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ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ ﻣﺎ در داﻧﺸﮕﺎه درﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم"روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی"دارﯾﻢ.ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ روﺷﻬﺎ
"ﺳﻮال ﻣﺤﻮری"اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن و رواﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .اﺳﺘﺎد ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻃﺮح اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻮاﻻت و ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دروﻧﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﻧﺮوﯾﺪ  ،ﺿﺮر ﮐﺮده
اﯾﺪ و ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﺎن را ﺗﻠﻒ ﮐﺮده اﯾﺪ .ﻣﻦ ﭼﻮن ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻢ در ﮐﻨﮑﻮر رﯾﺎﺿﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم و در
رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺗﻬﺮان ﻗﺒﻮل ﺷﺪم وﻟﯽ وﻗﺘﯽ وﺿﻊ اﺳﻒ ﺑﺎر داﻧﺸﮕﺎه رو دﯾﺪم ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪم ﺑﻪ اﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮوم و ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع(رﻓﺘﻢ.در داﻧﺸﮕﺎه رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم :
-1داﺷﺘﻦ دروﺳﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رﯾﺎﺿﯽ  ،آﻣﺎر  ،ﺳﻨﺠﯽ و  ...در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ -2اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر( اﻵن ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﻫﺴﺘﻢ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ دارم ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺗﻠﻒ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﭼﻮن اﻵن ﻣﯿﻞ و
رﻏﺒﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ دروس ﮐﻪ  100درﺻﺪ ﻏﺮﺑﯽ اﻧﺪ ﻧﺪارم و دﭼﺎر ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ ﺷﺪم -1 .
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﻮﻻت و ﻧﯿﺎزﻫﺎی دروﻧﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؟ ﭼﻮن ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮری درس ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ -2 .ﺑﻌﺪ از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﻮال و ﻧﯿﺎز دروﻧﯿﻢ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ام را رﻫﺎ
ﮐﻨﻢ؟)اﺻﻼ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﺴﯿﺖ ﮐﻪ  4ﺳﺎل درس ﺧﻮاﻧﺪه ام و ﻣﺪرﮐﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ام (  -ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ
ﻣﻌﻠﻤﯽ  ،ﮐﺎر ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ  ،ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﻣﺪرﺳﻪ و ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺼﻮم و ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﺧﺪا ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪم .ﻟﻄﻔﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻔﺮﻣﺎﺪ.ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺪد
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ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ؛ ﻋﻠﯿﮏ اﻟﺴﻼم -1 :از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ذﮐﺮ« ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻮﺷﯿﺎری دادن و
ﻣﺘﺬﮐﺮ اﻣﻮر اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺪن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ روش ﺗﺪﺑّﺮ در ﻗﺮآن را ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ
ﺳﺆاﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺟﻮابﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﺳﻮاﻻت روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ -2 .ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ
رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪای ﺟﻬﺖ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ و اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﺑﺴﺘﺮ
آن زﻣﯿﻨﻪ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد -3 .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺟﻠﻮ ﺑﺮوﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽآورد .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

