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  مراسم آغاز سال تحصيلي جديد- سراجدبستان 

اگر  /كوچكهاي  ثهجبزرگي بشوند در قوي و ها قبل از اينكه باسواد بشوند، بايد مردان  بچه :پناهيان
هايي  ها را به شخصيت اول بايد بچه/  شود ي شود، درس و اخالق و نظمش هم خوب مي قويآقاپسر

چند روزة  ي اردوكي انيبخاطر پايك مدرسه در اصفهان ان آموز  دانشيةگر/ قوي و استوار تبديل كنيم
  ! سختيزندگ

  

اي   ها تقويت كنيم، هيچ نگرانـي       پذيري و مقاوم بودن را در بچه        هاي شخصيتي مثل مسئوليت     اگر ويژگي : پناهيان
د بدهـد؛   ها دعا و قـرآن و نمـاز يـا           اي نيست كه مدام به بچه       مدرسة خوب، مدرسه  . نسبت به دينداري آنها نداريم    

هاي استواري داشـته      ؛ دخترها هم بايد شخصيت    »خانم« و دخترها را     ! بار بياورد  »مرد«اي است كه پسرها را        مدرسه
نام كنند، چـون       هم بخواهند بچه خود را در آن ثبت        ها ي و ارمن  ها ي است كه زرتشت   يا   خوب مدرسه  ةمدرس / .باشند

  .آورد ي بار م»يقو« ما را ة بچتي مدرسه شخصنيا
سـخنراني كوتـاهي در خـصوص اهـداف نظـام           » سراج«با حضور در دبستان     جديد؛  االسالم پناهيان در مراسم آغاز سال تحصيلي          حجت

 :خوانيد ميدر ادامه اين سخنراني را تربيتي در دبستان ايراد كردند كه مشروح 

  هاي كوچك جثهها قبل از اينكه باسواد بشوند، بايد مردان بزرگي بشوند در  بچه
 شما ان.  كوچكهاي جثهها قبل از اينكه باسواد شوند، بايد مردان بزرگي بشوند در  در مدرسه، بچه هايي  شاءاهللا با توجه به مهارت و خود

هايي بسازيد  ، يك چنين كارتن)1(هاي بسيار زيبا و جذاب كنيد، در فضاي انيميشن و فضاي ساختن كارتن شاءاهللا پيدا مي كه داريد، و ان
 .اي هستند دهند چون مردان بسياري قوي سراني كه از نظر جثه كوچك هستند، كارهاي خيلي بزرگ انجام ميكه پ

 شود،  شود، بعداً اخالقش هم خوب مي اي بشود، بعداً درسش هم خوب مي پسري، مرد بسيار قويك آقااگر ي
سيار قوي و بزرگ؛ مرداني كه سرعت تبديل كرد به مردان ب  را بهاول بايد آقاپسرها. شود م خوب مينظمش ه

شان هم خيلي شيك و با بزرگواري و  وقت اخالق كنند، آن كنند، مرداني كه خانه را اداره مي مدرسه را اداره مي
 .گذشت و انصاف خواهد شد

 ها، مثالً كسي كه در كالس دهم يازدهم  يكي از مشكالتي كه در جامعة ما هست اين است كه به دبيرستاني
در حالي كه براي خودش يك مردي شده است، ديگر سن او هفتاد » اي مدرسه بچه«گويند  به او مياست، هنوز 

گويند  آورد، ولي هنوز به او مي ريش و سبيل هم در ميكم دارد  كمشود،   بزرگتر نمياش جثهسال هم بشود، 
 !»اي مدرسه بچه«
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 »اي شدهتو مرد «ها بگويند  اسالم خيلي موافق است كه خيلي زود به بچه

 تو براي خودت خانم «ويند ها هم خيلي زود بگ به دخترخانم »اي تو مرد شده«ها بگويند  اسالم خيلي موافق است كه خيلي زود به بچه
شود و ديگر بايد خودش كارهاي خودش را در ارتباط با پروردگار  شود، مسئول مي سالگي، بچه مكلّف مي اينكه از سن چهارده. »اي شده

 . اين استخاطر بهم دهد، و يك رابطة قويِ مسئوالنه داشته باشد، عالم انجا

سالگي بايد خودش را مسئول  انسان از چهارده /سن كمال براي انسان، هجده سالگي است: فرمايد مي) ع(امام صادق
 بداند

  گي كافي است براي اينكه انسان سال تا سن هجده: فرمايد مي) ع(امام صادق. سالگي است گيريد، حدود سنّ هجده  ديپلم ميوقتيشما
 .صورت ديگري تكامل پيدا كند تواند خودش را حفظ كند و به  مي، و ديگر در بقية عمر،به باالترين مدارج كمال برسد

 لَ ع (سن كمال براي انسان، هجده سالگي است خبر بدهم كه در روايت هست، - كه اينجا هستند- من به پدر مادرهاي محترمئس و
 خيلي جاها )1/186/هيالفق حضرهيال  عشْرَةَ سنَةً؛ مني لابنِ ثَمانخٌي منْ تَذَكَّرَ  فَقَالَ تَوبِهي فتَذَكَّرُيو لَم نُعمرْكُم ما لِ اللَّه عزَّ و جلَّ أَوعنْ قَ

هجده سال كافي است براي : فرمايد مي) ع(قدر حالي كه امام صاد. چهل سالگي است: گويند پرسيم، مي كه ما اين سؤال را از مردم مي
 . ترين درجات برسد اينكه انسان به عالي

 ي بايد خودش را مسئول بداند؟ از چهاردههايي كه   گزارش.و من اميدوارم كه اين مدرسه بتواند اين كار را انجام دهد. سالگي انسان از ك
 .دهد كنند، همين را داللت مي هايي كه نقل مي اند، نمونه  كشيدهها هايي كه بچه ها و زحمت هاي قبل دارم و فعاليت از سال

ها در مدرسه سختي نان پختن را  بچه/هاي ما زندگي طبيعي ندارند امروز يكي از مشكالت ما اين است كه بچه
 تجربه كنند

 بچه در زندگي روستايي و . ندهاي ما زندگي طبيعي ندار پدر مادرهاي محترم بدانند، امروز يكي از مشكالت ما اين است كه بچه
در . دانه نان پخته شود كشد تا يك ساعت طول ميبيند كه چندين  شود، مي ، آشنا ميكشاورزي، با پختن نان كه چقدر سختي دارد

! اف نكناسر! قدر نان را بدان: خواهيد بگوييد و بعد شما به اين بچه مي. شود  خيلي راحت پخته مي- مثالً كباب- كه بهترين غذاها حالي
ها خيلي  االن ديگر بچه. داند طور طبيعي حرمت نان را نمي اند، اين بچه ديگر به زنيد از سوپرماركت سرِ كوچه آورده ناني كه زنگ مي

 ! ايستند حتي سرِ صف نان ميكمتر 

 پزند و با زندگي طبيعي آشنا ها خودشان نان ب ايم كه شما در مدرسه، نان پختن را رواج دهيد، بچه مان پيشنهاد كرده ما به دوستان
دانند كه ساختن  ها اگر در طبيعت باشند مي بچه. دست آوردن ميوه، زحمت دارد دانند كه به ها در طبيعت باشند، مي بشوند، وقتي بچه
 . خانه زحمت دارد

آموزان  گرية دانش/  فاصله انداخته»كه الزمة خوب بودن است- سختي زندگيدرك « و »ها بچه« بين زندگي شهري
 پايان يك اردوي زندگي سخت در اصفهانبخاطر 

 و بين  »ي شهر زندگني كه بيافراد« نيبصورت طبيعي،  اين زندگي شهري، به» فاصله »كه الزمة خوب بودن استسختي زندگي درك ،
 .زندگي طبيعي را به شيريني بپذيريميك هاي  ما بايد يك زندگي طبيعي داشته باشيم، تا سختي. انداخته است
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  در اين اردو، . بردند كه خيلي طبيعي بود ها را به يك اردويي مي اصفهان رفته بودم، آنجا بچهاي در  به مدرسهمن
كندند و  و بعد بايد خار مي) حتي بدون كبريت(كردند رفتند آتش درست مي گرفتند، بايد مي ها بايد ماهي مي بچه
ولي بعضي از . اگر توانستيد، غذا هم بخوريد: گفتند دادند و مي ذره امكانات به آنها مي يكفقط آوردند،  مي
دانستند كه ديگر تا فردا صبح  شان سخت بود و بعد غذا هم نداشتند بخورند، مي توانستند و براي ها نمي بچه
ها با گريه از   بچهود، ولي اواخر،ها سخت ب براي بچهمقدار   يك اردواوايلاين شرايط در . توانند كاري كنند نمي

مان را خودمان انجام  چقدر شيرين بود اين اردويي كه ما همة كارهاي«: گفتند رفتند و مي اين اردو مي
 ».داديم مي

 كنند، خودشان سفره را تميز  ها در مدرسه، خودشان سفره پهن مي بچه: گفتند اينجا هم پارسال به بنده مي
اين مال خودت «گويند  دهند و مي كنند، در اينجا ميز و صندلي را به بچه مي ا مرتب ميكنند، خودشان اتاق ر مي

 . تا پنج شش سال بايد ميز و صندلي خودت را خودت نگه داري» است

اي نسبت به  ها تقويت كنيم، هيچ نگراني پذيري و مقاوم بودن را در بچه هاي شخصيتي مثل مسئوليت اگر ويژگي
 يمدينداري آنها ندار

  اي نسبت به دينداري   تقويت كنيم، هيچ نگرانيها بچه را در - پذيري و مقاوم بودن مثل مسئوليت- هاي شخصيتي اگر اين ويژگيما
 است كه پسرها را مرد بار اي مدرسه! ها دعا و قرآن و نماز ياد بدهد اي نيست كه مدام به بچه مدرسة خوب، مدرسه. ها نداريم بچه
 . داشته باشندي و استواري قويها تي شخصديدخترها هم با؛  خانمو دخترها را، بياورد

 هايي قوي و استوار تبديل كنيم شخصيتها را به  اول بايد بچه /هاي قوي است مال آدم» ادب«

  يا آن اين كلمات خيلي كلمات خوبي است،» مرد باش، قوي باش، محكم باش«بايد سرِ زبان همه باشد اينجا 

روند،   زيرآبي ميهاي ضعيف هاي قوي است، آدم ادب مال آدم» مؤدب باش«كند به عنوان اينكه  مطرح مي) ع(دقاي كه امام صا كلمه
 .كند كند، ولي آدم قوي حسودي نمي آدم ضعيف حسودي مي. طوري نيست بندند، ولي آدم قوي اين گويند، خالي مي دروغ مي

 سرِ اين اهداف بين خانه و مدرسه بايد يك  كنم فكر مي. تبديل كنيم هاي استوار مان را به يك شخصيت هاي ما بايد اول جوان
» دو آب و هوايي « اگر در خانه به روالِ مدرسه عمل نشود، بچه. اي امضاء بشود تا خانه و مدرسه با هم همكاري كنند نامه توافق
ها در  ان تربيت بچهدر جريبايد مادرها خصوصاً  خانه و مدرسه بايد با هم همكاري كنند و. خورد شود، و از نظر تربيتي صدمه مي مي

 .مدرسه باشند

تجربة جهاني  / نام كنند  خود را در آن ثبتبچهها هم بخواهند  ها و ارمني اي است كه زرتشتي مدرسة خوب مدرسه
 در تست شيريني

 خواهيم ما مي«ا بياورند و بگويند هاي خود ر هاي شهر هم بچه ها و ارمني اي است كه زرتشتي يك مدرسة خوب مدرسه! اول شخصيت 
  .طور باشد اينبايد » آورد چون اين مدرسه شخصيت بچة ما را قوي بار مينام كنيم؛  مان را اينجا ثبت بچه
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 المللي   االن يك حرف بين»تست شيريني«اين مثالً . توانيم از تجربة جهاني استفاده كنيم در خيلي از نكات مي
گرديم، اگر اين  ما تا يك ربع ديگر برمي«: گويند گذارند و به آنها مي ها مي يك شيريني جلوي بچه: است

 دقيقه 10ها  خورند، بعضي ها بالفاصله مي بعضي از بچه» دهم شيريني را نخورده باشي، دو تا شيريني به تو مي
  آينده سال15 در ها را اين بچهزندگي  اًو بعد. خورند  نمي- بااينكه گرسنه هستند- ها خورند و بعضي بعد مي

هايي كه شيريني را نخوردند، در علم و كار و ازدواج و حتي در مديريت، بسيار  اند، بچه ، و ديدهاند بررسي كرده
شان  و آنهايي كه طاقت نياورده بودند و زود شيريني را خورده بودند، بعدها در زندگي. اند هاي موفقي شده آدم

 .توان بررسي كرد  سال مي15ن مسأله را بعد از يعني اي. دچار مشكالت فراواني بودند

 اش را ديد  سال بعد بايد نتيجه15اش را نشان دهد؛  سال نتيجه اي نيست كه همان مدرسة خوب مدرسه

 سال اين بچه را ببينيد كه چطوري شده است؟15اش را نشان دهد، بايد بعد از  سال نتيجه اي نيست كه همان يك مدرسة خوب مدرسه  
 اما وقتي اين بچه به ،خواند درس ميخوب دهند و ظاهراً هم اين بچه دارد   مي20ز مدارس در تهران هستند كه به بچه نمرة خيلي ا

 را گرفت و سرِ كار رفت، هزاران مشكل شود، يا بعد از اينكه دكتراي خود ها و مشكالت مي رود، دچار بسياري از افسردگي دانشگاه مي
 .كند ديگر ايجاد مي

  يعني يك دكتر يا مهندسِ حسابي شوند؟ شوند؟ چرا همة مهندسين ما مثل دكتر حسابي نمي همة پزشكان ما دكتر قريب نميچرا 
 . اي بشويم هاي قوي ما در درجة اول بايد آدم. اي نداشتند هاي قوي  چون اينها شخصيتشوند؟ نمي

 كند و ناراحت  اي دارد گريه مي يدند كه مادرشان سرِ يك حادثهفردا وقتي د اميدوارم اين كوچولوهايي كه مردان بزرگي هستند، پس
 .توانند مؤثر باشند ها مي قدر بچه  اينيعني به مادرش هم تسكين بدهد؛» ...گذرد مياين ناراحت نباش، ! مامان«: دناست، بگوي

مان، به اين اهداف بزرگ   ياالن بايد با نظام تربيت /ها در سنين كم، به مردان بزرگ تبديل شدند در دفاع مقدس جوان
 برسيم

  رفتند و به - در سن دبيرستان- ها در سنين كم هفتة دفاع مقدس هم هست؛ در دفاع مقدس يك اتفاقي كه افتاد اين بود كه جوانخُب 
 .مردان بزرگ تبديل شدند

 بزرگ مان بسيار شيرين، به اين اهداف    االن بايد با نظام تربيتي- الحمدهللا كشورمان در امنيت است- حاال ما االن دفاع مقدس نداريم
 .برسيم

 -------------  

  .كنند  و تمرين ميرنديگ ي مادي را شنيميانبازي و ساخت هايي  آموزان طي كالس دانشدر دبستان سراج  )1(

 


