال را 
معّین کنیم تا بیایند؛ اّول، شوق به دانستن را در دل متعلّم 
ایجاد نمایید. کسانی که بدون شوق، رشته ای را می خوانند، 
هر چه در آن رشته معلوماتشان زیاد شود، کارآیی آنكسی را 
پیدا نخواهند کرد که با شوق و ذوق به سمت آن رشته رفته 
است. در همه ی رشته های علمی همین طور است؛ باید این 
شوق و ذوق، چه در اساس معلومات، چه در رشته های خاص 
معلومات - که بناست شما پایه ی آن را از دوره ی راهنمایی 
بریزید و آماده کنید - در دل متعلّم ایجاد شود تا در درون 
او، این فّعالیت فكری و مغزی و این شوق قلبی و نیز تالشی 
که معلّم شما پیش دست دانش آموز می گذارد، او را به یک 
عالِم واقعی تبدیل کند. فقط »علم«نیست؛ »تربیت« کنار 

علم حتماً هست، لذا شما آموزش و پرورشید.1
1-1۳81/4/26) بیانات در دیدار جمعی از مسئوالن وزارت آموزش و پرورش (

شوق به دانستن را 
در متعّلم ایجاد کنید
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مـا یـک نوه ی کوچكـی داریم، دو سـال و نیمش اسـت 
و هنـوز درسـت حـرف هـم نمیزنـد. چنـد روز پیش یک 
میـزی اینجـا بـود، داشـت می انداخـت. بـه او گفتـم ایـن 
میـز را نینـداز. گفـت: چرا؟ خوشـم آمـد از ایـن که گفت 
چـرا. چـرا نینـدازم؟ دنبـال علّـت مـی گـردد. بعـد پنجه 
میـزد بـه یک بچـه ی دیگری، گفتـم آقاجان نكـن. گفت: 
چـرا؟ این سـؤال کـردن از علّت، خیلی چیز مهمی اسـت. 
ایـن حالـت دارد بـه وجـود می آید. حـاال وقتی او ده سـاله 
بشـود، سـؤاالت زیـادی برایـش مطرح اسـت: چـرا؟ چرا؟ 
چـرا؟ وقتی همین بچه، یـک جوان هجده، نوزده سـاله ای 
باشـد، سـؤاالت قوی تـری در ذهنـش ایجـاد می شـود. ما 
باید برای این سـؤاالت جواب داشـته باشـیم. ایـن کار، کار 

شماهاسـت. شـما واقعاً میتوانید ایـن کار را انجـام دهید.1

1-1۳91/11/2۳ ) بیانات در دیدار اعضای مجمع عالی حكمت اسالمی (

برای این سؤاالت جواب 
داشته باشیم!
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ــان  ــان، در کودکانم ــوان هام ــد در ج ــاوری را بای خودب
تقویــت کنیــم. مــن می بینــم، گاهــی بــه مــن گــزارش 
ــم ســر کالس، یــا فــالن اســتاد  میرســد کــه فــالن معلّ
در ســر کالس دانشــگاه، از یک پیشــرفت علمِی مســلّم 
اظهــار تردیــد کــرده؛ ایــن اتفــاق افتــاده. فــرض کنیــد در 
زمینــه ی ســلولهای بنیــادی، در زمینــه ی نانوتكنولــوژی، 
در زمینه هــای گوناگــون علمــی - کــه حــاال خوشــبختانه 
پیشــرفتهای علمــی کشــور در بخشــهای مختلــف خیلی 
ــاِق  ــک اتف ــن ی ــاده؛ ای ــی افت ــک اتفاق ــت - ی ــاد اس زی
ــم  ــوی چش ــت، جل ــد نیس ــل تردی ــت، قاب ــی اس حقیق
اســت، ملمــوس اســت؛ اما ایــن آقــا در کالس دانشــگاه یا 
کالس دبیرســتان، شــروع میكنــد بــه خدشــه کــردن: نه 
آقــا، اینجــوری نیســت؛ معلــوم نیســت! مــا چه انگیــزه ای 
داریــم؟ اگــر فــرض کنیــم خــود ما هــم تردیــد داریــم در 
ایــن کــه ایــن پیشــرفت تحقق پیــدا کــرده، چــه داعیه ای 

اعتماد به نفس در 
کودک یعنی چه 

و چگونه؟
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داریــم آن را بــه جــوان مخاطبمــان القــاء کنیــم؟ خــب، 
برویــم تحقیــق کنیــم؛ بــرای خودمــان روشــن شــود کــه 
شــده یــا نشــده. ایــن خودبــاوری را تزریــق کــردن و بــه 

وجــود آوردن، یكــی از کارهــای اصلــی اســت. 1

1-1۳91/7/20 بیانات در دیدار با معلمان و اساتید دانشگاه های خراسان شمالی

اعتماد به نفس در 
کودک یعنی چه

 و چگونه؟
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معلّـم دانـش می آموزد، تفّكـر می آموزد، اخـالق و رفتار 
هـم می آمـوزد؛ آموختن رفتـار و اخـالق از قبیل آموختن 
دانش نیسـت که فقط انسـان از روی کتـاب بخواند؛ درس 
اخـالق را با کتاب نمیشـود منتقـل کرد، بیـش از کتاب و 
بیـش از زبـان، رفتار مؤثّر اسـت؛ یعنی شـما در داخل اتاق 
درس و میـان دانش آمـوزان، با رفتار خودتـان به آنها درس 
میدهیـد. البّته با زبـان هم باید گفت، بایـد نصیحت کرد، 
اّمـا رفتار تأثیـر عمیق تـری دارد، تأثیر همه گیرتـری دارد. 
صادقانـه بودن سـخن را رفتار انسـان روشـن میكنـد؛ این 
عـرض مـا به معلّمیـن ]اسـت[. این بّچه هـا امانـت اند در 
دسـت جامعـه ی معلّم؛ بایسـتی به معنـا توّجه کـرد. اگر 
ان شـاءاهلل معلّمیـن مـا در این صدد برآیند که کـودکان را، 
نوجوانـان را با این شـیوه بـاال بیاورند و پیـش ببرند، تصّور 
بنـده این اسـت کـه در آینـده ی جامعـه، تأثیـرات زیادی 

داشت.1 خواهد 
)1۳9۳/2/17(-1

معّلم، کودک و نوجوان 
را با چه شیوه ای 

پیش ببرد؟
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یـک نكتـه ی دیگـری در این جا وجـود دارد کـه آن هم 
بـاز جنبـه ی ارزشـی دارد. ایـن را هم من عـرض بكنم که 
از نظـر اسـالم همانطور که معلّم احتـرام دارد و باید تكریم 
شـود، متعلّـم هـم بایـد تكریم شـود؛ شـاگرد را هـم باید 
تكریـم کرد. به شـاگرد اهانت نباید کـرد. این یک جنبه ی 
پرورشـی بسـیار عمیقی دارد. اینجا هم یک روایتی اسـت 
کـه ایـن طـور نقـل شـده: »تواضعـوا لمـن تعلّمـون منه 
و تواضعـوا لمـن تعلّمونـه«؛ 1از کسـی کـه فرا مـی گیرید، 
تواضـع کنیـد و در برابـر کسـی هـم کـه از شـما فـرا می 
گیـرد، تواضـع کنید. »و ال تكونوا جبابرة العلمـاء«. جّبار دو 
نوع اسـت: جّبار سیاسی، جّبار علمی. جّبار علمی نباشید؛ 
جّباران عالِم نباشـید؛ مثل فرعون. بنده اینجور اسـتادی را 
در یكی از دانشـگاه های کشـور، سـالها پیش، شـاید چهل 
سـال، چهـل و پنـج سـال قبل دیـده بـودم که جـوری با 
شـاگردهایش حـرف میـزد و تعلیـم مـی داد و برخـورد          

1-) نهج الفصاحه، حدیث1186و کافی جلد 1 صفحه ی ۳6 (

هنر معّلمی این است!

بخش دوم |  قسمت چهارم
) نحوه ی برخورد معّلم با متعّلم (
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مـی کـرد، کـه برخـوردش فرعونی بـود، نه برخـورد پدر با 
فرزنـد. معلّم ممكن اسـت درشـتی هم بكند، اما درشـتی 
غیـر از تحقیـر اسـت؛ غیـر از اهانت اسـت. شـاگرد را باید 
تكریـم کـرد. شـما هـر کدامـی یقینـاً تجربه هـای زیادی 
داریـد از شـاگردانی کـه شـما تكریم شـان کرده ایـد و این 
کار جـواب داده اسـت؛ تربیـِت او را آسـانتر کـرده اسـت. 
دشـنام دادن، تحقیر کردن، حتی زدن، خوب نیسـت. باید 
شـاگرد را مثل مومی در دسـت چرخاند و شكل داد؛ منتها 
بـا مالیمـت. هنـر معلّمـی این اسـت. این هـم یک بخش 

دیگـر از ایـن قضیه ی ارزشـی در بـاب معلّم.1

1-1۳87/2/12) بیانات در دیدار معلّمان استان فارس (

هنر معّلمی این است!
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]غربی ها[ شیوه های آموزش پرورشِی خوبی داشتند و ما 
هم از آنها یاد گرفتیم. اینكه دبستانها از مكتب خانه های قدیم 
بهتر بود؛ دبستان، دبیرستان، تقسیم بندی ها، خوب بود، اینها 
را که ما رد نمی کنیم؛ اینها مفید است؛ اما باألخره چقدرش، 
چه جورش، با کدام رویكردش، ما دیگر به این توجه نكردیم و 
یكپارچه گرفتیم. آنها گفتند شش کالس اینجور باشد، شش 
کالس آنجوری باشد، ما همان را آوردیم. بعد، آنها روششان 
را تغییر دادند، پنج کالس و سه کالس و فالن، ما هم این را 
یاد گرفتیم، آوردیم. خوب، اینكه نمی شود. آنها کتاب درسی 
با درسهای مختلف داشتند، گفتند اینها را تعلیم بدهید، ما 
هم همین طور این تراکم تعلیمات را فرا گرفتیم. شیوه ی 
سازماندهی آموزش و پرورش هم از لحاظ قالب، هم از لحاظ 
محتوا یک شیوه ی تقلیدی محض است. این درست نیست. 
ما باید نگاه کنیم ببینیم چه الزم داریم، این شیوه ای که 

هست، کجایش معیوب است.1
1-1۳87/2/12 بیانات در دیدار با معلمان استان فارس

نگاه کنیم  ببینیم
 چه الزم داریم...

بخش سوم
) عیب های مدارس (
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ایـن شـیوه عیوبـی دارد که یكی از عیـب هایش همین 
حافظه محوری اسـت به جای فكرمحوری. آموزش و 
پـرورش ما حافظه محور اسـت. بچه ها بایـد همینطور دائم 

محفوظـات درسـت کنند.1

1-1۳87/2/12  بیانات دردیدار معلّمان استان فارس 

عیب شیوه ی کنونی 
آموزش و پرورش چیست؟
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محور تالش باید
 عبارت باشد از فکر!

حافظــه بــرای حفــظ کــردن بــد نیســت. حفظ کــردِن 
بچه هــا، کتــاب خوانــدِن بچه هــا، زیــاد خوانــدِن بچه هــا 
هیــچ اشــكالی نــدارد؛ ایــن چیــز خوبی اســت؛ چــون این 
معلومــات مــی مانــد. البته ممكن اســت بعضــی اش را هم 
نفهمنــد. مــا دبســتان که مــی رفتیم، یــک دبســتانی بود 
ــا برنامه هــای متعــارف در آمــوزش و  کــه برنامه هایــش ب
ــا گلســتان درس  ــه م ــرق داشــت. در آنجــا ب ــرورش ف پ
مــی دادنــد. بعضــی از عبــارات و اشــعار گلســتان را بنــده 
از آن وقــت بــه یــاد دارم. آن وقــت کــه مــا گلســتان را مــی 
ــواش  ــا ی ــم؛ بعده ــی فهمیدی ــش را نم ــم، معنای خواندی
یــواش در طــول زمــان، معنــای آن اشــعار و آن جمــالت 
را فهمیدیــم. ایــن خــوب اســت. انســان یــک چیزهایــی 
را ممكــن اســت درســت نفهمــد، لكــن ایــن محفوظــات 
بــرای فعالیــت ذهــن زمینــه درســت مــی کنــد. 
محفوظــات خــوب اســت؛ امــا حفــظ محــوری بــد اســت 
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کــه محــورِ تــالش، عبــارت باشــد از حفــظ. محــورِ تالش 
بایــد عبــارت باشــد از فكــر، ولــو بــا حفــظ هــم همــراه 
باشــد. خــوب، ایــن یــک عیــب بزرگــی اســت؛ ایــن بایــد 

اصــالح شــود.1

1-1۳87/2/12 )بیانات در دیدار معلّمان استان فارس(

محور تالش باید
 عبارت باشد از فکر!
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 اگـر جمهوری اسـالمی می خواهـد پرچم اسـالم را در 
دسـت بگیـرد، می خواهد خودش به سـعادت برسـد، دنیا 
و آخـرت خـود را آبـاد کنـد  همچنان کـه قرآن بـه ما یاد 
مـی دهـد کـه میتوان دنیـا و آخـرت را بـا هم آبـاد کرد و 
بایـد ایـن کار انجام بگیـرد - اگر میخواهد به ملّتهای دیگر 
کمک برسـاند، که »ُکنتم خیَر اُّمٍۀ اُخِرَجت للّناِس«1شاهد 
ـر ملّتهای دیگر باشـد، خب، طبیعتاً نیازهایی دارد:  و ُمَبشِّ
بایـد انسـانهای شـریف، دانـا، بـا اسـتعدادهای جوشـان، 
دارای ابتـكار، دارای اخـالِق نیِک انسـانی، دارای شـجاعت، 
قـّوِت خطرپذیـری، ورود در میـدان هـای جدیـد، بـدون 
هیچگونـه عقده ی خودکم بینـی یا خود برتربینی، انسـان 
هـای دلـداده ی بـه خدای متعـال و متكی به قـدرت الهی 
و دارای توکل کامل، انسـان-های صبور، انسـانهای بردبار و 
حلیم، انسانهای خوشبین و انسانهای امیدوار تربیت کنید. 
اسـالم همه ی این ها را به صورت بسـته ی کامل در اختیار 

1-)آل عمران 110(

خروجی آموزش و پرورش 
باید چه انسانی باشد؟

 بخش چهارم
) خروجی آموزش و پرورش باید چه انسانی باشد؟ (
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همه ی معتقدین و مؤمنین خود قرار داده اسـت. این بسته 
را بـاز کنیـم، دانه دانـه از این مواد اسـتفاده کنیم، بهره مند 
شـویم، آنها را بچشیم و درون وجود خودمان ذخیره کنیم. 

خروجـی آمـوزش و پرورش باید اینجور انسـانی باشـد.1

1-1۳90/2/14) بیانات در دیدار هزاران نفر از معلّمان سراسر کشور (

خروجی آموزش وپرورش 
باید چه انسانی باشد؟
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بخش پنجم

::: کالم اول:

مـا در درجـه ی اول بایـد به سـاختن و پرداختن شـكل 
روحـی کودکانمـان اهتمـام بورزیـم. اگر توانسـتیم هویت 
انسـانی ایـن کـودک را از آغـاز کودکـی شـكل بدهیـم و 
خلقیاتـی را در آن بـه وجـود بیاوریم، این برای همیشـه به 

درد خواهـد خـورد.1

::: کالم دوم:

نكتـه ی بعـد، خودبـاوری اسـت. مـا بایـد کـودک را از 
بـار  به هویت خـود  بـاور  دارای اعتمادبه نفـس و  آغـاز 
بیاوریـم. البتـه ایـن مخصوص کودکان دبسـتانی نیسـت؛ 
در دبیرسـتان هـم همین هسـت، در دانشـگاه هم همین 
هسـت. در کشـور ما متأسـفانه فرهنِگ کامالً منحرفی از 
گذشـته پایه گـذاری شـده، که هنـوز آثـارش از بین نرفته 
- بـا ایـن همـه تبلیغاتـی کـه ماهـا از اول انقالب تـا امروز 

1-1۳91/7/20) دیدار با معلّمان و اساتید دانشگاههای خراسان شمالی (

وظایف مشترک 
معلم و والدین
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وظایف مشترک 
معلم و والدین

داشـتیم - و آن، نـگاه نیازمندانه ی به سـمت غـرب، بزرگ 
دیـدن غـرب و کوچک دیـدن خـود در مقابل اوسـت؛ که 
متأسـفانه این فرهنگ ریشـه کن نشـده و وجود دارد؛ این 

بـه دلیل نبـود خودباوری اسـت.1

::: کالم سوم:

 نكتـه ی بعد، بردباری اسـت. یكـی از چیزهائی که ما در 
تعامـل اجتماعـی احتیاج داریـم، روحیه ی بردباری اسـت؛ 
حلـم. این که در اسـالم و در اخالق اسـالمی این قدر حلم 
ذکـر شـده، به این خاطر اسـت. نبـود بردباری، بسـیاری از 
مشـكالت را در سـطوح پائیـن و سـطوح فردی و سـطوح 

اجتماعـی به وجود مـی آورد. 2

1- 1۳91/7/20) دیدار با معلّمان و اساتید دانشگاههای خراسان شمالی (
2- همان
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::: کالم چهارم:
 مسـئله ی دیگـر، مسـئله ی کنجـكاوی اسـت، کـه در 
بیانـات دوسـتان هـم بـود؛ حالـت استفسـار و اسـتفهام و 

دنبـال کـردن. 1

::: کالم پنجم:
نكتـه ی دیگـر، کار جمعی، تعـاون و همكاری با یكدیگر 
و همت بلند اسـت. کـودکان و همچنین جوانـان را از آغاز 
عادت بدهیم که با همِت بلند نگاه کنند. مسائل گوناگونی 
وجـود دارد کـه اینهـا را باید در سـطح دنیا دید، در سـطح 
جهانـی بایـد مشـاهده کـرد، نه در سـطح منطقـه ای، چه 
برسـد به این که انسـان بخواهد آنها را در سـطح کشـوری 
یا در سـطح والیتی و استانی ببیند. مسائلی وجود دارد که 
اینهـا را بایـد در آفـاِق صد سـاله و صد و پنجاه سـاله دید، 

1-1۳91/7/20) دیدار با معلّمان و اساتید دانشگاههای خراسان شمالی (

وظایف مشترک 
معلم و والدین
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نـه در یـک افق محدود پنج سـاله و ده سـاله و کمتر. اینها 
همت بلند الزم دارد؛ نگاه بلندهمتانه به مسـائل گوناگون. 
ایـن دانش آمـوز یـا ایـن دانشـجوئی که شـما امـروز دارید 
تربیـت میكنیـد، چند صباح دیگر یک اسـتاد اسـت، یک 
مدیـر فعـال اسـت، یک کارشـناس برجسـته اسـت، یک 
عنصـر مؤثر در حرکت سیاسـی جامعه اسـت؛ چند صباح 
دیگـر ایـن وجـود مؤثری در جامعـه خواهد بود. ایـن را آن 

جـوری تربیـت کنیـد که با این همـِت بلند بـار بیاید. 1

::: کالم ششم:
 نكتـه ی بعد، تـن به کار دادن اسـت. یكی از مشـكالت 

ما تنبلی اسـت.2

1-1۳91/7/20) دیدار با معلّمان و اساتید دانشگاههای خراسان شمالی (
2- همان

وظایف مشترک 
معلم و والدین
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::: کالم هفتم:
مسـئله ی مطالعـه و کتابخوانی مهم اسـت. در جامعه ی 
مـا بی اعتنائـی بـه کتـاب وجـود دارد. گاهـی آدم می بیند 
در تلویزیـون از ایـن و آن سـؤال مـی کنند: آقا شـما چند 
سـاعت در شـبانه روز مطالعـه مـی کنیـد، یا چقـدر وقت 
کتابخوانـی داریـد؟ یكـی مـی گوید پنج دقیقـه، یكی می 
گوید نیم سـاعت! انسـان تعجـب می کند. ما بایـد جوانان 
را بـه کتابخوانـی عـادت دهیم، کـودکان را بـه کتابخوانی 
عـادت دهیم؛ که ایـن تا آخر عمر همراهشـان خواهد بود. 
کتابخوانـی در سـنین بنـده - که البته بنـده چندین برابر 
جوانهـا کتـاب می خوانـم - غالبـاً تأثیـرش بمراتب کمتر 
اسـت از کتابخوانـی در سـنین جـوان هـا و شـما عزیزانی 
کـه اینجـا حضـور داریـد. آنچـه که همیشـه برای انسـان 
می ماند، کتابخوانی در سـنین پائین اسـت. جوانان شـما، 
کودکان شـما هرچه مـی توانند، کتاب بخواننـد؛ در فنون 

وظایف مشترک 
معلم و والدین



97

فصــل دوم

اثـر آمــوزش 
و پــروشدر 
تربیت کودک

مختلـف، در راههـای مختلف، مطلبی یاد بگیرنـد. البته از 
هرزه گـردی در محیـط کتـاب هم باید پرهیـز کرد، منتها 
این مسـئله ی بعدی است؛ مسـئله ی اول این است که یاد 
بگیرنـد، عـادت کننـد به ایـن که اصـاًل به کتـاب مراجعه 
کننـد، کتـاب نگاه کننـد. البتـه باید دسـتگاه هـا مراقب 
باشـند، اشـخاص مواظـب باشـند، هدایت کننـد به کتاب 

خـوب؛ کـه با کتـاب بـد، عمر ضایع نشـود.1

::: کالم هشتم:
 نكته ی دیگری را اینجا یكی از خانم ها گفتند که من 
این  بسیار مهمی است:  نكته ی  یادداشت کردم؛ آن هم 
خصوصیاتی که ما می خواهیم در کودکانمان به وجود 
بیاید - حاال شاید در مورد آموزش و پرورش گفتند - به 
طور طبیعی به وجود نمی آید؛ این باید کار شود. چه کسی 
کار کند؟ معلمین؛ چه در سطوح آموزش و پرورش، چه 

1-1۳91/7/20) دیدار با معلّمان و اساتید دانشگاههای خراسان شمالی (

وظایف مشترک 
معلم و والدین
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در سطوح دانشگاه. معلمین باید آمادگی این کار را داشته 
باشند، خبره ی این کار باشند؛ این احتیاج پیدا میكند به 
یک دستگاه باالدستی که این تربیت را به وجود بیاورد. 
بله، این منطقی است. االن وزیر محترم آموزش و پرورش 
هم اینجا هستند؛ این را بروید در دولت مطرح کنید، خود 
شما هم در سطح آموزش و پرورش ببینید چه کار میتوانید 
بكنید. راست میگویند؛ ما اگر بخواهیم این خصلتهای خوب 
در مخاطبینمان سر کالس به وجود بیاید، احتیاج دارد به 
این که معلم ما بلد باشد چه کار کند. همه بلد نیستند؛ 
باید یاد بگیرند. مراکزی باید به وجود بیاید؛ که گفته شد 
پژوهشكده های فرهنگی خانواده یا فرهنگ خانواده؛ این جزو 
پیشنهادهائی بود که بعضی کردند؛ بسیار خوب است، کاماًل 
درست است؛ باید روی این مسائل کار شود. البته اینها ناظر 
به امنیت اخالقی خانواده است، لیكن همه ی اینها در مورد 

مدارس و دانشگاهها هم وجود دارد. 1
1-1۳91/7/20) دیدار با معلّمان و اساتید دانشگاههای خراسان شمالی (

وظایف مشترک 
معلم و والدین
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فصــل دوم

اثـر آمــوزش 
و پــروشدر 
تربیت کودک

::: کالم نهم:
 اآلن در سـطح جهـان، رتبه ی شـانزدهم علمی متعلق 
بـه ایـران اسـت. کسـی بـاورش می آمـد؟ ایـن را مراکـز 
آمـارِی معتبـر دنیـا اعـالن کردنـد. آن وقت یـک مرکزی 
پیش بینـی میكند، میگوید تا سـال 2018 ایران به رتبه ی 
علمـِی چهـارم در دنیـا خواهـد رسـید. امكانـات کشـور و 
توانائی هـای کشـور اینجوری اسـت. سـهم ایـران در تولید 
علـم، االن در دنیا دو درصد اسـت؛ یعنـی دو برابِر آنچه که 
بـه طور طبیعـی ایـران میتواند و بایـد در تولیـد علم دنیا 
سـهم داشـته باشد. اینها چیزهای برجسـته ای است، اینها 

چیزهای مهمی اسـت.
 بنابرایـن مـا بایـد امیـد را افزایـش دهیم؛ مـن این را 
میخواهـم عـرض کنـم. مـا بایـد کارهـای زیـادی را در 
سـطوح دولتـی، در سـطوح مسـئوالِن باال انجـام دهیم؛ 
امـا آنچـه کـه اسـاس قضیه اسـت، این اسـت که شـما 

وظایف مشترک 
معلم و والدین
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اثـر آمــوزش 
و پــروشدر 
تربیت کودک

در کالسـهای درس، چـه در آمـوزش و پـرورش، چه در 
دانشـگاه، امیـد بـه حرکـت را در ایـن جـوان و مخاطِب 
خودتـان پـرورش دهیـد؛ این مثل یک گلولـه ای خواهد 
شـد و پیـش خواهد رفت. اگر یک چنیـن اتفاقی بیفتد، 
کشـور از وجود او حداکثر اسـتفاده را خواهد کرد. سعی 
کنیـم نشـاط ایجاد کنیم، امید ایجـاد کنیم. خطراتی بر 
سـر راه جـوان ها وجـود دارد؛ یكی از خطـرات، ناامیدی 

اسـت؛ کـه بایـد از القاء ناامیدی بشـدت پرهیـز کرد. 1

1-1۳91/7/20) دیدار با معلّمان و اساتید دانشگاههای خراسان شمالی (

وظایف مشترک 
معلم و والدین
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فصـل سوم

تــزکیــه ، 
تـربـیـت و 
تـعـلیـــم

بـه قـدر تعلیـم، یـا شـاید بیـش از تعلیـم، بـه تربیـت 
بیاندیشـید. بـه جـز در یک جـا در قـرآن، کـه »یَُعلُِّمهم« 
جلوتـر از »یَُزّکیهم« اسـت، همـه جا »یَُزّکیهـم« - تزکیه 
- بـر تعلیـم مقـّدم اسـت؛ »یَُزّکیهـم و یَُعلُِّمهم الكتـاَب و 
الحكمَۀ«1. این شـاید نشـان دهنده ی این اسـت که تزکیه 
جایـگاه برتـری دارد. مخاطبـان خودتـان را تزکیـه کنید، 
تربیـت کنیـد. این تربیت هـم »من نََصـَب نَفَسـه للّناِس 
اماماً َفلَیبدأ بتعلیِم نفسـه قبَل تعلیِم غیره«2، سخت است. 

ایـن کار سـخت را هـم باید انجـام داد. ۳

1-) سوره ی جمعه ایه ی 2(
2-) غرر الحكم، ح 7016 (

۳-1۳90/7/20) بیانات در جمع روحانیون شیعه و اهل سنت کرمانشاه (

پیش از تعلیم به
 تربیت بیاندیشید
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فصـل سوم

تــزکیــه ، 
تـربـیـت و 
تـعـلیـــم

مـا مـی خواهیـم از ایـن نسـلی که امـروز مثل مـاده ی 
خامـی و مثـل ذخیـره ای در اختیـار یكایـک ماسـت، 
چـه سـاخته شـود؟ آینـده ای را کـه آنها خواهند سـاخت 
و پرداخـت و پیـش بـرد، چگونـه تصویـر کرده ایـم؟ اگـر 
حقیقتـاً به آرمـان های اسـالمی و ملّی و عظمـت ایران و 
ایرانی و جبران راهی که دسـتهای اسـتبداد سـیاه در این 
صدوپنجاه سـال، دویسـت سـال اخیر ما را در آن کشانده 
اسـت، فكـر مـی کنیم؛ اگـر این هـا برایمان مهم اسـت و 
بـه آینـده بـه معنای حقیقـی کلمـه اهمیت مـی دهیم، 
پس بایسـتی به تربیت کودک و نوجـوان خیلی بپردازیم، 
دربـاره ی آن خیلـی فكـر کنیـم و اهمیـت آن را خیلـی 
بشناسـیم؛ که احسـاس میكنم بـرای برخی از مسـئوالن 

امـور فرهنگـی مسـأله به این شـكل مطرح نیسـت!1

1-1۳77/2/2۳ ) بیانات در دیدار مسئوالن کانون پرورش فكری کودکان و 
نوجوانان (

درباره ی آن خیلی فکر 
کنیم و اهمیت آن را 

خیلی  بشناسیم
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تــزکیــه ، 
تـربـیـت و 
تـعـلیـــم

امـور تربیتیها کـه از اّول انقـالب مطرح بـود باید جّدی 
گرفته شـود. خدا رحمت کند شـهید »رجایی« و شـهید 
»باهنـر« را که عالمانه این بخش را فّعال کردند. نمی شـود 
در همه ی سـطوح این بخش را از آموزش و پرورش حذف 
کـرد؛ بایـد به آن توّجـه نمود. حّداقل نیمـی از کار آموزش 
و پـرورش، پـرورش و تربیـت اسـت. لـذا شـما می بینیـد 
در قـرآن وظیفـه ی انبیـاء، تزکیـه و تعلیـم اسـت. بعضی 
هـا از جلـو قـرار گرفتـن »یزّکیهـم« در دو آیه ی قـرآن بر 
»یعلّمهم«، اسـتفاده کرده اند کـه تزکیه از تعلیم هم باالتر 
اسـت. می تواند اینطور باشـد. حّداقل این اسـت که تزکیه 
در کنار تعلیم است؛ »یزّکیهم و یعلّمهم الكتاب و الحكمۀ« 
آن هـم تعلیم کتـاب و حكمت، نه تعلیـم چیزهای پیش 
پـا افتاده. ایـن در کنار تزکیه اسـت؛ بنابراین تزکیه خیلی 

واالسـت. تزکیه، یعنی تربیت. 1

1-1۳81/4/26) بیانات در دیدار جمعی از مسئوالن وزارت آموزش و پرورش (

جایگاه تزکیه 
در تربیت کجاست؟
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تــزکیــه ، 
تـربـیـت و 
تـعـلیـــم

گنجینه هـای ملت - یعنی کودکان و نوجوانـان و جوانان 
- در دسـت شماسـت؛ هیـچ گنجـی از ایـن باالتر نیسـت. 
اگـر از اسـتعداد این هـا در راه پرورش فكری و رشـد علمی 
اسـتفاده نشـود؛ یـا رشـد علمی پیـدا کننـد، امـا از لحاظ 
انسـانی و اخالقـی و تربیتی انسـانهای منحـرف و ُمعَوجی 
بـار بیایند؛ انسـانی بی اعتقاد و بی اعتنای بـه همه ی موازین 
اخالقـی باشـند؛ نه به ملّت، نه به کشـور، نه به مـردم، نه به 
اسـالم و انقالب، نه به خدمتگزاران و مسـئوالن کشـور و نه 
به سرنوشت و تاریخشان هیچ اعتنایی نداشته باشند؛ اینها 
هـر چـه هم عالِم باشـند، این علم ارزش منفـی دارد؛ یعنی 
میزان علم هر چه بیشـتر شـد، ضربه و ضررش هم بیشـتر 

خواهـد بـود؛ مصداق همان شـعر معـروف خواهند بود:
      چو دزدی با چراغ آید     گزیده تر برد کاال

بنابراین باید برای تربیت دانش آموزان هم خیلی اهمیت 
قائل شد.1

1-. 1۳81/4/26) بیانات در دیدار جمعی از مسئوالن وزارت آموزش و پرورش (

علم بدون تربیت 
فایدهای دارد؟
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تــزکیــه ، 
تـربـیـت و 
تـعـلیـــم

یكـی از مسـایل تعلیـم و تربیـت، توجه به تفـاوت های 
فـردی بیـن بچه هاسـت. بچـه ها از لحـاظ زمینـه ارثی و 
وضع خانوادگی، موقعیت شـغلی والدیـن، وضع اجتماعی، 
امكانات، هوش، اسـتعداد و سـایر جنبه های مختلف رشد 

با هـم فرق مـی کنند.1

1۳7۳/۳/7-1

توجه به تفاوت های 
فردی در تعلیم وتربیت
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تــزکیــه ، 
تـربـیـت و 
تـعـلیـــم

کـودکان جهـان همچـون جوانـه هـای امیـد بخشـی 
هسـتند کـه دسـت مایـه حیاتشـان بـذر پاکیـزه فطرت 
اسـت و بسـتر رشدشـان زمین مسـتعد خانواده و سـپس 
جامعـه؛ مسـأله تعلیـم و تربیت مفیـد و سـالم در فضای 
مسـاعد رشـد مـی توانـد نقشـی مطلـوب بر لـوح فطرت 
کـودک بنـگارد و زمینه کمـال وی را فراهم سـازد و از این 
راه آینـده ای روشـن را بـرای ملت ها تضمین کند. در نظر 
داشـته باشـیم که همه کـودکان بر فطرتی پـاک و کمال 
جو متولد می شـوند و این تربیت خانواده و اجتماع اسـت 
کـه از آنـان انسـان هایـی برومند و شایسـته یا پژمـرده و 

فاسـد می سـازند. 1

1-)پیام به سمینار علمی و آموزشی کودکان زیر 6 سال( 12 / ۳/ 1۳66

توجه به فطرت پاک 
وکمال جوی کودکان 

درتربیت
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تــزکیــه ، 
تـربـیـت و 
تـعـلیـــم

دنیـای مـادی گرا، بـه حـق، از ضعف نفـوذ معنویت در 
رنـج و اضطراب به سـر می بـرد، حال آنكـه باید به همین 
عامـل معنوی در امـور تربیتی توجه خاص معطوف شـود 
کـه مهـم ترین وظیفـه در تربیت اطفـال و انتقال مفاهیم 

ارزش ها است.1

1-پیام به سمینار علمی و آموزشی کودکان زیر 6 سال ( 12 / ۳/ 1۳66

توجه به معنویت در 
تربیت اطفال
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تــزکیــه ، 
تـربـیـت و 
تـعـلیـــم

باور داشـته باشـیم کـه کودکان ما بسـیاری از مسـایل 
معنـوی را درک مـی کنند و آمـوزش آنان در این سـنین 
با روشـهای مناسـب نه تنها مقدور بلكه واجب و اساسـی 

است.1

1-پیام به سمینار علمی و آموزشی کودکان زیر 6 سال ( 12/ 1۳66/۳

ضرورت آموزش مسائل 
معنوی به کودکان
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فصل چهارم

مانـعی بـه 
نـام غـرب

بچـه ی شـما در آغـوش شـما، در مدرسـه ی شـما، در 
کتابخانـه ی کانون و جلوی روی شماسـت و شـما بـرای او 
فكرهایی، آینـده ای و امیدواری ای دارید. ناگهان مشـاهده 
مـی کنید دسترسـی یـک نفر کـه حداقل بیگانه اسـت - 
شـما با این بچه خویشـاوندید، شـما معلّمش، پـدرش، یا 
مربّیش هسـتید؛ لیكن او بیگانه و بی عالقه به سرنوشـت 
ایـن بچـه اسـت - بـه ایـن بچـه، از راه همیـن کاالهـای 
فرهنگِی متداول و رسـانه های گوناگون خبری و فرهنگی، 
بیشـتر از شماسـت! ایـن، جای نگرانی اسـت و امـروز این 

وجـود دارد؛ چـه مـن و شـما بخواهیم، چـه نخواهیم!1

1-1۳77/2/2۳  بیانات در دیدار مسئوالن کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان 

این، جای نگرانی است!
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مانـعی بـه 
نـام غـرب

::: کالم اول:

تهاجم فرهنگی یک حقیقتی است که وجود دارد؛ می خواهند 
برروی ذهن ملّت ما و برروی رفتار ملّت ما - جوان، نوجوان، حتی 
کودک - اثرگذاری کنند. این بازی های اینترنتی از جمله ی 
همین است؛ این اسباب بازی هایی که وارد کشور می شود از 
جمله ی همین است که من چقدر سر قضیه ی تولید اسباب بازی 
داخلِی معنی دار و جذاب حرص خوردم با بعضی از مسئولین این 

کار که این کار را دنبال بكنند.

::: کالم دوم:

 - انگلیسـی  زبـان  آمـوزش  اآلن  دانیـد،  مـی   خـب 
بالخصـوص زبـان انگلیسـی، حـاال زبانهـای دیگـر خیلـی 
خیلـی کمتـر - خیلـی رواج پیـدا کـرده، آموزشـگاه های 
فراوانـی به وجـود مـی آورند. خـب، مراکز آموزش هسـت؛ 
همـه ی کتـاب هـای آمـوزش که خیلـی هم با شـیوه های 

 غرب چگونه
 در ذهن کودک ما
 اثر گذاری میکند؟
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مانـعی بـه 
نـام غـرب

جدیـد و خوبـی ایـن کتـاب های آمـوزش زبان انگلیسـی 
تدوین شـده، منتقل کننده ی سـبک زندگی غربی اسـت، 
سـبک زندگی انگلیسـی اسـت. خب ایـن بچه ی مـا، این 
نوجـوان مـا و جـوان ما ]که[ ایـن را می خوانـد، فقط زبان 
یـاد نمـی گیرد؛ حتـی ممكن اسـت آن زبان یـادش برود، 
اما آنچه بیشـتر در او اثر می گذارد آن تأثیر ]اسـت[ که بر 
اثـر خوانـدن این کتاب از سـبک زندگی غربـی در وجود او 
به وجـود مـی آید؛ این از بین نمـی رود؛ این کارهـا را دارند 

مـی کنند.1

::: کالم سوم:

روی کیـف بچه هـای دبسـتانی چـه لزومـی دارد کـه 
یـک تعبیـر فرنگی نوشـته بشـود؟ روی اسـباب بـازی ها 
همین جـور؛ من واقعا حیـرت میكنم. این جـزو چیزهایی 

اسـت که شـما خیلـی دربـاره اش مسـئولیت دارید.
)1۳92/9/19(-1

 غرب چگونه
 در ذهن کودک ما

 اثر گذاری می کند؟
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فصل چهارم

مانـعی بـه 
نـام غـرب

::: کالم چهارم:
 خـب در مقابـل ایـن ها بایـد چـه کار کـرد؟ در مقابل 
اینها دو چیز الزم اسـت: یكی کار، یكی ابتكار؛ این دو کار 
و ایـن دو نقطـه ی مهم را بایـد در نظر ]داشـت[؛ باید کار 

کنیـم، کار هم باید کار ابتكاری باشـد.

 غرب چگونه
 در ذهن کودک ما

 اثر گذاری می کند؟
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فصل پنجم

ابــزارهـای
تـربـیــتی

اینكه روز معلّم را در ســالگرد شــهادت شــهید مطّهری 
قــرار دادنــد، یــک معنــای نمادیــن و پرمغــز و پرمضمونی 
ــری  ــهید مطّه ــوم ش ــاً مرح ــاً و انصاف ــون حق دارد؛ چ
یــک انســان بــزرگ و برجســته بــود. زندگــی او، تــالش 
مخلصانــه و مؤمنانــه و عالمانــه، همــراه بــا احســاس درد، 
همــراه بــا یــک بصیــرت کامــل در میــدان علــم و معرفت 
و فرهنــگ بــود. خــدای متعــال هــم ایــن مــرد بــزرگ را 
مأجــور کــرد، پــاداش داد و شــهادت را نصیــب او کــرد؛ در 
واقــع او را زنــده نگــه داشــت؛ »بــل احیــاء عنــد ربّهــم«1. 
یــک متخــّرج و تحصیــل کــرده ی حــوزه ی علمیــه ی قم، 
وقتــی بــا کوله بــار معرفــت و دانشــی کــه بــه طــور عمیق 
آموختــه اســت، می آیــد در دل محیــط فرهنــگ و تعلیــم 
و تربیــت عمومــی و نســل جــوان قــرار مــی گیــرد، ایــن 
قــدر منشــأ بــرکات مــی شــود. مــن همیــن جــا عــرض 
بكنــم - قبــالً هــم در حــوزه ی علمیــه گفتــه ام - فضــال و 

1-) 169 آل عمران (

آیا طلبه ها وارد 
 فضای تربیتی بشوند؟

 بخش اول
) استفاده از طلبه ها در  کار تربیتی (
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فصل پنجم

ابــزارهـای
تـربـیــتی

برجســتگان حــوزه ی علمیــه، آن عناصــر الیــق و توانایــی 
هســتند که مــی تواننــد در مجموعــه ی عظیم آمــوزش و 

پــرورش نقــش ایفــاء کننــد.1

1- 1۳90/2/14 )بیانات در دیدار هزاران نفر از معلّمان سراسر کشور(

آیا طلبه ها وارد 
فضای تربیتی بشوند؟
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فصل پنجم

ابــزارهـای
تـربـیــتی

::: کالم اول:

شـما جوانـان و نوجوانانی که قرآن را فـرا می گیرید، این 
را بدانید که یک ذخیره مادام العمر برای اندیشـیدن و فكر 
کـردن را بـرای خودتـان فراهـم می کنید. این چیز بسـیار 

باارزشی است. 1

:::کالم دوم:

امـروز بحمـداهلّل امـواج آمـوزش و تعلیـم و تعلّـِم قرآن، 
بسـیاری از نقـاط جامعـه ی مـا را فراگرفتـه اسـت و مـن 
خوشـحالم از این که می بینم جوانان، نوجوانـان و کودکان، 

در راه آمـوزش قـرآن تـالش می کنند2

1-1۳80/6/28 ) بیانات در دیدار جمعی از حافظان و قاریان قرآن نونهال و 
نوجوان کشور(

2-همان

 بخش دوم
) قرآن (

فراگیری قرآن چه اثری 
در نوجوان دارد؟



12۳

فصل پنجم

ابــزارهـای
تـربـیــتی

::: کالم سوم:

اُنـس بـا قـرآن در دوران کودکـی و نوجوانـی، تـا دوران 
جوانـی، یـک نعمت بسـیار بزرگ اسـت.1

1- 1۳80/6/28 ) بیانات در دیدار جمعی از حافظان و قاریان قرآن نونهال و 
نوجوان کشور(

فراگیری قرآن چه اثری 
در نوجوان دارد؟
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فصل پنجم

ابــزارهـای
تـربـیــتی

مـن عقیـده ام این اسـت که حفـظ قرآن بایـد از بچگی 
شـروع بشـود؛ یعنـی حـدوداً از دوازده سـالگی، سـیزده 

سـالگی؛ »الّتعلّـم فـی الّصغـر کالّنقش فـی الحجر«1

1- بیانات در دیدار قاریان مصری 1۳70/11/۳

حفظ قرآن



12۵

فصل پنجم

ابــزارهـای
تـربـیــتی

بایـد همزمـان با آمـوزش و حفظ قـرآن، مبانـی فكری 
و اسـتداللی قـرآن آمـوزان از طریق آثار شـهید مطهری و 
دیگـر بـزرگان، اسـتحكام یابد تا ایـن نونهـاالن و نوجوانان 
درآینـده در خدمت اسـالم، قرآن و اهل بیت علیه السـالم 

قـرار گیرند.1

1-دیدار جمعی از نونهاالن و نوجوانان حافظ و قاری قرآن ( 4/ 4/ 1۳80

استحکام مبانی فکری 
همزمان با حفظ قرآن
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فصل پنجم

ابــزارهـای
تـربـیــتی

آن چیزهایی که الزم اسـت، آن مطالبی که مفید اسـت 
و مـا را بـه فهـم قـرآن نزدیـک تر می کنـد، آنهـا را به این 
کودکان یاد بدهید تا مثل نقشـی که در سـنگ می ماند، 
تـا آخـر عمر در ذهنشـان باقی بمانـد و مایه برکت شـود. 
جامعه اسـالمی ما از این طریق رشـد می کند و استحكام 
مـی یابـد و با این روش اسـتقالل خـود را تضمین و توجه 
مسـلمانان دنیـا را جلب می کند تـا راه هدایت خـود را در 

اسـالم پیدا کند.1

1-دیدار با شرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن ( 4/ ۳/ 1۳74

فهم قرآن در کودکی راه 
رشد جامعه ی اسالمی
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فصل پنجم

ابــزارهـای
تـربـیــتی

ن مفاهیـم حكمت  توجـه بـه شـعر کـودک کـه ُمتضمِّ
اسـالمی و حكمـت سیاسـی باشـد، بـه نظـر مـا یكـی از 
کارهای الزم اسـت و امروز یک مقداری جایش خالی اسـت. 
شـعر کـودک و کتاب کـودک و نوجـوان از جمله ی بخش 
های مهمی اسـت که امروز مورد توجه اسـت. شـعرایی که 
توانایی دارند، زبان رسـایی دارند، باید مفاهیم حكمت آمیز 
را، یعنی حكمت اسـالمی و ایرانی را در شـعرهای فارسـی 

بگنجانند1

1-1۳92/۵/1) بیانات در دیدار شاعران (

امروز یک مقداری جایش 
خالی است...

 بخش سوم
) شعر (
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فصل پنجم

ابــزارهـای
تـربـیــتی

قّصه گویـی، هنـر بسـیار خوبی اسـت. قّصه هـای خوب، 
سـازنده ی شـخصیت کـودک اسـت. همـان قّصه هـای 
قدیمـی را کـه مـا از مـادر خودمـان، از مـادر بـزرگ و یا از 
پیـرزن دیگـری در کودکی شـنیده ایم، امروز کـه مرور می 
کنیم، می بینیم در آنها چقدر حكمت وجود دارد! انسـان، 
بعضـی از خصـال و تفّكـرات خـودش را کـه ریشـه یابی 
میكنـد، به ایـن قّصه هـا می رسـد. قّصه، مقولـه ی خیلی 

مهّمـی اسـت؛منتها قّصه هـای خوب.1

1-1۳77/2/2۳)بیانات در دیدار مسئوالن کانون پرورش فكری کودکان و 
نوجوانان (

بخش چهارم 
) قصه(

 قصه های خوب
سازنده ی شخصیت 

کودک
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فصل پنجم

ابــزارهـای
تـربـیــتی

سـعی کنیـد در ایـن قّصه گویـی و در ایـن کار هنـری، 
اّولیـن چیـزی را کـه در کـودک ایجـاد مـی کنیـد، ایمان 

1 باشد. 

1-1۳77/2/2۳ ) بیانات در دیدار مسئوالن کانون پرورش فكری کودکان و 
نوجوانان (

کاشتن بذر ایمان
اولین کار در قصه گویی



1۳0

فصل پنجم

ابــزارهـای
تـربـیــتی

در یک برنامه ی تلویزیونی دیدم که از ایشـان] آقای آذر 
یزدی [تجلیل کرده بودند. من بااینكه وقتم هم کم اسـت، 
از وقتی تلویزیون را روشـن کردم و دیدم که از ایشـان دارد 
تجلیل می شـود، پای آن برنامه نشسـتم، صحبتهای خود 
ایشـان را هـم گـوش کردم. ایشـان در آنجـا می گفتند که 
در طـول آن سـالهای پیـش از انقـالب هیچ کس کمترین 
تشـّكری، تقدیـری از این مـرد زحمتكش و خـدوم نكرده 
اسـت. آن برنامـه را کـه مـن دیـدم، نكتـه ای در ذهنم بود 
و دلـم خواسـت کـه آن را یک وقتـی بـه ایشـان بگویـم، 
فكـر می کـردم دیگـر امـكان نـدارد و عملی نیسـت؛ کجا 
حـاال مـا آقـای آذر یـزدی را زیـارت کنیـم! حـاال تصادفـاً 
امشـب ایشـان اینجا هسـتند. آن نكته این اسـت که من 
خـودم را از جهت رسـیدگی بـه فرزندانم، بخشـی مدیون 
ایـن مـرد و کتـاب ایـن مـرد می دانـم. آن وقتی کـه کتاب 
ایشـان درآمـد- اول هـم بـه نظـرم دو جلد، سـه جلـد، تا 

خودم را از جهت رسیدگی 
به فرزندانم، مدیون این 
مرد و کتابهایش می دانم!
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فصل پنجم

ابــزارهـای
تـربـیــتی

آن وقتـی کـه من اطـالع پیدا کـردم، از این کتـاب درآمده 
بـود؛ »قصه هـای خوب بـرای بچه های خـوب«- من رفتم 
توّرق کردم. بچه های ما داشـتند بـه دوران ُمراهقی- یعنی 
نزدیكـی به بلـوغ- می رسـیدند، دوره هـم دوره ی طاغوت 
بـود و همـه ی عوامـل در جهـت گمراه سـازی ذهـن و دل 
جـوان حرکت می کرد. من دلم می خواسـت چیزی باشـد 
کـه جوانهـای مـا بـا او هدایـت شـوند و جاذبه هم داشـته 
باشـد. خـب، کتـاب خوب کـه خیلی بـود. بنده فهرسـت 
پیشـنهادی کتاب می نوشـتم و بیـن جوانهای دانشـجو و 
دانش آموزهای سـطوح باالی دبیرسـتانها پخش می شـد، 
امـا بـرای بچه هـای کوچک، دسـتمان خالی بـود، تا اینكه 
کتـاب ایشـان را مـن پیدا کـردم. نگاه کـردم دیـدم این از 
جهـات متعـددی، از دو سـه جهـت، همـان چیزی اسـت 
کـه مـن دنبالش می گـردم. به نظـرم دو جلد یا سـه جلد 
آن وقـت چاپ شـده بـود، خریدم. بعد هم دنبالش گشـتم 

خودم را از جهت رسیدگی 
به فرزندانم، مدیون این 
مرد و کتابهایش می دانم!
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فصل پنجم

ابــزارهـای
تـربـیــتی

تـا اینكـه جلـد پنجـم بـه نظرم یـا ششـم- حاال درسـت 
نمی دانـم، یـادم نیسـت- درآمـد؛ بـه تدریـج چاپ شـد و 
مـن رفتـم تهیـه کـردم و بـرای فرزندانم خریـدم. نه فقط 
فرزندان، بلكه در سـطح شعاع ارتباطات فامیلی و دوستانه، 
هرجا دسـتم رسـید و فرزندی داشـتند که مناسـب بود با 
ایـن قضیه، ایـن کتـاب ایشـان را معرفی کردم. خواسـتم 
این حق شناسـی را من به نوبه ی خود کرده باشـم. ایشـان 
یـک خلئـی را در یـک برهـه ای از زمـان بـرای زنجیـره ی 
طوالنـی فرهنگـی ایـن کشـور پرکردند. اینـكار، بـاارزش 
اسـت. خداوند از شـما ایـن خدمت را قبول کنـد و مأجور 
باشـید. این ستایشـهای زبانی و این ها، اجر کارهایی که با 
اخالص انجام گرفته باشـد، نمی شـود؛ اجر کار مخلصانه را 

خـدا بایـد بدهد و خـدا هم خواهـد داد.1

1-1۳86/10/1۵) بیانات در دیدار نخبگان استان یزد (

خودم را از جهت رسیدگی 
به فرزندانم، مدیون این 
مرد و کتابهایش می دانم!
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فصل پنجم

ابــزارهـای
تـربـیــتی

::: کالم اول:

یكی از رشـته های تألیف و کار فلسـفی، نوشـتن فلسفه 
بـرای کـودکان اسـت. کتاب های فلسـفِی متعـّددی برای 
کودکان نوشـته اند و ذهن آنان را از اّول با مبانی فلسـفی ای 
که امروز مورد پسـند لیبرال دمكراسـی اسـت، آشـنا می 
کننـد. یقینـاً در نظـام شـوروی سـابق و دیگر نظـام های 
مارکسیسـتی اگر دسـتگاه فلسـفه برای کودکان و جوانان 
بـود، چیـزی بـود که مثالً به فلسـفه ی علمـی »مارکس« 
منتهـی شـود. ما از ایـن کار غفلت داریم. من به دوسـتانی 
که در بنیاد مالّصدرا مشـغول کار هسـتند، سفارش کردم، 
گفتم بنشـینید بـرای جوانـان و کودکان کتاب بنویسـید. 
ایـن کاری اسـت کـه قـم می توانـد بـر آن هّمت بگمـارد. 
بنابراین از جمله کارهای بسـیار الزم، بسـط فلسـفه است؛ 

البتـه بـا مبانی مسـتحكم و ادبیات خـوب و جّذاب1

1-.1۳82/10/29) بیانات در دیدار جمعی از نخبگان حوزوی (

ما از این کار غفلت داریم...

بخش پنجم 
) فلسفه (
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فصل پنجم

ابــزارهـای
تـربـیــتی

::: کالم دوم:

یـک مسـئله، مسـئله ی نوشـتن کتـاب فلسـفی برای 
کـودکان اسـت، کـه غربی هـا دارند ایـن کار را مـی کنند. 
دو سـه سـال قبل از این، یک کتابی برای من آوردند، من 
مبالغـی نـگاه کـردم. خـب، از همـان اّولـی که شـروع می 
کنـد، واقعاً فلسـفه اسـت؛ لیكن باب کـودکان اسـت. این 
کتاب، یک کتاب خیلی قشـنگی اسـت در باب فلسفه، به 
نظـرم یـک آمریكایی این را نوشـته اسـت. ما بـه این جور 
کتابـی احتیـاج داریم. بچه های ما ذهنشـان دارد فلسـفی 
می شـود. خوشـبختانه حرکت جامعه و نظام موجب شده 
کـه ذهنها عقالنیـت پیدا کند. جـوان های ما واقعاً سـؤال 
می کنند. این سـؤالهایی که زیاد شـده، این را باید مبارک 
دانسـت؛ منتها مـا باید جواب گویی داشـته باشـیم. حس 
سـؤال کنندگی دارد زیاد میشـود، و این همین طور دارد به 

نسـلهای پایین تر منتقل می شـود1
1-.1۳91/11/2۳) بیانات در دیدار اعضای مجمع عالی حكمت اسالمی (

ما از این کار غفلت داریم...



1۳۵

فصل پنجم

ابــزارهـای
تـربـیــتی

 امـروز در دنیـا بـه زبـان کودکـی بـه کـودکان فلسـفه 
می آموزنـد؛ یعنـی چیـزی کـه از نظـر بعضـی از طراحان 
کشـور ما بی معنی اسـت؛ فكر می کنند فلسفه مخصوص 
آدم های ریش و سـبیل دار و کسـانی اسـت که یک سـنی 
از آنها گذشـته باشـد. نگاه مدرن به مسـائل حیـات، امروز 
پیشـُروان علمـی دنیـا را به اینجا رسـانده که باید فلسـفه 
را از دوره ی دبسـتان بـه کـودکان تعلیـم داد؛ البتـه با زبان 

کودکی.1

1-1۳8۵/2/12) بیانات در دیدار معلّمان سراسر کشور (

پیشُروان علمی دنیا را به 
اینجا رسانده که...



1۳6

فصل پنجم

ابــزارهـای
تـربـیــتی

امـروز در کشـورهای پیشـرفته ی مـادی دنیـا، یكـی از 
کارهای اساسـی و یک رشـته ی مهم، تدریس فلسفه برای 
کـودکان اسـت. خیلی هـا در جامعه ی ما اصـاًل تصور نمی 
کنند که برای کودک هم فلسـفه الزم اسـت. برخی تصور 
مـی کنند فلسـفه به معنـای یک چیـِز ُقُلمبه ُسـُلمبه ای 
اسـت کـه یـک عـده ای در سـنین بـاال بـه آن توجـه می 
کنند؛ این نیسـت. فلسفه شكل دادن فكر اسـت، یاد دادِن 
فهـم کـردن اسـت، ذهـن را بـه فهمیـدن و تفكر کـردن، 
عـادت دادن اسـت؛ ایـن از اول بایـد به وجود بیایـد. قالب، 
مهم اسـت. اگرچه محتوا هم در همین فلسـفه ی کودکان 
حائز اهمیت اسـت، اما عمده شـیوه اسـت؛ یعنـی کودک 
از اول کودکـی عـادت کنـد به فكر کـردن، عـادت کند به 

خـردورزی؛ این خیلی مهم اسـت.1

1-1۳91/7/20) بیانات در دیدار معلّمان و اساتید دانشگاه های خراسان شمالی (

کودک، از اوِل کودکی 
عادت کند به...



1۳7

فصل پنجم

ابــزارهـای
تـربـیــتی

اگر امروز کودک ما فارسـی را درسـت یاد بگیرد و بتواند 
لغـت فارسـی را در جایی کـه الزم دارد، اسـتفاده و مصرف 
کنـد، اگر شـاعر شـد، اگر هنرمنـد، گوینده، برنامه سـاز، یا 
کتاب نویس شـد، شـما دیگـر خاطرتان جمع اسـت؛ مثل 
کتاب نویس، فیلمنامه نویس، گوینده ی تلویزیـون و افرادی 
نظیـر آنهـا کـه در محیـط قبلـی پـرورش پیـدا کرده اند، 

نخواهـد بود. 1

1-1۳77/2/2۳ ) بیانات در دیدار مسئوالن کانون پرورش فكری کودکان و 
نوجوانان (

فارسی را درست
 یاد بگیرد!

بخش ششم
) زبان فارسی (



1۳8

فصل پنجم

ابــزارهـای
تـربـیــتی

فیلم هم چیز جذابی است؛ سینما خیلی عنصر جذابی 
است، رسانه ی فوق العاده ای است، یعنی واقعا اآلن هیچ چیزی 
مثل سینما نیست از لحاظ اثرگذاری؛ خب روی این زمینه 
کار بكنید؛ کارهای ابتكاری بكنید؛ اسباب بازی همین جور، 
ها  این  همین جور،  عروسک  همین جور،  رایانه ای  بازِی 
چیزهایی است که الزم است. اسباب بازی رایج بچه های 
ما شده تفنگ. خب بابا! آمریكایی ها که پدرجد ما در این 
کارند، االن پشیمان اند، درآن درمانده اند که چه کار کنند. 
ما بچه های خودمان را که اَلَكدولَک بازی می کردند که 
تحرک داشت و خوب بود، گرگم به هوا بازی می کردند که 
کار بسیار خوبی بود و ورزش بود و بازی و سرگرمی بود، یا 
این چیزی که خط کشی می کنند و لیِ لِی می کنند - بازِی 
بچه های ما اینها بود - آورده ایم نشانده ایم پای اینترنت، نه 
تحرک جسمی دارند، نه تحرک روحی دارند، و ذهنشان 
تسخیر شده به وسیله ی طرف مقابل. خب بیایید بازی تولید 

بخش هفتم
) بازی (

بازی های غربی یا
 بازی های ایرانی؟



1۳9

فصل پنجم

ابــزارهـای
تـربـیــتی

کنید، بازی ترویج کنید، همین بازی هایی که بنده حاال اسم 
آوردم و ده تا از این قبیل بازی ]که[ بین بچه های ما از قدیم 
معمول بوده را ترویج کنید؛ ]این[ یكی از کارها است، اینها را 
ترویج کنید. ما همه اش نباید نگاه کنیم ببینیم که غربی ها 
از چه جور بازی ای حمایت می کنند، ما هم از همان بازی 
حمایت بكنیم. ورزش باستانی یک ورزش زیبا و هنری است، 
خب این را ترویج کنید؛ اینها را پیش ببرید و ترویج کنید که 
بچه ها ]سراغ اینها[ بروند. بچه های ما - نوه های بنده - اسم 
بازیكنان و ستاره های فوتبال دنیا را خیلی خوب بلدند، یكی 
یكی همین طور مكرر اسم اینها را می آورند؛ این طرفدار این 
است، آن طرفدار آن است، لباس نمی دانم فالن تیم فرنگی 
را این میپوشد، آن یكی لباس تیم دیگر را می پوشد، اما اسم 
مثالً فرض کنید که فالن دانشمند معاصر خودشان را نمی 
شناسند؛ اسم بیاوری نمی شناسند کیست؛ خب اینها بد 

است، اینها را ما بایستی واقعا کار بكنیم. 1
1-1۳92/9/19 بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی

بازی های غربی یا
 بازی های ایرانی؟
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