ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن:
آﻣــﻮزش آﻣــﻮزه ﻫــﺎی دﯾﻨــﯽ در
ﮐــﻮدﮐﯽ ،ﺛﺒــﺎت در اﯾﻤــﺎن در
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ را ﺑﻬﻤﺮاه دارد

ﻋﻠﯽ ﻣﺮادی ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز )ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ( در دﯾﺪار ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺣﮑﻤﯽ ﻧﯿﻮز
ﮔﻔﺖ  :آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ و ﻗﺮاﻧﯽ را ﺑﺎﯾﺪ از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮد
ﺗﺎ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺛﺒﺎت در اﯾﻤﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺣﮑﻤﯽ ﻧﯿﻮز  ،اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻓﺰود  :اﮔﺮ آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻗﺮاﻧﯽ
ودﯾﻨﯽ از ﺑﺪوﮐﻮدﮐﯽ ودر ﺟﻮاﻧﯽ در ذات وﮔﻮﻫﺮ وﺟﻮدی ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ وﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﺖ وﺧﻮن ﺟﻮان آﻣﯿﺨﺘﻪ
ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺛﺒﺎت در دﯾﻦ وﭘﺎﯾﺪاری در اﯾﻤﺎن را ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل دارد
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد  :راه ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﻨﯽ وﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن
وﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن وﺟﻮاﻧﺎن واﻫﻤﯿﺖ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮاﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی رﺷﺪ دﯾﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎن وﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻧﻤﻮدن ﻧﻬﺎل ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﺑﺴﺘﺎن ﺧﺎﻧﻪ
وﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ
ﻋﻠﯽ ﻣﺮادی در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد  :ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻗﺮاﻧﯽ ،ﺑﺬر ﻣﺮﻏﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮ در زﻣﯿﻨﯽ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد وﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ وﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﺣﺮﻓﻪ

ای ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺮس ﺷﻮد واز ﻋﻠﻔﻬﺎی ﻫﺮز ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻧﻬﺎﻟﯽ
ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن درﺧﺘﯽ ﺑﺎرور ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻣﯽ
ﻧﺸﯿﻨﺪ.

ﻣﺮادی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﺸﻨﻪ ی ﻣﻌﻨﻮﯾﺘﻨﺪ ودر ﭘﯽ آن راه ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺮاط ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ
ودر ﭘﯽ آن ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻋﻄﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .
وی در اداﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد  :راه اﻧﺪازی ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮد ﺟﻮش
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن وﺟﻮاﻧﺎن در
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ از دو ﺳﻪ روز ﺑﻪ ﻣﺤﺮم ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد وﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد آن
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﻧﺸﺎن از ﮔﺮاﯾﺶ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﻨﯽ دارد  ،ﯾﺎ
ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﺷﻮر ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻗﺪ وﻧﯿﻢ ﻗﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺧﻮد در
ﻣﺮاﺳﻢ اﺣﯿﺎء وﺷﺒﻬﺎی ﻗﺪر ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﻣﺮز وﺑﻮم ﻫﻤﻮاره دﻧﺒﺎل ﻣﻌﺮﻓﺖ وﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر وﻃﯽ
ﮐﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ ودرﺟﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

