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 راهبردها:ب( فرمایشات اشاره کننده به 

 نوگرایی؛ تحول مداری و تطبیق پذیری .1

 دنبللال شللود؛ سللبز تللا کنللیم مراقبللت و بپاشللیم را خودمللا  سللا م بللذر بایللد. اسللت بللومی حلل  راه حقیقللی، حلل  راه

 چنلد  دسلت هلای تجربله از گلرفت  عاریله و بیگانله  غلت و زبلا  بله گفلت  سلخ  دنبلال نباشلیم؛ آ  و ایل  از تقلید

 تجربله همله از بایلد کله معتقلد  صلد در صلد چلرا، نبلریم؛ بهلره دیگلرا  علملی هلای فلرآورده از اینکه نه. نباشیم آنها

... کنیمملی انتخلا  را آ  کلرده، خلوبی کلار دنیلا در کله کل  هلر بنلدیم؛نمی را هلا پنجلره. بلرد بهلره بشر علمی های

 یارده بلا ببینلد؛ خلودش چشلم بلا کنلد؛ فکلر خلودش مغلز بلا باشلد؛ خلودش مللت یل  کله اسلت ای  واقعی ح  راه

 تملدنما ، حفلظ بلا بایلد ملا. اسلت مفیلد بلرایش کله باشلد چیلزی کنلد،می انتخلا  هم را چه آ  کند؛ انتخا  خودش

 (106.)نباشد ما منحصر کار ترجمه، فقط و کنیم کار خود بازوی و دست با

 آرمانهلای کله شلود، داده قلرار «مللی هویلت اصللی عناصلر یملاحظله» بلر بایلد تحلول اسلا  اینهلا، همله وجود با

 (107.)است آنها مهمتری  اصو ی و اساسی

 بیشللتر را خللود دارد، وجللود او بللرای کلله مهمللی بسللیار و کلللا  هللدفهای بللا روز بلله روز بایللد پللرورش و آمللوزش

 کللار خللو  دارنللد ا للا . کنللد پیللدا اساسللی تحللول یلل  جهللت، همللی  در بایللد پللرورش و آمللوزش نظللا . دهللد تطبیللق

 تحلول حرکلت یل  بله احتیلا  معتقلدیم املا نلداریم؛ ای شلکوه هلا پرورشلی و آملوزش شلما مجموعله از ما و کنندمی

 و درسللی هللای محللیط بلله داد  شللک  و سللازماندهی هایزمینلله در اندیشللمند، و فکللور طراحللا . دارد وجللود ای گونلله

 و آمللوزش یمجموعلله در روشلل  و مهللم خطللو  ترسللیم و معلمللی  تربیللت و آنهللا محتللوای و درسللی کلاسللهای

 (4.)بکنند مهم و آمیز تحول کارهای باید پرورش،

 (101.)بکند تغییر باید کشور آموزشی نظا  در قا ب و محتوا یعنی

 شللا وده و ساختارشللکنی بلله تللا کللرد مللدیریت را آ  منتهللا بازگذاشللت، را تحللول و نللوآوری و اندیشللی آزاد راه بایللد

 (132.)درد  از  صحیح مدیریت کار، ای . نینجامد ملی هویت های پایه زد  هم بر و شکنی

 تعیللی  و مخاطبللا  شللناخت یعنللی آمللوزش ریللزی برناملله یکللی: گیللرد قللرار توجلله مللورد بایللد چیللز دو آمللوزش در

 تشلکیلات طراحلی یعنلی آملوزش سلازماندهی دیگلر و نیازهلا ایل  بله گلویی پاسل  و نیازهلا ایل  های او ویت آنها، نیاز

 (138.)فراگیرندگا  و دهندگا  آموزش یشبکه و

 حلوزه سله در کشلور هلا او ویلت و نیازهلا اسلا  بلر آ  کیفل  ارتقلا  هلد  بلا پلرورش و آملوزش نظلا  در تحول

 کللل  هللا سیاسللت( 1387/ 10/ 21. )آمللوزا دانللش جسللم  و روحلل  سلللامت افللزایش نیللز و تربیللت و مهللارت دانللش،

  توسعه پنجم برنامه

 :به توجه با درسی و آموزشی ریزیبرنامه نظا  در تحول ایجاد



 تربیللت و تعلللیم یفلسللفه بللر مبتنللی ملللی در  یبرناملله تللدوی  و تربیللت و تعلللیم محتللوای سللاخت  روزآمللد -

 تقویللت بلله اهتمللا  و فنللاوری و علمللی هایپیشللرفت بللا محتللوی انطبللا  و کشللور نیازهللای بللا متناسللب و اسلللامی

 ایرانی-اسلامی هویت و فرهنگ

 انلل  تقویللت و( مفللاهیم و روانخللوانی روخللوانی،) قللرآ  یللادگیری و اسلللامی معللار  و فرهنللگ یتوسللعه -

لا علیهم) بیللت اهلل  و( آ هوعلیها لهصللل ی) اکللر  پیللامبر یسللیره و قللرآ  بللا آمللوزا دانش  فرهنللگ گسللترش و( ا سلل 

 نماز یاقامه

 در تحللول ابلللا ی سیاسللتهای... )و درسللی و آموزشللی هایریزیبرناملله در تربیتللی و فرهنگللی رویکللرد رعایللت -

 (پرورش و آموزش نظا 

 درسی کتب بازنگری

 هایزمینلله در اندیشللمند، و فکللور طراحللا . دارد وجللود ای گونلله تحللول حرکللت یلل  بلله احتیللا  معتقللدیم

 ترسللیم و معلمللی  تربیللت و آنهللا محتللوای و درسللی کلاسللهای و درسللی هللای محللیط بلله داد  شللک  و سللازماندهی

 (4.)بکنند مهم و آمیز تحول کارهای باید پرورش، و آموزش یمجموعه در روش  و مهم خطو 

 بایلد واقعلاً کلار ایل  بلرای بیشلتر امکانلات تحصلی  و پلرورش و آملوزش گسلترش و پلرورش و آملوزش برای باید ما

 مللا نیللاز بلا منطبللق نظللا  یل  مللا کشللور در املروز درسللی نظللا  کله آنجللایی از بسللا ای. کنلیم ریللزی برناملله بنشلینیم

 کله دروسلی و معلوملات هملی  بلا دبیرسلتانی و راهنملایی و دبسلتانی روال ایل  در ملا نوجلوا  و ملا کلود  آیا. نیست

 شلودمی آملاده.داریلم احتیلا  ملا سلا گی هفلده سلا گی، شلانزده پلانزده، در کله شلودمی چیلزی هملا  گیردمی تعلیم

 پللرورش و آمللوزش اساسللی کارهللای از یکللی ایلل  شللود می چللی تحصللیلات، اداملله بللرای شللودمی آمللاده کللار، بللرای

 (111.)است

 (142.)دانست مهم خیلی باید را درسی ریزی برنامه و تعلم و تعلیم یشیوه و درسی کتا 

 صلر  بودجله همچنلی  و خلاقیلت هنلر، عللم، ابتکلار، قلدر هلر درسلی کتلب تلا ی  و تلدوی  و معلم تربیت امر در

 (26.)دارد جا شود کار ای 

 هلا،کتا  ایل  مضلمو  نیازهلا، تناسلب بله و ملداو  طلوربله بایلد. اسلت مهلم بسلیار هلم درس  ها کتا   مسئله

 بایللد پللرورش و آمللوزش کلل  در مراقللب هشللیارِ هللا دسللتگاه. باشللد داشللته پیشللرفت و ترقلل  هللاکتا  ایلل  محتللوا 

 اشلکال کجلا هسلت،  نگل  کجلا ببینلد کنلد، تعقیلب را تحلول سلند بلر مبتنل  هلا پیشرفت هم که باشد داشته وجود

 مللواد  زمینلله در هللم --اسللت  للاز  بینللا چشللم --کنللد اصلللا  بلافاصللله هسللت، نللاموفق  تجربلله کجللا دارد، وجللود

 هلابعضل  گنجلانیم؛مل  هلاکتا  در را مسلالل  یل  ملا کله هاسلتسال. بسلنجد را نیازهلا درسل ، هلا کتا  و درس 

 ملدن ، معلار  اسللام ، معلار  ا هل ، معلار  از اسلت  لاز  چله ببینلیم. کننلدمل  داخل  هلابعضل  کننلد،مل  خار 

 کله کنلد؛مل  پیشلتاز کنلد،مل  پیشلرو کنلد،مل  سلربلند را مللت یل  کله معلارف  ساز؛انسا  معار  ساز،تمد  معار 

 گملراه اسلت، کننلده تخلدیر اسلت، مقابل   نقطله چیزهلال  چله بگنجلانیم؛ را هلاآ  نلدارد، وجود ما ها کتا  در اگر

. بگنجلانیم را هلاآ  اسلت،  لاز  هلاجنسلیت یلا هانسل  تناسلب بله چیزهلال  چله کنلیم؛ حلذ  را هلاآ  اسلت، کننده



 تربیللت دار ،خانلله هللا زمینلله در باشللد  للاز  چیزهللال  اسللت ممکلل  دختللرا  درسلل  هللا کتا  در بفرمالیللد فللر 

 کلار، مسلال  بلا  مواجهله در باشلد  لاز  دیگلر  چیزهلا  اسلت ممکل  پسلرا  هلا کتا  در و هلا؛ای  امثلال و فرزند

 هرحلالبله. بگیلرد انجلا  کارهلا ایل  بایلد و دارد احتیلا  داللم بلان ِدیلده و  لاز  مراقبلت هلاای  هلا؛ای  امثال و زندگ 

 (.1312 فرهنگیا ، دیدار) است مهم  کار بسیار کار،

 و صلا ح معلملی  تربیلت بلا کلار ایل  و باشلد ابتکارهلا و هلا خلاقیلت جلذ  و کشل  محل  بایلد پلرورش و آموزش

 (.154.)بود خواهد پذیر امکا  صحیح ریزی برنامه و مناسب کتابهای تدوی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تربیت اسلامی و انقلابی .2

 دیل  متلدی ، جلوا ، کله باشلد ایل  بایلد اساسلی هلد . بیلاوریم بلار متلدی  بایلد را جوانا  تربیت، درست های شیوه با

 کلار ایل  جلای. بیایلد بلار شلمرده، معتبلر انسلا  بلرای اسللا  کله خصوصلیاتی دارای و اسللامی اخللا  بله متخللق باور،

 (121.)است مدار  در کجاست 

 اسلت اسللامی عمل  و اسللامی اعتقلاد بشلود، توجله آ  بله ملا پلرورش و آملوزش در بایلد همله از بلیش که چیزی امروز

 مبا للات بللی و اعتقللادبی خللانواده یلل  از کللودکی اگللر کلله باشلد طللور ایلل  بایللد. گللردد احیللا بایللد آمللوزا  دانللش در کله

 کلودکی یلا شلود؛می پلرورش و آملوزش تسللط تحلت محلیط وارد و آیلدمی مدرسله بله اسللامی اعتقلاد و عم  به نسبت

 سلوادیبی خلاطر بله و لیک  نیسلت، بلد اسللامی عمل  و افکلار بله نسلبت هلم مبا اتشلا  و اعتقلاد آنها که ای خانواده از

 بشللود؛ جبللرا  خلأهللا آ  اینجللا بایللد ندارنللد، را طفلل  روی گللذاری اثللر توانللایی وا للدی ، روانللی و فکللری کمبودهللای و

 در. باشللد ایلل  همللت بایللد. شللود تبللدی  متللدینی آد  یلل  بلله اعتقللاداً هللم عملللاً، هللم علمللاً، هللم کللود ، ایلل  یعنللی

 اخللا  و تربیلت قلملرو در هلم اعتقلاد، قلملرو در هلم -دینلی  حلا  از ملا هلای بچله کله باشد ای  بر باید همت مدار ،

 (116.)ماست کار اسا  و علا  ای ،. بیایند بار مسلما  های انسا  علمی تعبد قلمرو در هم و

 تقویلت راه در مللت، ایل  ایملا  تقویلت راه در بایلد اسلت، منلدعلاقه کشلور ایل  و مللت ایل  سرنوشلت بله که کسی هر

 (117.)کند مجاهدت اسلامی آرمانهای با جوانا  پیوند تقویت راه در جوانا ، تدی  تقویت راه در جوانا ، ایما 

 تاثیرگللذاری  حللا  از کلله هسللتند هللایی خللانواده. عللامی هسللتند هللاییخانواده. کنیللد پللر را هللا خللانواده خلللأ شللما

 هللای بچلله کلله شخصللیت،بی مادرهللایی و شخصللیتبی پللدرهایی قاصللرند بسللیار کللود  روی روانللی و شخصللیتی

 (118)کنید پر را ها خلأ ای  باید شما. دهندمی پرورش شخصیتبی

 و سلنجید  کلرد ، فکلر بله بیاوریلد؛ بلار فکرکلرد  بله معتلاد و اخللا  بلا تعهلد، بلا مسلئول، متلدی ، باید را جوانها ای 

 (120. )کنند عادت کرد  تحلی 

 و بللاور دیلل  متللدی ، جوانللانی اسللت، اخلللاقی تحمیلل  از  یللر کلله صللحیح اخلللاقی تربیللت بللا بایللد پللرورش و آمللوزش

 (124.)دهد پرورش اسلامی اخلا  به متخلق

 پیلدا معنلوی ترقلی و تعلا ی و آملوزدمی کنلد احسلا  جلوا  کله باشلد ایل  متوجله بایلد تربیتلی و تعلیمی های برنامه

 (140.)گیردمی شک  و آیدمی وجود به او در آینده ساخت  برای اقتدار و کندمی

 ایمللا  دینلی،  حللا  از و بشلوند، عمیلق و فعللال ذهنلی،  حللا  از و باسلواد و علا م مللرد ، یعنلی باشللد؛ شلاخ  دو بایلد

 عمل  آ  بله و بخواهنلد راسل  اعتقلاد یل  روی از واقعلاً را دیل  بگیرنلد، فلرا عمیقلا را معلار  شلود، شفا  و شکوفا آنها

 (126.)کنند پیدا اعتقاد آ  به و کنند

 بلار متلدی  متخصل  یل  فلردا کله بشلود سلاخته آنچنلا  بایلد ایل  گیلرد،می قلرار مدرسه اختیار در امروز که کودکی

 (14.)بیاید



 اجتمللاعی، علمللی، کللار یلل . کنللیم رهللا را انقلللابی و اسلللامی گیللری جهللت نبایللد شللده ارایلله هللای برناملله تمللامی در

 جهللت. باشللد بللا عک  یللا و انقلللابی و اسلللامی گیللری جهللت دارای توانللدمی سللرگرمی هللای برناملله حتللی و فرهنگللی

 (15.)شود رسانده اسلامی انقلا  پیا  که است ای  انقلابی و اسلامی گیری

 و کنلیم آ شلته چلی بلا را هلا ذهل  چلی  تربیلت. باشلد هملراه تربیلت بلا بایسلتی کلا  توی تعلیم و درسی های کتا 

 را دیل  املروز. آیلدمی حسلا  بله اصلو ی تفکلرات ملا انقللا  در املروز کله تفکراتلی همله با کنیم  تربیت و بدهیم رشد

 و بیگانلله جامعلله یاداره و جامعلله سرنوشللت و مللرد  زنللدگی تحللول از کلله اسلللامی آ  شناسللیممی مللا انقلللا  دیللدگاه از

 انقلللابی تربیلت تللویش اسللامی، تربیلت آ  گللوییممی کله وقتلی... دانیممللی نلاق  اسللا  شناسللیم،نمی را آ  باشلد مبلرا

 قللرآ  از را آ  و دانیمنمللی اسلللا  را آ  و نللداریم قبللول و نللداریم مللا انقلللا  منهللای اسلللامی تربیللت و هسللت هللم

 (16.)بشود آمیخته تعلیم فصول و درو  همه تعلیم تعلیم، با بایستی اینها. فهمیمنمی

 از هللم کننللد، تربیللت را او بایللد بیللرو  از هللم. دارد احتیللا  تربیللت بلله کلله اسللت آفریللده طللور  را بشللر متعللال خللدا 

 (.1376 نمازجمعه، هایخطبه. )کند تربیت را خودش باید خودش درو 

 بتوانلد بلکله نشلود، معانلد و معلار  و سللبی عوامل  از متلأثر فقلط نله کله کنیلد تقویت جوری باید را جوا  فکری بنیه

 آشلنا اسللامی معلار  و مبلانی بلا را خلودش محلیط کنلد، نورافشلانی بتوانلد بایلد بگلذارد، هلم اثلر خلود محیط روی بر

 .کند پیدا حا تی چنی  ی  بایست فکری  حا  از. باشد پیشرو نیروی باشد، پیشقد  راه ای  در کند،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آمیختگی تعلیم و تزکیه .3

از بیللرو  بایللد او را تربیللت کننللد، هللم از  احتیللا  دارد. هللم خللدا  متعللال بشللر را طللور  آفریللده اسللت کلله بلله تربیللت

  مسلال  معنلو ، ایل  تربیلت، یکل  تربیلت فکلر و قلوا  عقللان  درو  خودش بایلد خلودش را تربیلت کنلد. در مقو له

  اوسلت کله    ضلبیه و شلهویهاوست که محل   ایل  تربیلت، تعللیم اسلت و یکل  تربیلت نفل  و قلوا  روحل  و قلوه

 (1376های نمازجمعه، )خطبهاست  نا  ای  تربیت، تزکیه

 و تزکیله انبیلا،  وظیفله قلرآ  در بینیلدمل  شلما  لذا. اسلت تربیلت و پلرورش پلرورش، و آملوزش کلار از نیم  حد اق 

 از تزکیله کله انلدکلرده اسلتفاده ،«یعل مهلم» بلر قلرآ   آیله دو در «یلزک یهم» گلرفت  قلرار جلو از هابعضی. است تعلیم

 و یللزک یهم» اسللت؛ تعللیم کنللار در تزکیله کلله اسللت ایل  اقلل  حلد . باشللد طلور ایلل  توانللدمل . اسللت با لاتر هللم تعللیم

 تزکیله کنلار در ایل . افتلاده پلا پلیش چیزهلا  تعللیم نله حکملت، و کتلا  تعللیم هلم آ  ؛« ا حکمل  و ا کتا  یعل مهم

 -جوانلا  و نوجوانلا  و کودکلا  یعنل  -مللت هلا گنجینله. تربیلت یعنل  تزکیله،. وا اسلت خیلل  تزکیه بنابرای  است؛

 علملل  رشللد و فکللر  پللرورش راه در هللاایلل  اسللتعداد از اگللر. نیسللت با للاتر ایلل  از گنجلل  هللی  شماسللت؛ دسللت در

 بلار معلوج  و منحلر  انسلانها  تربیتل  و اخللاق  و انسلان   حلا  از املا کننلد، پیلدا علمل  رشلد یلا نشلود؛ استفاده

 بله نله ملرد ، بله نله کشلور، بله نله مللت، بله نله باشلند؛ اخللاق  ملوازی   همه به اعتنا ب  و اعتقادب  انسان  بیایند؛

 باشللند؛ نداشللته اعتنللای  هللی  تاریخشللا  و سرنوشللت بلله نلله و کشللور مسللئو ا  و خللدمتگزارا  بلله نلله انقلللا ، و اسلللا 

 هلم ضلررش و ضلربه شلد، بیشلتر هرچله عللم میلزا  یعنل  دارد؛ منفل  ارزش عللم ایل  باشلند، علا م هم هرچه هاای 

 (.26/5/81بود ) خواهند معرو  شعر هما  مصدا  بود؛ خواهد بیشتر

 مضللر  موجلود توانللدمل  نباشللد، او در صلداقت و امانللت و پرهیزگلار  و تقللوا هسلت، او وجللود در عللم کلله کسل  اگلر

 فرهنلگ عللم، کنلار در بنلابرای . دهلد قلرار اسلتفاده ملورد را خلودش عللم کشلور، مصلا ح و کشلور علیه تواندم  باشد؛

 (.10/8/83است )  از  هم معنویت و اخلا  و تزکیه و

  اول بایلد بله سلاخت  و پلرداخت  شلک  روحل  کودکانملا  اهتملا  بلورزیم. اگلر توانسلتیم هویلت انسلان  ما در درجه

بلرا  همیشله بله درد خواهلد ای  کلود  را از آ لاز کلودک  شلک  بلدهیم و خلقیلات  را در آ  بله وجلود بیلاوریم، ایل  

خللورد. عوارضلل  وجللود دارد، معمو للاً ایلل  عللوار  اخلاقیللات را تحللت تللأثیر قللرار میدهللد؛ امللا اگللر چنانچلله شخصللیت 

کود  از آ از سلاخته شلد و شلک  گرفلت، تلأثیرات علوار  کمتلر خواهلد بلود و عوامل  کمل  کننلده هلم در بلی  راه 

 (20/7/11در با  تربیت )دیدارمعلما  خراسا  شما ی .کم  خواهد کرد

احتیللا  دارد. هللم از بیللرو  بایللد او را تربیللت کننللد، هللم از  خللدا  متعللال بشللر را طللور  آفریللده اسللت کلله بلله تربیللت

 (.1376های نمازجمعه، درو  خودش باید خودش را تربیت کند. )خطبه

خشللوو و توسل  و توجلله و تللذکر  بلا نصللیحت، بلا موعظلله حسلنه، بللا رفتللار خلو ، بایللد دل جلوا  را نللر  کللرد؛ او را بله

شلود پشلتوانه آ  فکلر. آشنا کرد؛ نماز را برای او درست تبیلی  کلرد؛ ذکلر ا هلی را بلرای او درسلت تبیلی  کلرد. ایل  می

زوال خواهلد بلود. در میلدا  عمل ، ایل   ینلت قللب، ایل  توجله و اگر ای  شلد، آ  وقلت آ  اسلتقامت فکلری دیگلر بلی



دارد؛ ایل  چیلز  لازمی اسلت. ایل  دوچیلز )فکلر و ؛ اوسلت کله انسلا  را محکلم نگله ملیخلوردتذکر، بله درد انسلا  می

 (.86دل( را باید در جوا  تقویت کرد. )جهاد فرهنگی، ص 

هللا در مقابلل  اراده ا هللی و تسلللیم در مقابلل  خللدای متعللال باشللد. ایلل ، بایللد عمللده تبلیلله در جهللت خاضلل  کللرد  دل

ی خیلرات و برکلات اسلت. ایل  کله باشلد، آ  وقلت ی هملهدای متعلال، مقدملهمهمتری  کار است. تسللیم در مقابل  خل

 (.85کند )جهاد فرهنگی، ص. د ی که آگاه از حوادث جاری دنیاست، تکلی  را برای صاحب خود معی  می

 مربی محوری

او  ی بللهوسللط میللدا ، معلللم اسللت؛ صلل  مقللد ، معلللم اسللت؛ بقیلله کملل  کننللده و پشللتیبانی کننللده و تللدار  کننللده

بللا  -یعنللی کللود  و نوجللوا  -انللدی طبیعللی را کلله در اختیللار او قللرار دادههسللتند تللا او بتوانللد ایلل  عنصللر و ایلل  مللاده

هنرمندی خود، با جهاد خلود، بلا د سلوزی و کلاردانی خلود بله یل  ملاده بلا ارزش تبلدی  کنلد و ارزش افلزوده او را با لا 

 (110ببرد.)

  آمللوزش و پللرورش، ا بتلله نیروهللا  سللتاد  هسللتند، در مجموعلله اهمیللت آمللوزش و پللرورش را عللر  کللردیم.

هللا در ایلل  اهمیللت و ارزش سللهیمند؛ امللا   آ نویسللا  هسللتند و همللهطراحللا  هسللتند، فکرسللازا  هسللتند، کتللا 

هلا بلرا  ایل  اسلت کله معللم بتوانلد کلارش را خلو  انجلا  بدهلد. سلاز ها و ملدل  طراح است. همه دار، معلممیدا 

  بلله او کننللدهکننللده و تللدار کننللده و پشللتیبان ، معلللم اسللت؛ صلل  مقللد ، معلللم اسللت؛ بقیلله کملل میللدا وسللط 

بللا  -یعنلل  کللود  و نوجللوا  -انللد  طبیعلل  را کلله در اختیللار او قللرار دادههسللتند تللا او بتوانللد ایلل  عنصللر و ایلل  مللاده

  او را   بلاارزش تبلدی  کنلد و ارزش افلزودههنرمند  خود، با جهلاد خلود، بلا د سلوز  و کلاردان  خلود بله یل  ملاده

 ( بیانات در دیدار با معلما 1386/ 02/ 12با ا ببرد. )

 کجاسلت  مرکلز آ  دایلره چرخلد، معللما  کله بلر محلور آملوزش مل معلمی  باید بفهمند نقششا  چیسلت. در جامعله

دانشلگاه هسللتید و طلر  حسللا   و محلور آ  حرکلت. در هللر کلاسل  کلله هسلتید، در هللر محیطل  کلله هسلتید اگللر در

هللا  عللا   هسللتند، یللا در دبیرسللتا ، یللا حتلل  در دبسللتا  هسللتید، یللا در کودکسللتا ؛ اگللر در شللما دانشللجویا  دوره

حوزه هستید، در محیط تعللیم و تربیلت جدیلد هسلتید؛ هرجلا هسلتید معللم محلور حرکلت جامعله اسلت؛ معللم معیلار 

( بیانلات در دیلدار بلا جمل  معلملا  و 1371/ 02/ 01)1ایل  مهلم اسلت کار درسلت در جامعله اسلت و بایلد یلاد بدهلد.

 کارگرا 

ها هلم انسلا  ی. هملهشلودیحاصل  م یلتاسلت کله بلا ترب یلزیانسا  مطللو  اسللا  چ ی بافت انسا  و قا ب و تراش 

 یامللا همللهتللر ؛ کللم دوا  یباشللند، بعضلل تریرزودپللذ یباشللند ، بعضلل یرپللذیرترممکلل  اسللت د ی. بعضللانللدیتقابلل  ترب

چنلد عنصلر  یدر درجله اول بله عهلده یل ود؛ اشلیحاصل  م یلتهسلتند کله بلا ترب یلیو تبلد ییلرها در معر  تغانسا 

 یرهلم موثرنلد  کل  تلاث هلای و ماننلد ا یلقمعللم اسلت. ا بتله پلدر، ملادر، رف یاصلل یهاعنصر ی از ا یکیاست که  یاصل

                                                           
 



معلملا  سراسلر  یلدار)د یلردبله عهلده بگ یلداسلت؛ کله معللم با یکلار یل تر اسلت؛ اتلر و مانلدگار یقعم یرتاث ی معلم 

 (.1313کشور، 

عواملل  مختلفلل  اسللت؛ عاملل  تربیللت وا للدی ، عاملل  حللوادث اجتمللاع  و مللزثرات اجتمللاع ؛ در روزگللار مللا، وسللال  

ا  اسلت. ههلا همله نقلش دارنلد؛ املا نقلش معللم در ایل  میلا ، یل  نقلش بلارز و برجسلتهلا و امثلال ایل تبلیه، رسانه

  خللا  را حت لل  از اسللارت عواملل  وراثتلل  هللم نجللات دهللد؛ ایلل  را علللم ثابللت کللرده اسللت. توانللد ایلل  مللادهمعلللم ملل 

هلا و توانلد بلا تلدابیر گونلاگو ، بلا پیشلگیر هلا  جسلمان  و علوار  جسلمان  مل همچنا  که عوام  وراثتل ِ بیملار 

توانلد ایل  جلور اسلت. معللم مل   و روحل  و معنلو  هلم هملی فعا یتها  گوناگو  خنث  شلود، عوامل  وراثتل ِ اخللاق

منللد بلله تحقیللق و پللژوهش تربیللت نوجللوا  را یللا ایلل  کللود  را بلله یلل  انسللا  عللا م، فکللور، دارا  رو  تحقیللق، علاقلله

توانلد او را یل  انسلا  شلری ، نجیلب،   بله معلوملات؛ مل علاقله  بله تعملق و بل علاقهکند، یا ی  انسا  سطح  و ب 

( بیانللات در دیللدار گللروه 1381/ 02/ 15توانللد  )نفلل  تربیللت کنللد و بلله عرصلله بیللاورد، ملل دل و پللا یرخللواه، خللوشخ

 کثیر  از معلما  سراسر کشور

بللا همللی  اصللطلا  متللداول زمللا  مللا؛ یعنلل  معلللمِ دورا  ابتللدال ، معلللمِ دورا  راهنمللال ،  -شللاید نقشلل  با للاتر از معلللم

  ملا هسلت. املا   مشلا ل  کله در جامعلهایل  معنلا ملا نتلوانیم پیلدا کنلیم در میلا  هملهبله  -معلمِ دورا  دبیرسلتا 

  اصلل ِ وجلودِ مل  و شلما را در فلرد اسلت. شلاکلهنقش معلم آموزش و پلرورش یل  نقلش اسلتثنال  اسلت؛ منحصلربه

مللا سللروکار دارنللد، واقلل  در کنللار تربیللت خللانوادگ ، همللی  معلمللان  کلله در ایلل  دوازده سللال بللا کودکللا  و فرزنللدا  

 ( بیانات در دیدار جمع  از معلما ، پرستارا  و کارگرا 1388/ 02/ 01آورند. )کنند و به وجود م تعیی  م 

تأثیر شلما کله معللم هسلتید، در ملوارد بسلیار  حت ل  از تلأثیر وراثتهلا بیشلتر اسلت. خصلال وراثتل  و ارثل  چیزهلال  

تلوا  بلر هملی  خصلال فلالق آملد. ایل  تملری  ی  و بلا عادتهلا  ثلانو  مل است که با انسا  هملراه اسلت، املا بلا تملر

( بیانللات 1310/ 02/ 14آمللوز خلودش، بله شلاگرد خللودش ببخشلد و بدهلد. )توانلد بله دانلشعلادت ثلانو  را معللم ملل 

 در دیدار هزارا  نفر از معلما  سراسر کشور

 مربی بودن معلم

بایلد بلا تربیلت آمیختله باشلد.... ا بتله بهتلری  شلک  کلار ایل  اسلت کله معللم تعلیم از تربیت نباید جدا باشد و تعللیم 

 (.11/6/73مربی نیز باشد و در ای  فکر باشید که در آینده هم معلم و هم مربی باشید. )

 (167ما باید بتوانیم در همه سطو  درسی، معلما  را وادار کنیم که حام  پیا  تربیتی و معرفتی و دینی باشد.)

کننلده اسلت. توانلد مربل  باشلد؛ اسلتاد، تربیلتنیست؛ بلکله ملنش اسلتاد و روش اسلتاد مل    دانشفقط آموزندهاستاد 

  عوامل  ملزثر در پیشلرفت علمل  و معنلو  و ملاد  ملتعلم بیشلتر ا ظ لاهر از تلأثیر بقیلهتأثیر استاد رو  شلاگرد، علل 

آملوز را   دانشلجو یلا دانلشکللا  را، یل  مجموعلهتوانلد یل  است؛ از بعض  که خیل  بیشتر اسلت. گلاه  اسلتاد مل 

  عللو  دینل  یلا معلار  را تلدری    بجا تبدی  کنلد بله انسلانها  متلدی .  لاز  هلم نیسلت حتملاً رشلتهبا ی  جمله

علللو  انسللان  و  یللر  -کنللد؛ نلله، شللما گللاه  یکجللا در در  فیزیلل ، یللا در در  ریاضلل ، یللا در هللر در  دیگللر 

  قللرآ  بکنیللد، یللا یلل    خللو  از یلل  آیلهکلمله بللر زبانتللا  جللار  کنیللد، یلا یلل  اسللتفادهتوانیللد یلل ملل  -انسلان 



کنلد بله یل  مانلد و او را تبلدی  مل انگشت اشاره بله قلدرت پروردگلار و صلن  ا هل  بکنیلد کله در دل ایل  جلوا  مل 

 ها( بیانات در دیدار اعضا  بسیج  هیئت علم  دانشگاه1381/ 04/ 02)2انسا  مزم 

و بللر مسللئو ا   ، بللر حکومللتیلل  انسللا  سرشللار از اسللتعداد و دارا  حقللو  فراوانلل  بللر پللدر و مللادر، بللر مدرسلله  جللوا

ها بایلد وسلای  رشلد و کملال او را فلراهم آورنلد و بله او کمل  کننلد تلا بتوانلد راه درسلت ها  گوناگو  است. ای بخش

شلود. گفتلار و حلر ، همیشله اثلر  ر و عمل  ممکل  مل را انتخا  کند. ای  کم  کرد  هلم بله میلزا  زیلاد  بلا رفتلا

 .(1371)دیدار اعضای اتحادیه،  کندندارد؛ گاه  ممک  است مزث ر واق  شود؛ اما گاه  عم ، حر  را تخطئه م 

کتلا  بخوانلد؛ در  اخللا  را بلا کتلا   یکله فقلط انسلا  از رو یسلتآملوخت  دانلش ن یل آموخت  رفتار و اخلا  از قب

 یللا شللما در داخلل  اتللا  در  و م یعنللیاز زبللا ، رفتللار مللوثر اسللت؛  یشاز کتللا  و بلل یشقلل  کللرد، بللمنت شللودینم

کلرد، املا رفتلار  یحتنصل یلدگفلت، با یلدهلم با ا . ا بتله بلا زبلدهیلدیهلا در  مدانش آموزا  با رفتلار خودتلا  بله آ 

 یللا فرهنگ یللدار)د کنللدیدارد. صللادقانه بللود  سللخ  را رفتللار انسللا  روشلل  م یرتریگهملله یردارد، تللاث ترییللقعم یرتللاث

 (.1313سراسر کشور، 

 زبلا  بله. خلود زبلا  بلا فقلط نله کنلد؛ تربیلت خلود رفتلارِ و روش و سلیره بلا بایلد کنلد، تربیت را دیگرا  خواهدمی اگر

 اسلت کسلی عمل  و سلیره کنلد، هلدایت خلدا راه بله را هلاانسلا  توانلدملی که چیزی آ  اما گفت؛ شودمی چیزها بسیار

 و معل للم و پیشللوا عنللوا  بلله را او - تللرکوچلل  هللایمحللدوده در چلله و، جامعلله یلل  آفللا  در چلله - ایمحللدوده در کلله

 .(1371های نماز جمعه، کنند )خطبه منصو  کنند، پیروی او از بناست مرد  که کسی

افکنیللد، دهیللد، بلکله نگللاهی کله مینلله فقلط درسلی کلله شلما میعزیلزا  مل ؛ معلمللا  و معلملات عزیللزک در سلرکلا ، 

دهیللد و  باسللی کلله آوریللد، حرکتللی کلله انجللا  میزنیللد، اخمللی کلله بلله رو میکنیللد،  بخنللدی کلله میاشللاره ای کلله می

گللذارد. مللا در مراجعلله بلله خللود اگللر عمیللق تللری  احساسللات و عواطلل  و پوشللید، بللر روی دانللش آمللوز اثللر میمی

توانلد شلجاو یلا کنیم. معللم اسلت کله ملا را میریشه یابی کنیم، در انتهلای خلط یل  معللم را مشلاهده ملیحا اتما  را 

جبا ، بخشنده یا بخیل ، فلداکار یلا خلود پرسلت، اهل  عللم و طا لب عللم و فهلم و فرهنلگ، یلا منجملد و بسلته و پلای 

تقلوا، پاکلدام ، یلا خلدایی نلاکرده بلی بنلد و  توانلد ملا را متلدی ، بلابند به تفکرات جامد بار بیلاورد. معللم اسلت کله می

 (160بار بار بیاورد. معلم چنی  نقشی دارد. ای  ارزش معلم است، ای  تاثیر معلم است.)

گلذارد. یل  معللم عاقل ، علا م، خویشلت  معلم نه فقط با در  خلود، بلکله بلا شخصلیت خلود روی دانلش آملوز اثلر می

آورد؛ املا معللم اهل  کلار جمعلی، دانلش آملوز خلود را هلم ایل  گونله بلار ملی دار، نافذ، خوش بلی ، بلا امیلد و آینلده و

 (161آورد.)خش  و بی حوصله، جور دیگری دانش آموز را بار می

کنیلد. صلرفاً ایل  نیسلت کله در کللا  دهیلد، پرداخلت مل هلا را شلک  مل شما معلمها هستید که دارید ای  شخصلیت

  رفتللار شللما، حرکللات شللما، مللنش شللما، اخلللا  شللما، بلله صللورت رد؛ همللهدر ، دو کلملله شللما بگولیللد و او یللاد بگیلل

                                                           
 

 



دهللد. آنچله هللم کله بلله عنلوا  تعلللیم در ذهل  او کللار گلذارد و او را شللک  مل مسلتقیم در ایلل  مخاطلبِ گیللرا اثلر ملل 

مانللد. ؛ زیرسللاخت تعلللیم دورا  کللودک  و گذاریللد، از مانللدگارتری  حقللایق  اسللت کلله در ذهلل  انسللا  بللاق  ملل ملل 

 نوجوان . ای ، شأ  معلم است.

آملوز ماسلت، ا  کله ذهل  کلود  ملا و دانلشتر نباشد، کمتلر نیسلت. آ   لو  سلفید و آملادهپرورش اگر از آموزش مهم

شللود؛ سللاخت   للاز  دارد. ایلل  سللاخت ، پللرورش فقللط بللا خللط خللط کللرد  و عللدد و رقللم رو  او نوشللت ، درسللت نملل 

بله هلر شلکل  کله آ  را بتواننلد انجلا  بدهنلد؛ در ملورد شلکلش ملا  -رورش  پلرورش و جریلا  پلاست. باید به مسلئله

اهمیللت داده شللود؛ در کتللا  درسلل ، در انتخللا  معلللم، در تربیللت معلللم، در خللود  -کنللیماظهللار نظللر  نملل 

( بیانللات در دیللدار جمعلل  از 1388/ 02/ 01سللازمانده . ...؛ گسللترش کیفلل  مهللم اسللت. نیازهللا بللرآورده شللود. )

 رستارا  و کارگرا معلما ، پ

 تربیتی بودن همه عناصر

 زبلا  بله. خلود زبلا  بلا فقلط نله کنلد؛ تربیلت خلود رفتلارِ و روش و سلیره بلا بایلد کنلد، تربیت را دیگرا  خواهدمی اگر

 اسلت کسلی عمل  و سلیره کنلد، هلدایت خلدا راه بله را هلاانسلا  توانلدملی که چیزی آ  اما گفت؛ شودمی چیزها بسیار

 و معل للم و پیشللوا عنللوا  بلله را او - تللرکوچلل  هللایمحللدوده در چلله و، جامعلله یلل  آفللا  در چلله - ایمحللدوده در کلله

 .(1371های نماز جمعه، کنند )خطبه منصو  کنند، پیروی او از بناست مرد  که کسی

 محتوای آموزشی

آملوز ماسلت، کلود  ملا و دانلشا  کله ذهل  تر نباشد، کمتلر نیسلت. آ   لو  سلفید و آملادهپرورش اگر از آموزش مهم

شللود؛ سللاخت   للاز  دارد. ایلل  سللاخت ، پللرورش فقللط بللا خللط خللط کللرد  و عللدد و رقللم رو  او نوشللت ، درسللت نملل 

بله هلر شلکل  کله آ  را بتواننلد انجلا  بدهنلد؛ در ملورد شلکلش ملا  -  پلرورش و جریلا  پلرورشاست. باید به مسلئله

کتللا  درسلل ، در انتخللا  معلللم، در تربیللت معلللم، در خللود  اهمیللت داده شللود؛ در -کنللیماظهللار نظللر  نملل 

( بیانللات در دیللدار جمعلل  از 1388/ 02/ 01سللازمانده . ...؛ گسللترش کیفلل  مهللم اسللت. نیازهللا بللرآورده شللود. )

 معلما ، پرستارا  و کارگرا 

 (53نویسندگا  کتابهای درسی، رازها و رمزها و در  های نماز را در کتابهای درسی بگنجانند.)

 هرچله، یلا اجتملاعی عللو  یلا ادبیلات یلا هندسله یلا ریاضلیات یلا فیزیل  معللم شلمای کله اسلت ایل  ا عقیده هم م 

 ریاضلی معللم یل  گلاهی. باشلید خودتلا  آملوزدانلش در اخللا  یدهنلدهپلرورش و اخللا  معللم و دی  معلم توانیدمی

 مانللدگاری اثللر آمللوزدانللش قلللب اعمللا  در کلملله آ  کلله گویللدمللی کلمللهیلل  ریاضللی جللدول یلل  حلل  هنگللا  در

 و داریلد حضلور اینجلا کله عزیزانلی شلما بله مل  و. بداننلد خودشلا  یوظیفله بایسلتی معلملی  یهمه را ای . گذاردمی

 هلم کلرد  تربیلت کله نکنیلد  فللت مسلئله ایل  از کله کلنمملی علر  -کنیلدملی تلدری  هرچله -هلامعلم یهمه به

 و کنیلد اسلتفاده -امکلا  ایل  از -ملتعلم بلر معللم روحلی تلأثیر بلا معلملی، نفلوذ بلا کله بهتلر چله و شماست؛ کار جزو

 جملله یل  پیغمبلر، از کلمله یل  خلدا، از کلملهیل . بگذاریلد بلاقی آملوزدانلش قللب در اینلورانی و روش  ینقطه ی 



 ریاضلی دبیلر عنلوا  بله شلما از اسلت ممکل  گلاهی خلدا، بله محبلت و ا ل َّله إ لی سلو  و معنویت از کلمهی  قیامت، از

 ایل  نوجلوا ، ایل  یلا کلود  ایل  شخصلیت کله شلود صلادر دبسلتا  دو  یلا دبسلتا  اول کللا  معلم یا ادبیات دبیر یا

 بیشلتر اثلرش دیگلر هایشلک  در زد  حلر  سلاعت صلد از کله بدهلد مطللو  شلک  شماسلت، مخاطلب کله را انسانی

 .باشد

کللار دسللته بنلدی شللود و بله تناسللب در جللای خلود و در کتللا  هللای بایلد مفللاهیم قرآنلی بلله وسللیله خبلره هللای ایل  

 (47گنجانده شود. ای  ارتبا  باید دایمی باشد.) -هاچه در مدرسه ها و چه در دانشگاه -درسی

شنید  در آموزش و پرورش مطلر  شلده اسلت کله بخلش تربیلت را بلا تعللیم هملراه کنلیم تلا معللم در کللا ، تربیلت 

ر درستی اسلت؛ بنلده هلم معتقلد  کله معللم فیزیل ، معللم زیسلت شناسلی، معللم ریاضلی، یلا هم بکند. ای  حر  بسیا

آملوز بگلذارد و چنلا  تربیتلی بکنلد توانلد بلا یل  کلمله و تلنگلر، آنچنلا  تلاثیری روی ذهل  دانشهر معلم دیگری، می

 (31که گاهی با ی  کتا  نشود آ  تاثیر را گذاشت.)

امله هلای آملوزش و پلرورش در تنظلیم کتلا ، در تربیلت معللم، در نظلارت بلر کنم سلر وحه و محلور برنمل  خیلال ملی

کار بخشهای مختل  آملوزش و پلرورش، در نظلارت بلر کلار آملوزش دهنلدگا  و داخل  ملدار  بایلد بلر ایل  باشلد کله 

ر  ببینند آیا تفکر اسلامی منتقل  شلده یلا نله  انسلا  سلازی بلر مبنلای اسللا  و مسللما  سلازی کودکلا  در ایل  ملدا

 (11گیرد )گیرد یا انجا  نمیانجا  می

هلا بایسلتی بلا تعللیم، تعللیم همله درو  و های درسی و تعلیم تلوی کللا  بایسلتی بلا تربیلت هملراه باشلد.... ای کتا 

 (16فصول تعلیم آمیخته بشود.)

و لو  -دینلی رامطلو  ای  اسلت کله وسلط در  ریاضلی یلا فیزیل  یلا طبیعلی، از فرصلتی اسلتفاده کننلد و یل  نکتله 

بیلا  کننلد. گلاهی اوقلات ایل  کلار از منبلر ملا مفیلدتر اسلت؛ چلو  در اعملا  ذهل  مخاطلب کامللا جلا  -در ی  جمله

 (37افتد. ای  کار بسیار خوبی است.)می

کتا  های درسی و تعلیم توی کلا  بایسلتی بلا تربیلت هملراه باشلد. تربیلت چلی  ذهل  هلا را بلا چلی آ شلته کنلیم و 

آیلد. املروز دیل  را تربیت کنیم  با همله تفکراتلی کله املروز در انقللا  ملا تفکلرات اصلو ی بله حسلا  می رشد بدهیم و

ی جامعلله بیگانلله و شناسللیم آ  اسلللامی کلله از تحللول زنللدگی مللرد  و سرنوشللت جامعلله و ادارهاز دیللدگاه انقلللا  مللا می

گلوییم آ  تربیلت اسللامی، تلویش تربیلت انقللابی دانیم... وقتلی کله ملیشناسلیم، اسللا  نلاق  ملیمبرا باشلد آ  را نمی

دانیم و آ  را از قللرآ  هللم هسللت و تربیللت اسلللامی منهللای انقلللا  مللا نللداریم و قبللول نللداریم و آ  را اسلللا  نمللی

 (16فهمیم. اینها بایستی با تعلیم، تعلیم همه درو  و فصول تعلیم آمیخته بشود.)نمی

 پیوند مدرسه و مسجد

ا  برقلرار گلردد. چله نیکوسلت در هلر محل ، همکلار  و پیونلد تعریل  شلده و شایسلته ز آموزشل مسلجد و مراکل میا 

آمللوزا  برجسللته و ممتللاز در هلر محلل ، در مسللجد و در برابللر چشللم ملرد  و از سللو  امللا  جماعللت، تشللویق کله دانللش

تفکلر »تفکلر اسلت، کله شوند.... مسجد فقلط بلرای نملاز نیسلت؛ در مسلجد انلواو عبلادات هسلت. از جملله آ  عبلادات، 



یا در بعضی روایات اسلت کله اربعلی  سلنه یلا سلبعی  سلنه، ا بتله فکلر کلرد  درسلت. افلراد « ساعه خیر م  عباده سنه

آورنلد بنلابرای  مسلجد، هلم مدرسله مسجد بورو، ای  فکر را به وسلیله شلنید  سلخنا  علا م دیل  و فقیله بله دسلت می

هلم مرکلز تصلفیه رو ، هلم مرکلز خللوص و مرکلز اتصلال بنلده بله خداسلت. است، هم دانشگاه، هم مرکز تفکر و تامل ، 

( پیللا  بلله نللوزدهمی  اجلللا  1381/ 07/ 20) .... بایللد قللدر مسللاجد را دانسللت. بایللد در مسللاجد حضللور پیللدا کللرد

 سراسر  نماز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ها و استعدادهای فردی مخاطبها، تفاوتتوجه به ویژگی .4

 شناخت مخاطب:

آمللوزش دو چیللز بایللد مللورد توجلله قللرار گیللرد: یکللی برناملله ریللزی آمللوزش یعنللی شللناخت مخاطبللا  و تعیللی  نیللاز در 

 (138های ای  نیازها و پاس  گویی به ای  نیازها )آنها، او ویت

هللا را نشناسللیم، هللای فکللری محللیط بللر آ هللا را نشناسللیم و جریا اگللر مخاطبللا  خودمللا  را انتخللا  نکنللیم و آ 

ای سلت چیلزی بگلوییم کله در ذهنشلا  قلرار نلدارد و ملورد اسلتفها  و استبصارشلا  نیسلت؛ یعنلی کلار بیهلودهممک  ا

تواننللد بللا مخاطبللا  خاصللی هللا را انتخللا  کللرد. ای بسللا کسللانی میایللمک مخاطبللا  را بایللد شللناخت و آ انجللا  داده

گیرنللد. مخاطللب را بایسللتی انتخللا  کللرد تواننللد بللا مخاطبللا  دیگللری ارتبللا  بارتبللا  بگیرنللد؛ کسللا  دیگللری هللم می

 (252)جهاد فرهنگی، ص 

جوا  را باید بشناسلید؛ فکلر او را بایلد بشناسلید؛ آنچله را کله بله او هجلو  آورده، بایلد بشناسلید. تلا میکلرو  و بیملار  

 ، کله خواهلد. در  خوانلد ، مطا عله کلرد  و کلار کلردهلا همله مللای  مل تلوا  کلرد. ایل را نشناسید که عللا  نمل 

 (1385شود )دیدار روحانیو ، ها  دین  خلاصه م ها زیر عنوا  مهارت  ای همه

 بعدکشف استعداد ها

قیمتلی کله در ی ذیتوانیلد بله آ  ملادههمچنا  کله اگلر روی معلد  کلار کردیلد، تللاش کردیلد، زحملت کشلیدید، می

بایلد کسلانی سلعی کننلد ایل  اسلتعدادها را  آ  هست، برسید، در انسا  هلم هملی  جلور اسلت؛ احتیلا  بله تللاش دارد؛

به فعلیت برسلانند. شلر   لاز  هلم ایل  اسلت کله شلما ایل  ملاده را بشناسلید. کسلی کله ندانلد طللا چیسلت یلا نقلره 

چیست، اگر در ایل  معلد  بله طللا هلم برخلورد کنلد، چلو  نمیشناسلد، از آ  صلرفنظر خواهلد کلرد. بایلد بدانیلد طللا 

بعللد برویللد اسللتخرا  کنیللد، زحمللت بکشللید، طلللا را استحصللال کنیللد. در انسللا  هللم  یعنللی چلله و چلله ارزشللی دارد،

همللی  جللور اسللت. مربیللا  بشللر، مربیللا  کودکللا  و با خصللوص جوانللا  کلله میخواهنللد از ایلل  اسللتعدادهای خللدادادی 

، بعللد برونللد کلله در انسللانها هسللت، اسللتفاده کننللد، بایللد ایلل  اسللتعدادها را بشناسللند، قللدر ایلل  اسللتعدادها را بداننللد

 (.1311دنبا ش )در  خار  فقه، 

آموزش و پرورش باید مح  کشل  و جلذ  خلاقیلت هلا و ابتکارهلا باشلد و ایل  کلار بلا تربیلت معلملی  صلا ح و تلدوی  

 (154کتابهای مناسب و برنامه ریزی صحیح امکا  پذیر خواهد بود.)

انللد؛ ا کمالا ل َّلله و سللیر ا ی  بشللری بللرای سللیر ا یی نیللاز جوامللانسللانها بللا اسللتعدادهای گوناگونشللا ، تللأمی  کننللده

ی حکومتهللا را ی مربیللا  جواملل  را سللنگی  میکنللد؛ وظیفللهی ایلل  اسللتعدادها بایللد اسللتخرا  شللود. ایلل ، وظیفللههملله

سللنگی  میکنللد. اسللتعدادیابی، استعدادشناسللی، قللدر اسللتعداد را دانسللت ، راه اسللتخرا  ایلل  اسللتعدادها و بلله فعلیللت 

نها را بلد بود ، بعد بلا ظرافلتِ تملا  ایل  را دنبلال کلرد ، ایل  آ  چیلزی اسلت کله بلروز اسلتعدادها را نتیجله رساند  آ

 .(1311)در  خار  فقه، کردند خواهد بخشید؛ پیغمبرا  ای  کار را می

  کشلل استعدادشللا  ایلل  امللا میرونللد، کننللد،می عمللر هللم سللال هشللتاد سللال، هفتللاد دنیللا، آینللدمی هسللتند هابعضللی

 یل  بلود ممکل  میشلد، کشل  او اسلتعداد اگلر. میشلوند واقل  مظللو  اینهلا میشلود، ظللم اینهلا بله واقل  در شود؛نمی



 را، معلمللا  را، روحللانیو  جمللله از را، جامعلله مربیللا  یوظیفلله ایلل ،. بشللود ایبرجسللته شخصللیت یلل  بشللود، اینابغلله

شلود )در  خلار   اعتنلالیبی اسلتعدادها ایل  بله مبلادا. میکنلد زیلاد را تربیتلی مختلل  هایدسلتگاه را، حکوملت اجزا 

 (.23/11/11فقه، 

 بعداستعداد یابی درونی

یعنللی انسللا  در ایلل  نگللاه دو ، وظیفلله دارد اسللتعدادهای درونللی انسللا  را اسللتخرا  کنللد؛ خللود انسللانی، حکمللت 

شلده، کله انسلا  را بله یل  موجلود انسانی، دانلش انسلانی و توانلایی هلایی عجیبلی کله در وجلود روا  انسلا  گذاشلته 

 (1386کند. )بیانات دانشگاه فردوسی مقتدر تبدی  می

ی ملدیریت دنیلا. یکلی از  لواز  خلیفله بلود  ی  وظیفه دیگلری بله او)انسلا ( واگلذار شلده آ  عبلارت اسلت از وظیفله

را اسللتخرا  کنللد؛ خللرد انسللا  ایلل  اسللت. یعنللی انسللا  در ایلل  نگللاه دو ، وظیفلله دارد اسللتعدادهای درونللی انسللا  

هلای عجیبلی کله در وجلود روا  انسلا  گذاشلته شلده، کله انسلا  را بله انسانی، حکمت انسانی، دانلش انسلانی و توانایی

 (114کند.)ی  موجود مقتدر تبدی  می

کنلد  خلود شلماک او لی  شما )جوانها( ی  گنج هستید. ایل  گلنج را بایلد اسلتخرا  کلرد. چله کسلی آ  را اسلتخرا  ملی

 (.12/7/80کند، خود انسا  است )گذارد و شروو به کاوش میکسی که در استخرا  گنجین  وجود خود قد  می

 بعدپرورش همه استعداد ها

در محلیط آملوزش و پلرورش بایلد کلاری بشلود کله حتللی یل  اسلتعداد، از میلا  ایل  ملیونهلا نوجلوا  و جلوا  ایرانللی 

 (1وفا شود)هدر نرود. در ای  مدت باید همه استعداد شک

نبایللد بگللذاریم اسللتعدادی ضللای  بشللود و بللرای پللرورش اسللتعدادها بایسللتی تللدبیر بیندیشللیم؛ در ایلل  تردیللدی نیسللت. 

 (133اما ملا ، باید استعدادها باشد،  ا یر. عدا ت ای  است.)

با لأخره مختلل    اسلتعدادها بلا یل  شلیوه برخلورد کنلیم؛ نله، اسلتعدادها به معنا  ای  نیست کله ملا بلا همله عدا ت

اسللت؛ نبایللد بگللذاریم اسللتعداد  ضللای  بشللود و بللرا  پللرورش اسللتعدادها بایسللت  تللدبیر بیندیشللیم؛ در ایلل  تردیللد  

 (.1385نیست. اما ملا ، باید استعدادها باشد،  ا یر. عدا ت، ای  است )دیدار معلما ، 

خللو  هللی  قیلد و شللرطی بلرای رشللد نداشللت. شلد، امللا اسلتعدادهای در گذشلته برخللی از اسلتعدادها مسلللما نللابود می

جابجا شد ، از ای  جا به آ  جلا رفلت ، پلیش معللم با لاتر رفلت ، یل  مرحلله ای را باجسلت گذرانلد ، یل  کلار بسلیار 

ی علمیله کنلونی خلود ملا هلم تقریبلا بلاقی اسلت. ایل  چیلز عا ی و معمو ی بود که بخشی از ایل  خصوصلیات در حلوزه

راهللی پیللدا کنللیم در سیسللتم جدیللد کلله راه جلللوی ایلل  گونلله افللراد بسللته نمانللد، بتواننللد خیلللی مهمللی اسللت... بایللد 

ی ملا جللوی ایل  افلراد بلاز بلوده بسلته حرکت کننلد؛ ایل  یکلی از عناصلر آملوزش و پلرورش قلدیم ماسلت. در گذشلته

 (134نبوده.)

و میل  او هسلت بله کلار گماشلتیم، اگر اسلتعداد کسلی را ملورد توجله قلرار دادیلم و او را در هملا  جلایی کله اسلتعداد 

 (.11/8/71ها و امثال اینها بعید نیست )امروز هم پیدا شد  ابوعلی سیناها و محمد ب  زکریای رازی



هلا نوجلوا  و جلوا  ایرانل  و پرورش بایلد کلار  بشلود کله حتل  یل  اسلتعداد، از میلا  ایل  میلیو  در محیط آموزش

طههدر نلرود. یعنل  تلا ایل  حلد   کله تعلیمل خواننلد هرکسل  کله سلا   کله در  مل    ماسلت ایل  دوازدهات متوسل 

 (.1376خواند، استعدادش هدر نرود )دیدار معلما ، در  م 

دهلیم؛ ایل  کلافی ما نخبه را شناسلالی میکنلیم، انتخلا  میکنلیم، کمل  میکنلیم و ثبلات در حرکلت نخبگلی بله او ملی

ه بله وجلود بیایلد، کله از پلرورش و سلاخت نخبله آ لاز میشلود؛ ا ِ سلازنده و یل  چرخلنیست. باید یل  حرکلت شلبکه

یعنی مربیگری. ریشه و پایه هلم در آملوزش و پلرورش اسلت؛ همچنلا  کله یکلی از جوانهلا گفلت. ملا بایلد اسلتعدادهای 

ترنللد، بعضللی نخبله را شناسللالی کنللیم و تربیللت کنللیم، بعللد در میللا  اینهللا گلزینش و انتخللا   للاز  اسللت؛ بعضللی نخبلله

هلا. بعلد از آ ، نگهلداری و ارتقلا  اسلت؛ نله فقلط نگهلداری، بلکله نگهلداری هملراه ادهای برترند؛ انتخلا  بهتلری استعد

ی ی نله چنلدا  دوری بله رتبلهی دهلم اسلت، در آینلدهبا ارتقا  و پیشرفت. کمل  کنیلد ایل  نخبله اگلر املروز در رتبله

 -ای پیلدا کنلد یعنلی حا لت شلبکه -سلازی شلود ی نخبلهاول برسد؛ ارتقا  پیدا کنلد. بعلد ایل  نخبله، خلود وارد چرخله

زاللی بله وجلود خواهلد آملد و حرکلت مضلاع  شلود. در ایل  صلورت، حا لت درو پلرور نخبله ساز وخود ای  نخبه، نخبه

 )دیلدار بلا .رسلد کله کلار پیشلرفت خواهلد کلردبگیلریم، بله نظلر ملیای را در پلیش خواهد شد. اگر ما ی  چنی  شلیوه

 (.1311جوا ،  نخبگا 

ی تعللیم و تربیلت اسللامی در جهلت رسلید  بله حیلات طیبله تحول در نظا  آملوزش و پلرورش مبتنلی بلر فلسلفه -

)زنللدگی فللردی و اجتمللاعی مطلللو  اسلللامی( و رشللد و شللکوفایی اسللتعدادهای فطللری و ارتقللا  کیفللی در 

 آموزا  های بینش، دانش، مهارت، تربیت و سلامت روحی و جسمی دانشهحوز

آمللوزا  بللرای شناسللایی نقللا  قللوت و ضللع  و پللرورش اسللتعدادها و های ارزشللیابی دانشتحللول بنیللادی  شللیوه -

 آموزا خلاقیت دانش

)  آمللوزا ی نشللا  و شللادابی در دانشرشللد و شللکوفایی ذو  و اسللتعدادهای فرهنگللی و هنللری و تقویللت روحیلله -

 سیاستهای ابلا ی سند تحول در نظا  آموزش و پرورش(
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 الف ( متربی

دهم؛ یکی ایما  به کار معلمی، دو  محبت به شاگردا ؛ ای  دوتا، دوتا مسئله اساسی دو ویژگی اساسی برای معلم م  تذکر می

 (151است.)

که از نظر اسلا  همانطور که معلم احترا  دارد و باید تکریم شود، متعلم هم باید تکریم  -ای  دیگر خطا  به شما معلمی  است

  پرورش  بسیار عمیق  دارد. اینجا هم ی  شود؛ شاگرد را هم باید تکریم کرد. به شاگرد اهانت نباید کرد. ای  ی  جنبه

کنید  گیرید، تواض ؛ از کس  که فرام «تواضعوا  م  تعل مو  منه و تواضعوا  م  تعل مونه»طور نق  شده: روایت  است که ای 

جبار دو نوو است: جبار سیاس ، جبار علم . جبار «. و  ا تکونوا جبابرة ا علما »گیرد، تواض  کنید. و کس  هم که از شما فرام 

 علم  نباشید؛ جبارا  عاِ م نباشید؛ 

هم بکند، اما درشت   یر از تحقیر است؛  یر از اهانت است. شاگرد را باید تکریم کرد. شما هرکدام   معلم ممک  است درشت 

 ها  زیاد  دارید یقیناً تجربه

تر کرده است. دشنا  داد ، تحقیر کرد ، اید و ای  کار جوا  داده است؛ تربیتِ او را آسا از شاگردان  که شما تکریمشا  کرده

هال  است که از قدیم معرو  و معمول هم بوده، بعدها نشا  جزو حر « ا ضر   تأدیب»که حا ا  -تحت  زد ، خو  نیس

ا  همی  است.باید شاگرد را مث  موم  در دست چرخاند و شک  داد؛ منتها بنده هم عقیده -دادند که نه، ضر  خو  نیست

( بیانات رهبر 1387/ 02/ 12  ارزش  در با  معلم. )با ملایمت. هنر معلم  ای  است. ای  هم ی  بخش دیگر از ای  قضیه

 معظم انقلا  اسلام  در دیدار معلما  استا  فار 

 ب( تکریم مقام معلم

بود که دیده نشد که متعلم  در مقاب  معلم خود پایش را دراز کند.  جور ای    تعلیم و تربیت اسلام روش تعلیم و تربیت در حوزه

کردند. معلم در مقاب  متعلم، ی  حرمت طور رفتار م کردیم، با ما همی وقت  که تعلیم م م، متعلمی  ما هم آ جور بودیماها هم ای 

ها  علمیه کمتر از روشها   رب  در حوزه   ما باق  است؛ چو  حوزهها  علمیه  آ  در حوزهو کرامت حقیق  داشت که هنوز نشانه

ها  علمیه هست و معلم از ی  حرمت، از ی  کرامت و ارزش در نظر متعلم ها در حوزهز آ  شیوهاند. بنابرای ، هنوفرهنگ متأثر شده

( بیانات رهبر معظم انقلا  1387/ 02/ 12در دل متعلم هست. ) -هیبت  نه ناش  از تر ، ناش  از عظمت -برخوردار است. هیبت او

 اسلام  در دیدار معلما  استا  فار 

 (145ارتقا  جایگاه و منز ت معلما  و مدیرا  مدار  باید مورد توجه جدی قرار گیرد.)علاوه بر مسای  مادی، 

 (146معلما  خیلی باید مورد تکریم قرار گیرند.)

ی معیشت است، قدرشناسی و ارزش گذاری است. باید مقا  معلم در جامعه به گونه ای باشد که اگر از ی  جوا  آ  چه مهمتر از مسئله

 (147خواهید در آینده چه کاره شوید، بگوید معلم.)بپرسند شما می

رادی به ی ای  کار در افهای مختل  ارزش معلمی را آنچنا  بکنیم که شو  به معلم شد  و تعلیم و تربیت و انگیزهما بایستی با شیوه

 (141وجود بیاید و در معلمی  پایدار بماند.)



 (150شود.) حق معلم باید طبق قاعده و قانو  و مقررات داده

 (151اهمیت داد  به معلم، ی  اص  مهم و درجه اول در نظا  اسلامی است.)

 حقیقتاً باید با ای  مجموعه، د سوزانه برخورد کنید. ببینید واقعاً برای معلما  کشور چه چیزی  از  است و برای تقویت معنویات یا کم 

 (153های اصلا  امور زندگیشا ، چه کاری باید کرد.)

ا  در راه وجود دارد، تو کن ، اگر شب تار است، تو جلوتر از معلم برو، تا اگر چا هوایات هست که وقت  با معلم حرکت م در ر

دهد. اگر ای  روحیه در جامعه روا  پیدا آمیز نسبت به معلم را نشا  م بیفت  و معلمت سا م بماند. ای ، آ  رو  رفتار تکریم

در مقاب  معلم خود خاض  است، فضا برا  معلما ، فضا  مناسب  خواهد شد؛ و اگر معلما   کند و هرکس  احسا  نماید که

 (.1370در جامعه د خوش بودند، تعلیم رایج خواهد گردید. تکریم، یعن  ای .)دیدار معلما ، 

توانند از او بیاموزند و   کسان  است که م معلم،  یر از هویت شخص  خود، ی  هویت معلم  دارد که متعلق به همه

فرابگیرند. معلم، هویت جمع  دارد. ارزش معلم هم به خاطر همی  هویت معلم ِ اوست که ما باید اقرار کنیم که رو  ای  

زش یعن  قابلیت ار -  ماد  قضیهو جو  شدیم که برا  معلم  یر از جنبهمسئله کم کار کردیم و عملًا تسلیم آ  فرهنگ 

 ارزش دیگر  قال  نبودند.  -در  به پول

    مردم  است که شما دایرهمخاطب ای  حر  هم فقط شما معلمی  نیستید؛ مخاطب ای  حر  ملت ایرا  است؛ مجموعه

گذار  برا  ی  عمل ، ی  اقدام ، ی  هویت  است د ای  دایره شوند. ارزشها واراید تا آ ها گشودهتعلیم و تربیت را برا  آ 

 چنا  که باید و شاید در دورا  کنون  شناخته نیست. که به نظر ما ارزش آ ، آ 

. قدر معمول نیستها  ما آ کند، در کلاسها  دانشگاه  شاگرد به استاد اشکال م قدر  که طلبهدر درسها  طلبگ  ما، آ 

زند، استاد مشغول حر  زد  است، از آ  طر  فرمالید. نه، معلم دارد حر  م زه هم  از  نیست بگیرند که استادک اجازه م اجا

کند؛ یعن  متعلم با جرأت، با کند. گاه  تند  هم م کند اشکال کرد ، استاد هم اشکال او را گوش م ا  بنا م ی  طلبه

  علم ؛ اما همی  متعلم در مقاب  ای  معلم خاض  و خاش  است، دست او را مسئلهزند بر سرِ گستاخ  با معلم حر  م 

  معلم و متعلم را گوید. هزار و دویست، سیصد سال ما رابطهنم « تو»کند، به او بوسد، در مقاب  او پایش را دراز نم م 

شود. شما ببینید در ای  داخ  کشور ما م  گذار   رب کردیم، تا فرهنگ  رب  و ارزشجور  در کشورما  پیگیر  م ای 

  شاگرد مسخره شدهک چقدر حر  درشت مدت چقدر معلم از دست شاگرد کت  خورده استک چقدر معلم در کلا  به وسیله

  قهسابشنیدهک چه تعداد معلم به دست شاگرد کشته شدند؛ چو  معلم نمره کم داده. ای  را داشتیم. حا ا در کشور ما و با آ 

 تاریخ ، ای  معض  ضعی  بوده است.

آموز برا  معلم به معنا  واقع  کلمه احترا    ما نیاز دارد که به معلم احترا  کند و معلم را تکریم کند. اگر و   دانشجامعه

یم. ای  آموز هم سر کلا  و بعد از کلا  نسبت به معلم همی  احسا  را خواهد داشت. ما ای  را  از  دارقال  شد، آ  دانش

   امتیازات ماد  با اتر است. برا  شما از همه

. کنمها آسا  م ساز  و کار را بر آ ها  خود  آسا  م ساز. زندگ  را برا  متعلمی  خود  با آموزشمعلمِ میس ر، یعن  آسا 

ها  وخمخود  را دچار پی  انگار  نیست. م  معن ت و متعن ت نیستم. نهگیر  است؛ یعن  سه ساز ،  یر از آسا ای  آسا 

کنم، نه مرد  را؛ بلکه با تعلیم خود، مرد  را به راه راست، راه صحیح، راه آسفا ته، صرا  مستقیم هدایت دشوار زندگ  م 



خواهم هم به شما که معلمید، ای  را عر  کنم، تا شأ  خود، قدر خود و جایگاه خود ساز  یعن  ای . م  م کنم. آسا م 

 ( بیانات رهبر معظم انقلا  اسلام  در دیدار معلما  استا  فار 1387/ 02/ 12شناسید،  )را خو  ب

 از   --چه ستاد آموزش، چه صفو  منظم آموزش در سراسر کشور --آنچه در با  تعلیم و تربیت، در با  آموزش و پرورش

  اول برا  ما شود؛ آنچه امروز در درجه  م اندرکار اجرا هستند، عراست عر  شود،  ا بًا به مسئو ی  و کسان  که دست

« علم م»  مقا  تعلیم و تربیت است. اص  ای  است که ا  را که شایستهاهمیت دارد، ای  است که نشا  دهیم احترا  قلب 

 ( بیانات در دیدار جمع  از فرهنگیا 1312/ 02/ 18  اسلام  داشته باشد. )منز ت  از  را در جامعه

ی آنا  برای خدمت مطلو  با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و خدمات و امکانات ت اجتماعی معلما  و افزایش انگیزهاعتلای منز 

 )ابلاغ سیاستهای تحول در نظا  آموزش و پرورش( رفاهی و رف  مشکلات مادی و معیشتی فرهنگیا 

 تکریم از سوی خانواده

ما  هما  کرامت و ارزش را داشته باشد. آموزا د مرد  و جوانا  و دانشما باید کاری کنیم که معلم در د های خانواده و آحا

 (148ا بته ای ، تدابیری  از  دارد. باید کارهای فرهنگی در ای  زمینه انجا  گیرد.)

و  آموزا  باید قدر معلمشا  را بدانند، هم خانواده ها باید قدر معلم فرزندشا  را بدانند، هم دستگاه های دو تیهم دانش

 (152مسئو ی  باید اهمیت معلم را در  کنند... همه مرد  باید بدانند معلم ی  چنی  شرافتی دارد؛ ی  چنی  اهمیتی دارد.)

 مجرا  و فرهنگ هی  کنمنم  گما . است کرده معی  معل م برا  اسلا  کهچنا آ  شود؛ احیا  باید جامعه در معل م  حرمت

 ها دل در معل م که کنیم کار  باید ما. باشد شده قال  کرامت و ارزش و اهمیت معل م برا  اسلا  قدر به ا ،دین  و فکر 

 باید. دارد  از  تدابیر  ای ، ا بته. باشد داشته را ارزش و کرامت هما  ما آموزا دانش و جوانا  و مرد  آحاد و هاخانواده

 ادافر و شود ماد   و معنو  گذار سرمایه باید معل م تربیتِ بخش در که همچنا  گیرد؛ انجا  زمینه ای  در فرهنگ  کارها 

 خصیتش اصل  ها مز  فه و حقیق  ها ذخیره عنوا  به انقلاب   روحیه و تدی  و تعه د و علم و کنند پیدا پرورش معل م  برا 

  .(1381بروند )دیدار با مدیرا  آموزش و پرورش،  مدار  به افراد ای  و آید وجود به هاآ 

یک  از کارها  واجب ما ای  است که آحاد ملت ما، از کوچ  و بزرگ، از مقامات عا   تا آحاد مرد ، قدر معلم را بدانند، 

اهمیت معلم را در  کنند، حرمت معلم را بشناسند؛ ای  از کارها  بسیار اساس  است. نقش ای  مرد ، ای  زن  که در کلا ، 

( بیانات در دیدار 1310/ 02/ 14کند. )ت ای  نوجوا  ما، ای  کود  ما، ای  فرزند ما مصر  م عمر خودش را دارد برا  تربی

 هزارا  نفر از معلما  سراسر کشور

 دانش آموزان

آموزا  باید قدر معلمشا  را بدانند، هم خانواده ها باید قدر معلم فرزندشا  را بدانند، هم دستگاه های دو تی و هم دانش

 (152اهمیت معلم را در  کنند... همه مرد  باید بدانند معلم ی  چنی  شرافتی دارد؛ ی  چنی  اهمیتی دارد.) مسئو ی  باید

 مجرا  و فرهنگ هی  کنمنم  گما . است کرده معی  معل م برا  اسلا  کهچنا آ  شود؛ احیا  باید جامعه در معل م  حرمت

 ها دل در معل م که کنیم کار  باید ما. باشد شده قال  کرامت و ارزش و اهمیت معل م برا  اسلا  قدر به ا ،دین  و فکر 

 باید. دارد  از  تدابیر  ای ، ا بته. باشد داشته را ارزش و کرامت هما  ما آموزا دانش و جوانا  و مرد  آحاد و هاخانواده

 ادافر و شود ماد   و معنو  گذار سرمایه باید معل م تربیتِ بخش در که همچنا  گیرد؛ انجا  زمینه ای  در فرهنگ  کارها 



 خصیتش اصل  ها مز  فه و حقیق  ها ذخیره عنوا  به انقلاب   روحیه و تدی  و تعه د و علم و کنند پیدا پرورش معل م  برا 

  .(1381بروند )دیدار با مدیرا  آموزش و پرورش،  مدار  به افراد ای  و آید وجود به هاآ 

شده، و شاگرد خودش را در مقاب  معلم  یهتوص معلم یتکه چقدر به رعا یداها  اسلام  ملاحظه کردهآموزشدر فرهنگ و 

در  دیانسان  نبا ی در اسلا ، ه یددانم  ینکهکوچک  مطلو  است؛ باا ی کند. اشمارد و نسبت به او کوچک  م کوچ  م 

 هم از موارد ی است. کوچک  نسبت به وا د ی از موارد استثنا ی اما ا بکند؛ یرخود را کوچ  و تحق یگر مقاب  انسا  د

خودت را در مقاب  پدر و مادرت « : و اخفض  هما جنا  ا ذ ل»خودش را کوچ  بکند؛  یدبا ی وا د یشاست. انسا  پ ی استثنا

 طور یبشود، اما پدر و مادر مستثن  هستند؛ معلم هم هم ی ذ  یدنبا ک ی ه یشک . در حا   که انسا  مسلما  پ ی ذ 

 (.1370 یا ،فرهنگ یداراست )د

 خود معلم

را بدانند،  و بزرگ، از مقامات عا   تا آحاد مرد ، قدر معلم ما ای  است که آحاد ملت ما، از کوچ  یک  از کارها  واجب

  ها باید نقش ایفا  کنند، مسئو اکارها  بسیار اساس  است. رسانه اهمیت معلم را در  کنند، حرمت معلم را بشناسند؛ ای  از

باید نقش ایفا  کنند. به تعار  هم برگزار نشود؛ تفهیم شود. امثال م ِ نوع  بفهمیم که چقدر مهم است نقش ای  مرد ، ای  

کند. ا بته خود معلم د ما مصر  م زن  که در کلا ، عمر خودش را دارد برا  تربیت ای  نوجوا  ما، ای  کود  ما، ای  فرزن

 (.1310هم ای  نقش را به درست  در  کند و اهمیت آ  را بفهمد. ای  از کارها  اساس  و مهم ماست )دیدار معلما ، 

  وقت  قدر معلم دانسته شد، در درجه -چه معلم آموزش و پرورش، چه معلم دانشگاه -خواهیم قدر معلم دانسته شودما م 

  معلم است که باید ای  قدر را پا  بدارد و در تعلیم و در تربیت، آنچه را که در توا  دارد، به کار گیرد و ا بته ای  اول خود آ

 ها  خراسا  شما  ( بیانات در دیدار معلما  و اساتید دانشگاه1311/ 07/ 20توا  را هم افزایش دهد. )

 

 جامعه

: رمودف که است شده نق  که اینی. است داده قرار اسلا  که بشود شأنی هما  تتربی و تعلیم شأ  ما یجامعه در میخواهم م 

 ر ،ح اما است، متق  چقدر و است چگونه و هست چه روایت ای  سند دانمنمی م  ا بته -( عبداً صی رنی فقد حرفاً  عل منی م )

 به دارد جا که گذاردمی سر پشت را ایمرحله ی  واق  در کسی، از آموخت ِ با انسا  که است همی  - است درستی حر 

است )دیدار معلما ،  ای  اصلی حر . بدهد قرار و بداند راهنما و کننده هدایت آ  خدمتگزار و بنده را خود مرحله آ  خاطر

1387.) 

 خانواده -ج

 .(1312بانوا  فرهیخته، ها دست مادر را حتماً ببوسند؛ اسلا  دنبال ای  است )دیدار باید کار  بکنیم که بچ ه

ک . در  ی خودت را در مقاب  پدر و مادرت ذ « : و اخفض  هما جنا  ا ذ ل»خودش را کوچ  بکند؛  یدبا ی وا د یشانسا  پ

 داریاست )د طوری بشود، اما پدر و مادر مستثن  هستند؛ معلم هم هم ی ذ  یدنبا ک ی ه یشحا   که انسا  مسلما  پ

 (.1370 یا ،فرهنگ

 



 تکریم صاحب علم -د

ها  و در همه مراکزی که آنجا سخنی از علم هست، باید علم ی  امر مقد  در مدرسه ها، در مراکز تربیت معلم، در دبیرستا 

 (104شناخته بشود و صاحب علم ارزشمند و محتر  دانسته بشود.)

 احترام به قهرمانان -ه

، طور که اگر بخواهید ورزشا  باید در او  قرار گیرند مث  همه چیز دیگر همی اگر بخواهیم همه قرآ  را بیاموزند، عد ه 

ها، بی  بزرگها، بی  ها، بی  بچها  قهرما  را جلوِ چشم مرد  نگهدارید.اگر بخواهید قرآ  در خانههمگان  شود، بایست  عد ه

   مسابقات قرآ ( بیانات در اختتامیه1377/ 01/ 01د، بایست  قهرمانا  قرآن  را احترا  کنید.. )زنها و مردها روا  پیدا کن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سلامت محیط تربیت .6

 ترآسلا  انسلا  بلرای تضلرو حا لت آسلا .اینجا شلودمی باشلد، مسلاعد باشلد، مناسلب کله بگیلریم قلرار محیطی در اگر

 مسللاعد، هللایمحیط از یکللی. کنللدمی آسللا  را خودسللازی مسللاعد، محللیط. اسللت مسللاعد محللیط ایلل ،. دهللدمی دسللت

 در هسلتید، مجموعله ایل  در کله شلما. اسلت بسلیج خلود مسلاعد، محلیط املا بلود؛ مقلد  دفاو حا ات یمجموعه خود

 نمللاز فللرالض، انجللا  گنللاه، از دوری خویشللتنداری، تقللوا،. هسللتید خودسللازی بللرای مسللاعدی فضللای یلل  در واقلل 

 هلاای  نملاز؛ حلال در تمرکلز قللب، حضلور نملاز، معلانی بله توجله متعلال، خلدای با ان  برای فرصتی صورت به خواند 

 (.1311است )دیدار بسیجیا  خراسا  شما ی،  خودسازی ابزارهای

بلد  مسلتعد بلا تلنف  آ ،  یل هلوا سلا م بلود  یل کله فرهنلگ هواسلت، اگلر ا دانیلدیم ایلدشما خودتا  اه  فرهنگ

. نلاتوا  شلوندیم یضهلوا بکننلد ملر یل سلا م هلم صلرفا تلنف  تلو ا یهلااگر هوا مسمو  بود آد  گیرد،یم یخو  انرژ

 .(1312)بیانات در دیدار مسئو ی  بنیاد خاتم،  دارد یحا ت ی چن ی شوند، فرهنگ شوند، معلول میمی

توانللد رشللد کنللد و بلله اد ی مللیتمللد   اسلللامی یعنللی آ  فضللایی کلله انسللا  در آ  فضللا از  حللا  معنللوی و از  حللا  ملل

 ایلات مطلللوبی کله خللدای متعلال او را بللرای آ   ایلات خلللق کلرده اسللت برسلد؛ زنللدگی خلوبی داشللته باشلد، زنللدگی 

 (. 1312/06/14)عز تمندی داشته باشد، 

 شللما بلله بیشللتر میکنللد، کملل  شللما بلله بهتللر خودسللازی ابزارهللای ایلل  میگیریللد، قللرار مسللاعد محللیط در شللما وقتللی

 شلما، صلبر شلما، ایسلتادگی شلما، اسلتقامت هلم شلود؛می بیشلتر شلما روحلی توانلالی شلد، اینجور وقتی. کندمی کم 

 (.1311است )دیدار بسیجیا  خراسا  شما ی،  هم با همه هاای  شما؛ درونی جوشش و ابتکار هم شما، توک 

  مدرسه

حفظ کنیم که کود  آ وده به بد آموزی اخلاقی و تربیتی اگر ما در محیط مدرسه فقط بتوانیم سلامت محیط را به گونه ای 

برد. اما میکرو  ها و آفت هایی وجود دارد که با آفت زد  به دهد و پیش مینشود، خود محیط انقلا  ای  کود  را رشد می

د که ی ای  باشکند و  ذا باید مهمتری  نقش آموزش و پرورش برای سلامت محیط تربیتای  نهال از سلامت او جلوگیری می

 (161محیط مدار  را از ای  میکرو  ها خلاص کند و اجازه ندهد بچه های سا م و مطهر را به آ ودگی بیا ایند.)

یکی از وظای  مهم دو ت اسلامی ای  است که محیط آموزش و مدرسه و دانشگاه را از رذای  اخلاقی باید پا  کند تا دانش 

 (170اخلا  فرا نگیرند.) آموزا  و نونها ا  علم را جدای از

مدیرا  مراکز آموزشی و تحقیقاتی، بر اسا  اسلامی کرد  محیط آموزشی و زدود  آثار سو  فرهنگ وارداتی و تقویت بنیه 

 (115همت گمارند.) -که امیدهای آینده کشورند –دینی و سیاسی دانشجویا  و دانش آموزا  

ه آ  توجه بشود، اعتقاد اسلامی و عم  اسلامی است که در دانش آموزا  باید امروز بیش از همه باید در آموزش و پرورش ما ب

اعتقاد و بی مبا ات نسبت به عم  و اعتقاد اسلامی به مدرسه احیا گردد. باید ای  طور باشد که اگر کودکی از ی  خانواده بی

ی که آنها اعتقاد و مبا اتشا  هم نسبت به شود؛ یا کودکی از خانواده اآید و وارد محیط تحت تسلط آموزش و پرورش میمی

سوادی و کمبودهای فکری و روانی وا دی ، توانایی اثر گذاری روی طف  را افکار و عم  اسلامی بد نیست، و یک  به خاطر بی



اید تبدی  شود. بندارند، باید اینجا آ  خلأها جبرا  بشود؛ یعنی ای  کود ، هم علماً، هم عملاً، هم اعتقاداً به ی  آد  متدینی 

هم در قلمرو اعتقاد، هم در قلمرو تربیت و  -همت ای  باشد. در مدار ، همت باید بر ای  باشد که بچه های ما از  حا  دینی

 (116اخلا  و هم در قلمرو تعبد علمی انسا  های مسلما  بار بیایند. ای ، علا  و اسا  کار ماست.)

 خانواده

هللا، بخصللوص حقللو  کودکللا  رعایللت شللود؛ در بعضلل  از خللانوادهجوانللا  رعایللت نملل هللا حقللو  در بعضلل  از خللانواده

هلا خواسلت. حقلو  کودکلا  را تضلیی  کلرد ، فقلط بله ایل  هلم هلا تلذک ر داد و از آ هلا را بایلد بله آ شلود. ایل نم 

اطل  و از ایل  قبیل  هلا، نرسلیدنها، کمبلود عواهتملام هلا محب لت نکنلد؛ نله. سلو  تربیتهلا، بل نیست که انسلا  بله آ 

 ( بیانات نماز جمعه1371/ 01/ 25هاست. )چیزها هم ظلم به آ 

  جللوا  از محلیط دینلل  و تربیلت دینلل  و اخلللا  دینل  کللم اثلر بشللود. هملله بایلد کللار  کنلیم کلله عوامل  دورکننللده

ه ایل  تلأثیرات بله هلا و پلدر و مادرهلا مختلل  هسلتند و تلأثیرات  هلم هسلت. کلار  کنلیم کلجور نیستند و خانوادهی 

 (.1385ها، حداق  برسد )دیدار رؤسای دانشگاه

ها هلم انسلا  ی. هملهشلودیحاصل  م یلتاسلت کله بلا ترب یلزیانسا  مطللو  اسللا  چ ی بافت انسا  و قا ب و تراش 

 یتللر ؛ امللا همللهکللم دوا  یباشللند، بعضلل تریرزودپللذ یباشللند ، بعضلل یرپللذیرترممکلل  اسللت د ی. بعضللانللدیتقابلل  ترب

چنلد عنصلر  یدر درجله اول بله عهلده یل ود؛ اشلیحاصل  م یلتهسلتند کله بلا ترب یلیو تبلد ییلرها در معر  تغانسا 

 یرهلم موثرنلد  کل  تلاث هلای و ماننلد ا یلقمعللم اسلت. ا بتله پلدر، ملادر، رف یاصلل یهاعنصر ی از ا یکیاست که  یاصل

معلملا  سراسلر  یلدار)د یلردبله عهلده بگ یلداسلت؛ کله معللم با یکلار یل تر اسلت؛ اتلر و مانلدگار یقعم یرتاث ی معلم 

 (.1313کشور، 

عواملل  مختلفلل  اسللت؛ عاملل  تربیللت وا للدی ، عاملل  حللوادث اجتمللاع  و مللزثرات اجتمللاع ؛ در روزگللار مللا، وسللال  

اسلت. ا  هلا همله نقلش دارنلد؛ املا نقلش معللم در ایل  میلا ، یل  نقلش بلارز و برجسلتههلا و امثلال ایل تبلیه، رسانه

 ( بیانات در دیدار معلما  1381/ 02/ 15)

 )سیاستهای ابلا ی تحول در نظا  آموزش و پرورش( هاتلاش برای ارتقا  معنوی خانواده
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سله حلوزه دانلش،  هلا  کشلور درتحول در نظا  آموزش و پرورش بلا هلد  ارتقلا  کیفل  آ  بلر اسلا  نیازهلا و او ویلت

هللا  کللل  ( ابلللاغ سیاسللت1387/ 10/ 21آمللوزا . )و تربیللت و نیللز افللزایش سلللامت روحلل  و جسللم  دانللش مهللارت

 برنامه پنجم توسعه

کلله شللأ  آنللا  و تجربلله تللوأ  سللاخته و چنللا    آمللوزش علللم را بللا کسللب مهللارتآمللوزا ، فریضللهدانشللجویا  و دانللش

هللا  اسللتکبار انقلللاب ، در سللمت هللدفها  وا للا  اسلللا  و در مقابللله بللا توطئلله   پیشللاهنگ حرکتهللا اسللت، بلله مثابلله

( پیللا  چهلمللی  روز ارتحللال 1368/ 04/ 23) 3جهللان  و مثلللر امریکللا، صهیونیسللم و ارتجللاو، مجاهللدت  جانانلله کننللد.

 حضرت اما  خمین )ره(

شلود )دیلدار هلا  دینل  خلاصله مل هلا زیلر عنلوا  مهلارت  ایل در  خواند ، مطا عه کرد  و کلار کلرد ، کله همله

 (.1385روحانیو ، 

 کلار،  روحیله بلا را نوجوانلا  بایلد. بسلازید را جوانلا  بایلدک عزیلز معل ملی . اسلت «تعللیم» و «کلار» اسلت،  لاز  آنچه

 .(13/2/74طلب  مدر   روحیه با نه دهید، پرورش طلب ،علم و استقلال

خللواهیم کلله یلل  نسلل  پرکللار، یلل  نسلل  کللم اسللرا  و دور از اسللرا ، اگللر میخللواهیم نسلللی بلله وجللود بیایللد اگللر می

فرهنگ عمومی جامعه به ایل  سلمت حرکلت کنلد، راه و کلیلدش آملوزش و پلرورش اسلت. بلرای تربیلت چنلی  نسللی، 

 (121آموزش و پرورش باید مهیا و مناسب باشد.)

. دیللدار معلمللا  خراسللا  شللما ی در بللا    بعللد، تلل  بلله کللار داد  اسللت. یکلل  از مشللکلات مللا تنبللل  اسللتنکتلله

 20/7/11تربیت

برناملله را آنچنللا  بریزیللد کلله تصللور و ذهنیللت آمللوزش و پللرورش کشللور مللا ایلل  باشللد کلله از مجمللوو کسللانی کلله وارد 

شوند درصلد کمتلری بله دبیرسلتا  هلا و درصلد بیشلتری متعللق بله کارگلاه هلا و آموزشلگاه هلای فنلی و دبیرستا  می

اصلا با ای  تصور بروید جللو، دبیرسلتا  هلای ملا هلم بایسلتی خودشلا  را تطبیلق بدهنلد بلا شلک  فنلی حرفه ای باشد. 

 (141حرفه ای.)

وقت  م  بله جلوان  کله تحصلیلاتش را ادامله نلداده بلود، برحسلب علادت گفلتم: چلرا تحصلیلاتت را ادامله نلداد  و ی 

شلغل  کله او داشلت، شلغ  خلوب  هلم  -کلرد  خلرده اصلرارمشغول کسب و کار شلد   جلوا  سلربا ال  داد؛ مل  یل 

  مشللهد  گفللت: ایلل  کللار، تللو خللونِمَّ. جللزو خللونش اسللت؛ جللزو وجللودش اسللت. بگللو خیللل  بللا همللا   هجلله -هسللت

خللو ، کسلل  کلله فلللا  شللغ ، فروشللندگ  در خللونش اسللت، بگللذار بللرود آ  کللار را بکنللد، چلله  زوملل  دارد حتمللاً بلله 

/ 12ایل  حتملاً بایلد بله دانشلگاه بلرود  ایل ، نگلاهِ درسلت بله مسلئله اسلت. ) دانشگاه برود. چه اصرار  بنده داشتم کله

 ( بیانات رهبر معظم انقلا  اسلام  در دیدار معلما  استا  فار 1387/ 02

                                                           
 



ها بللرای بهبللود زنللدگی فللردی و هللای زنللدگی و توانللایی حلل  مسللال  و عملل  بلله آموختللهتقویللت آدا  و مهارت  -

 ی ابلا ی تحول در نظا  آموزش و پرورش()سیاستهاآموزا اجتماعی دانش

 )سیاستهای ابلا ی تحول در نظا  آموزش و پرورش( ایهای فنی و حرفهتقویت آموزش -

 اهتمام به کتابخوانی

توانلد بکنلد کله مثللاً فلر  کنیلد مثل  ای  را باید حتماً وزارت آموزش و پرورش بررسلی کنلد و ببینلد کله چله کلار می

آملوزا  ساعت انشا که ما داریم، بله جلای سلاعت انشلا، یلا بله جلای سلاعت فارسلی، سلاعت کتلابخوانی بگذارنلد تلا دانش

بخوانلد؛ چله بله ایل  هلا   بخواننلد یلا معللم بلرای آ خوانی آشنا شوند. چله بله ایل  شلک  کله خودشلابا فرهنگ کتا 

 (.107)جهاد فرهنگی، ص « آموزا  بخواند و دیگرا  گوش کنند.شک  که یکی از دانش

شلود. مانلد و هرگلز از ذهنتلا  زدوده نملیکنیلد، برایتلا  ملیشما هم واقعاً بایلد قلدر بدانیلد؛ هرچله املروز مطا عله ملی

یللاد گللرفت ، دوره خیلللی خللوبی اسللت؛ واقعللاً یلل  دوره طلللایی اسللت و بللا هللی  دورا  دوره نوجللوانی بللرای مطا علله و 

 (.1376دیگری قاب  مقایسه نیست )دیدار جوانا ، 

هللای خللو  در اختیللار مللرد  گذاشللت. بایللد قشللرها را از هللم تفکیلل  کللرد؛ دختللرا  جللوا ، پسللرا  جللوا ، بایللد کتا 

خواهنلد هلا مطلا بی میی ملرد ، زنلا ِ در خانله؛ هرکلدا  از ای عاملهکودکا ، اسلاتید عللو  جدیلد، دانشلمندا ، تلوده و 

 (.11)جهاد فرهنگی، ص 

امروز در ای  نمایشگاه سه نفر بله مل  پیشلنهاد واحلدی را ارالله کردنلد و آ  ایل  اسلت کله در ملدار ، سلاعتی بلرای »

مللوزش و پللرورش بررسللی کنللد و خوانی گذاشللته شللود. فکللر خللوبی بلله نظللر  رسللید. ایلل  را بایللد حتمللاً وزارت آکتللا 

تواند بکند که مثلاً فر  کنیلد مثل  سلاعت انشلا کله ملا داریلم، بله جلای سلاعت انشلا، یلا بله جلای ببیند که چه کار می

خوانی آشلنا شلوند. چله بله ایل  شلک  کله آملوزا  بلا فرهنلگ کتلا ساعت فارسی، سلاعت کتلابخوانی بگذارنلد تلا دانش

آمللوزا  بخوانللد و دیگللرا  گللوش هللا بخوانللد؛ چلله بله ایلل  شللک  کلله یکلی از دانشخودشلا  بخواننللد یللا معلللم بلرای آ 

 (.107)جهاد فرهنگی، ص « کنند.

ما باید جوانا  را به کتابخوان  علادت دهلیم، کودکلا  را بله کتلابخوان  علادت دهلیم؛ کله ایل  تلا آخلر عملر همراهشلا  

 ا بللاً تللأثیرش بلله  -خللوانم هللا کتللا  میبرابللر جوا کلله ا بتلله بنللده چنللدی   -خواهللد بللود. کتللابخوان  در سللنی  بنللده 

چله کله همیشله بلرا  جلا حضلور داریلد. آ هلا و شلما عزیزانل  کله ای مراتب کمتر اسلت از کتلابخوان  در سلنی  جوا 

تواننللد، کتللا  بخواننللد؛ در مانللد، کتللابخوان  در سللنی  پللالی  اسللت. جوانللا  شللما، کودکللا  شللما هرچلله میانسللا  می

گللرد  در محللیط کتللا  هللم بایللد پرهیللز کللرد، هللا  مختللل ، مطلبلل  یللاد بگیرنللد. ا بتلله از هرزه ، در راهفنللو  مختللل

  اول ایلل  اسلت کلله یلاد بگیرنللد، علادت کننللد بلله ایل  کلله اصللاً بلله کتللا    بعللد  اسلت؛ مسللئلهمنتهلا ایلل  مسلئله

مواظلب باشلند، هلدایت کننلد بله کتلا  ها مراقلب باشلند، اشلخاص مراجعه کنند، کتا  نگلاه کننلد. ا بتله بایلد دسلتگاه

 (.1311خو ؛ که با کتا  بد، عمر ضای  نشود )دیدار معلما  خراسا  شما ی، 

هالی اسللت کلله در ایلل  زمینلله مسللئو ند؛ از کتللابخوانی بایللد در جامعلله تللرویج شللود و ایلل  کللار بللر عهللده هملله دسللتگاه

  ملا را از اوا  کلودکی بله خوانلد  کتلا  علادت بدهلد؛ هالی بایلد باشلد کله کودکلاکله برنامله–مدار  ابتدالی بگیریلد 

 (.106جهاد فرهنگی، ص ). خواند  با تدبر، خواند  با تحقیق و تآم 
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 .بهتری  روش تربیت فرزند انسا ، ای  است که در آ وش مادر و با استفاده از مهر و محبت او پرورش پیدا کند

ی خانلله و خللانواده، مسللال  بسللیار اساسللی و حیللاتی اسللت. در هملله ی ی همسللری، مسللئلهمسللئلهی مللادری، مسللئله

 .مبنا باشد« خانواده»بایستی  هایی که ما داریم،طر 

یکی از وظای  مهم ز ، عبلارت از ایل  اسلت کله فرزنلد را بلا عواطل ، بلا تربیلت صلحیح، بلا دل داد  و رعایلت و دقلت، 

وقتللی کله بلزرگ شلد، از  حلا  روحلی، یلل   -چله دختلر و چله پسلر  -موجللود انسلانی آ  چنلا  بلار بیلاورد کله ایل  

انسللا  سللا م، بللدو  عقللده، بللدو  گرفتللاری، بللدو  احسللا  ذ للت و بللدو  بللدبختیها و فلاکتهللا و بلایللایی کلله امللروز 

 .نسلهای جوا  و نوجوا   ربی در اروپا و آمریکا به آ  گرفتارند، بار آمده باشد

ود را از چنلی  موهبلت ا هلی محلرو  ملی کننلد، اشلتباه ملی کننلد؛ هلم بله ضلرر فرزندشلا ، هلم بله زنانی که فرزند خ

 .دهدضرر خودشا  و هم به ضرر جامعه اقدا  کرده اند. اسلا ، ای  را اجازه نمی

 ساختن شخصیت و هویت انسانی )در کودکی(

هملواره خیلل  متوجله بله آ  اسلت، ایل  اسلت ا  که در ضم  مطا ب ای  دوسلتا  هلم بلود، ذهل  بنلده هلم ی  نکته

  اول بایللد بلله سللاخت  و پللرداخت  شللک  روحلل  کودکانمللا  اهتمللا  بللورزیم. اگللر توانسللتیم هویللت کلله مللا در درجلله

انسان  ایل  کلود  را از آ لاز کلودک  شلک  بلدهیم و خلقیلات  را در آ  بله وجلود بیلاوریم، ایل  بلرا  همیشله بله درد 

دهللد؛ امللا اگللر چنانچلله د دارد، معمو للاً ایلل  عللوار  اخلاقیللات را تحللت تللأثیر قللرار مللیخواهللد خللورد. عوارضلل  وجللو

شخصیت کلود  از آ لاز سلاخته شلد و شلک  گرفلت، تلأثیرات علوار  کمتلر خواهلد بلود و عوامل  کمل  کننلده هلم 

 .(1311)دیدار معلما  و اساتید خراسا  شما ی،  در بی  راه کم  خواهد کرد

 هاکمک به حضور در فعالیت

هللا را   آ بخشللد و آینللدههللا را اسللتحکا  ملل آفرینللد؛ شخصللیت آ هللا  گونللاگو  در جوانللا  شخصللیت ملل فعا یت

هلا  هلا ایل  اسلت کله کمل  کننلد تلا فرزندانشلا  در فع ا یت  مل  بله خلانوادهکنلد. توصلیهتلر مل تضمی  و روشل 

 (.1377مناسب شرکت کنند )دیدار جوانا ، 

 رین وجهتربیت کودکان به بهت 

اسللت کلله اگللر خللانواده  یلل خللانواده، علللت هللم ا ی مصلللحت ازدوا ، عبللارت اسللت از تشللک ی اسللا  ازدوا  و مهللم تللر

خلودش را بله صلورت  یفرهنگل یلروجلود داشلته باشلد، آ  جامعله سلا م خواهلد شلد و موار یجامعله ا یل در  یسا م

.  ذاسلت کله در آ  کشلور پلذیرد یوجله صلورت مل ی کودکلا  بله بهتلر یلتمتق  خواهد کرد. در آ  جامعله ترب یحصح

در  یانللات)ب یللدآ یبلله وجللود ملل یاخلللاق یمعمو للا اختلا للات فرهنگلل یشللوندکلله خللانواده دچللار اختلللال م یهللا و جللوامع

 (.1378قرالت خطبه عقد، 

 



 های اسلامی در خانوادهرعایت روش

نلله در دورا   -های مللا مچنلا  کلله درگذشللتههلا مسللتحکم خواهللد شللد. ههللای اسلللامی روا  پیداکنللد، خانوادهاگلر روش

تر بللود، در زمللا  قللدیم. تر و دسللت نخللوردهتر و کاملل هللایی کلله هنللوز ایمللا  مللرد  سللا مآ  وقت -منحللو  پهلللوی 

هللای املل  و امللا  بیشللتری تر بودنللد، فرزنللدا  در محیطمنللدخللانواده مسللتحکم تللر بللود . ز  و شللوهر بلله هللم علاقه

هلا  ا بلا کننلد، ای هلایی کله جهلات اسللامی را رعایلت میا لا هلم راه هملی  اسلت. آ  خانوادهکردند. حپرورش پیدا می

 (.1378تر، و محیط ام  تری برای فرزندا  وکودکا  خواهند بود )خطبه عقد، تر، بهتر، قویهایی محکمخانواده

 پذیری فرزند از خانوادهفرهنگ

 گذارنللد،یفرزنللدا  م یکلله پللدرا  بللرا یارثلل ی ا سلللا  فرمودنللد ؛ بهتللر یلله: امللا  صللاد  عل یگویللدمسللعده بلل  صللدقه م

: ملراد حضلرت از اد ، گویلدیم یلت،روا یل مملوکلات، مسلعده بل  صلدقه در ذ یروسلا ی اد  است نه ملل ، خانله، زمل

 .علم است

خلانواده اسللت  ی یللهانسلا  در درجله اول از ناح یریاسلت کلله فرهنلگ پللذ یل ا یللتروا یل در ا یاساسلل نکتلهاول:  کللا 

ملا بلا فرزنلدانما  در  یهلر حرکلت و هلر رفتلار و مشل یمکننلد کله بلدان یمل یلا را ب یتیحضرت واقع شود،یکه اشباو م

 دهلد کلهیفرزنلدا  نشلا  م رابلهاسللا   یدر واقل  نظلا  ارزشل گلذارد؛یم یرهلا تلأثآ  یلتذهن یو شلک  دهل یتشخص

 یلدآ یمل یرتلا گ یلهناح یل ک آنچله از ایلدکله: بدان گوینلدینکتله را م یل پدرا  است. ا بته به فرزنلدا  هلم ا یفهوظ ی ،ا

از گنلاه را ، انل  بلا  یرا، دور یزگلاریآورنلد . تقلوا را پرهیکله پلدرا  بدسلت مل یلویتلر اسلت از ملال منلال دنیمتی، ق

 یملا هابله بچله یلدبا اهلا را ملیل را ، ا یلترا، توجله داد  بله معنو یدر مقابل  اواملر ا هل یمتسلل را،خدا را، ان  بلاقرآ  

 .  یمبده یاد

داد؛  یلادبله بچله هلا  یسلتهلا را بایل چشلد، داخل  خلانواده اسلت، ایهلا را مل یلزچ ی که فرزند ا ییجا او ی دو :  کلا 

ک  دعلا کلرد  یلدمتعلال بخواه یک در مقابل  چشلم بچله هلا از خلدایلدک جللو بچله هلا دعلا بخوانیلدها قرآ  بخوانجلو بچه

ک یمنکنل یرخلدا  یشک اظهلار ذ لت در پلیمنکنل یبلتمک  ییهلا دروغ نگلوک جللو بچلهیمبلده یلادوحر  زد  با خدا را عملا 

 یبلد اخللاق یم،کنل یبلت. چنانچله ملا  یلدآیبلار مل طلور یل طورشد، فرزند ملا هلم ا ی ک اگر ایمطم  به مال رانشا  نده

 یبللا خللدا یم،کوچلل  کنلل یللویخودمللا  را در مقابلل  مقللدمات دن یمللا جلللو بچلله ا یم،آ  کنلل و یلل اهانللت بلله ا یم،کنلل

 یلردفرابگ یلدکله با یقیحقلا یل از ا کنلد،یلدا میپلرورش پ یطمحل یل بچله هلم در ا یل ، ا یمنکنل یلداپ انسیمتعال اصلا 

 (.1312)در  خار ،  شودیآشنا م کنیمیکه ما م ییکارها ی ذه  او و رو  او با هم ماند وی اف  م

 رینقش ماد

 یکلله بلله دورا  جللوان یانسللا  اداملله دارد. مللرد یو تللا آخللر زنللدگ شللودیشللروو م ینقللش مللادر از دورا  حملل  و بللارور

ملادر اسلت.  یخلاص مادرانله هاییوهعطوفلت و محبلت و شل یرهلم عبلور کلرده، بلاز تحلت تلاث یاز دورا  جوان یا یدهرس

نقللش  ی نقللش بللا هلل یلل را ارتقللا  دهنللد، ا خللودو معلومللات، سللطح   یللنشو ب یمعرفتلل یاگللر زنللا  مللا از  حللا  رتبلله

از  حلا   یوقلت ملادر یل . یسلتن یسلهتلا اخلر، قابل  مقا یو اخللاق یاز ملوثرات فرهنگل یگلریملوثر د ی با هل یگری،د

گنللاه کللم بللود  معلومللات  یلل ؛ اکنللد یگللذاراثر یدر دورا  بزرگلل توانللدینم یلل اسللت ؛ ا بتلله ا یی معرفللت سللطحش پللا



 یل  یاخللاق هلاییژگی. ملادر اسلت کله فرهنلگ و معرفلت و تملد  و ویسلتن یملادر یرتلاث قل ن ی ؛ اانسا  است ی 

 کنلدی، بلا خللق خلود و بلا رفتلار خلود، دانسلته و ندانسلته بله فرزنلد منتقل  م، بلا رو  خلودقو  جامعه را با جسم خلود

 (.1384مداحا ،  یدار)د

 


