
 بسم اهلل الرحمن الرحيم                                                     

كه حالتان خوب باشد. خدا توفيقاتتان را روز افزون كند به بركت صلواتي بر   اهللسالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته. ان شا

  حضرت سرور پر فرج شاهد  زود  زودیبه شاءاهللانمحمد و ال محمد. اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم. 

 .محمدآل  و محمد بر صلوات حقبه باشيم حجت

  از پيش در  چه بدهيم قرآن فهم آموزش خواهيم مي وقتي به اینجا كه، رسيدیم كردیم مطرح  كه مطالبي در جلسات پيش 

  این باید. كنيم ایجاد باید را  آموزشي نظام این و داریم  آموزشي  نظام  به احتياج دبيرستان در  چه و  بستاند در چه دبستان

 پي ریزی كنيم. دارد  وجود  كه هایيقالب در  وجود دارد را كه مباني

  را هایي مقاله ،اندكرده استخراج را  مطالبي اندكشيده  زحمت دوستان ،بشود مطرح  تهس سندها در  كه مطالبي  بنا شد

  هفته  احتماالًاست. ) قرآن فهم با آن ارتباط و وپرورشآموزش باالدستي اسناد رابطه با دریكي دو مورد از آنها   كه ،درآوردند

  بدهند هم ارائه بتوانند اگر اندكرده مطالعه   دوستان و است  حصاءا قابل این در گروه قرار ميگيرد خوب است مطالعه شود، بعد

 (. است خوب بسيار

. یك مدلش، سال  كنيم طراحي راي  مختلف  های مدل. ميتوانيم كنيم اجرایيطراحي و   را  كار این خواهيم مي  دوم   گام  در

 هر هااین ،اردوها ،تعطيالت ،هامناسبت  ،ایام  ،مناسك ، روز اقتضائات  بندی، موضوع بندی، فعاليت، موضوعات مورد نياز،

  ما برای یكي كدام  گيریممي قرار كه فضایي  در كهاین به بسته ، كنيم استفاده بتوانيم اگر  هستند مغتنمي فرصت  یك كدام 

  را  مفاهيم  كه ببينيم ،دهندمي ارائه ما  برای زادهاسماعيل خانم امروز را  آن نمونه یك  .كنيممي بررسي را آن  است مهياتر

  را  هامعلم كدام  بهانه ای؟ چه با ؟ شكلي  چه به ؟سوره  تعداد  چه در  ؟دهندمي  ارائه صورتي   چه به مدرسه فضای با متناسب 

  باید آیندمي جلسات  این در  كه كساني .كنيم طراحي بتوانيم بایدهر مدرسه ای متفاوت است. ما  ؟كنند به خط  توانستند

 كند. كار گونهاین است بهتر و بگویند این مدرسه دهند  پيشنهاد بتوانند دهندمي درس را قرآن فهم خودشان كهاین برعالوه

  و  رسيد جااین تا ما  پيش جلسه بحث چون .كنند شروع را  هایشانصحبت  بخواهيم زادهاسماعيل خانم از توانيم مي  االن ما

  ریزیبرنامه را  قرآن فهم خواهيممي ما  كه حاال كه سمت  این به برویم و ببریم پيش فضا همين در  خواهممي  را  بحث ادامه

  فهميدیم . مابياید ریزیبرنامه ساحت  در  تا ؟دهيم  ارائه شكلي  چه به و زماني بازه چه در ، صورتي  چه به ،را مطالبي  چه كنيم

  را  هایمانهسور  آن براساس كنيممي مشخص  را  رشدش سال  بدهيم آموزش رشدی  اهداف سری  یك با باید را قرآن كه

 را ميشنویم.  زاده اسماعيل خانم هایصحبتشد.    گفته ایمقدمه جااین تا  .كنيممي بندیفصل و  چينيممي

  قبل جلسه شما كه چيزی همان ؟درآوردیم را  سير  این ماكه   شد  چه بگویم كه كنممي شروع  جااین از .الرحيمالرحمناهللبسم

  اینمونه و كند اجرا را مانندی مدل واحد یك در و بدهد شكل اسالمي  تربيت نظام  یك  كه بود این مدرسه  هدف  .فرمودید

 با مياندراین و شد مي استخراج محتواها  خيلي گشتيممي كه  مختلفي جاهای در ما  .اسالمي وتربيتتعليم  مدل  یك از باشد

  .كنيم طراحي اسالمي منابع براساسهم  ساختاری بتوانيم  محتوا برعالوه  كه بودیم این دنبال  .مشدی  آشنا هم قرآن مدرسه

 برعالوه  و است قرآن اسالم  دین منبع  كه مرسيدی ضرورت  این به و  شدیم آشنا قرآن مدرسه  كالم  بحث با راستا این در كه

 برای .بگيریم قرآن از باید هم  را وتربيتتعليم نظام  ساختار  ،گيریممي قرآن از را  قرآن فهم همچون محتوایيما  كهاین

ی مدرسه قرآن مخصوصا بحث ساختار كالم  هاكتاب بررسي  با ما  .دادیم انجام كالم  پایه بر را  خود ریزیطرح ما همين



  دو  رشد كتاب به مربوط جدول  این از  بخشي مثالًهر بخش مربوط به یك كتاب ميشود.  .كردیم طراحي جدولي انسان،

  هاكتاب این اساس بر را مراحل ما  كهاینجا  این در و فرایندشناسي آن است. خير سازینظام  به مربوط  دیگر بخشي ،است

  است ما مدنظر كه كاری تا  كنيممي ضرب  هم در را مراحل  این تمام   ،ریزیطرح برای ما و  ميشود  مطرح  كالم  بحث ،بستيم

  را  هایيسنجش  است. دو رشد   شروع ،ما  كار ابتدای و هستند سي  جزء هایسوره  ،گرفتيم نظر در  كه هایيسوره  .بياید در

  دو  رشد كه كسانيبرای  و  گيریممي  سنجش هابچه از است. شده  لحاظ آن  در یك   رشد اتمام  مشخصات  كه كردیم طراحي

  اكثردر سنجش هایي كه گرفتيم  چون بكنيم شروع دبستانيپيش  از كه است  این ما  هدف .كنيممي  شروع را  طرح هستند

 شروع  دبستانيپيش از را طرح این كه است این آلایده و  رسيدندمي دو  رشد به نيم و  سال پنج یا  سال پنج حدود هایبچه

  ،كلمه مرحله  كردیم تقسيم مرحله  سه  به كه است ما  دوره  شروع  این .است شده انجام  كار ینا  هم اول كالس از ولي  .كنيم

  اتمام  و هابچه بلوغ سن شود مي  )كه دوره  این در آخر ما هایسوره  چينش فصل بندی ها و و ها بندی  مرحله فصل.و  كالم 

   .گنجدمي دو(  رشد

  كلمه روی  را خود كار  اول مرحله  ما  نجام ميشود.ا صورت  چه  به عموماً  ما هایسوره  چينشمثالي ميزنم در رابطه با اینكه 

  ما  یعني  استفاده كردیم. دارند هابچه كه تواني به توجه با دارمعنا  واحدكوچكترین  به عنوان كلمه مرحله ازدر این  .ایمگذاشته

  با گرفته ایم، بنابر این اسم هم زیر مجموعه ی كلمه ميشود و در این مرحله نظر در هابچه برای را  دارمعنا واحد ترینساده

  هاآن كالم بروز بحث یمكرد ضرب  جدول این در كه دیگری موضوع . دهيممي  آموزش اسم را هاآن به هابچه توان به توجه

  ضرب  مباحث  این در هم را كتابت  یعني  .است كتابت بحث رشد دوم  دوره  در كالم بروز خواندیممي  كه منابعي  در .است

  در  اسم به توجه  با ،سوره كدام كه است اساس این بر هاسوره چينش  و دهيممي یاد  اسم هابچه به مرحله این  در كنيم مي

  حمد سوره  . باتوجه به اینكهبدهيم یاد هابچه به را وصفي تركيب خواهيم مي  مثالً  یا بهتر است. بگيرد قرار اول مرحله

 بگيرد. قرار حمد سوره كه  است جایي آمد، بهترین نظرمان ، بهكندمي  وصف را هازیبایي

 . است توحيد  سوره  كه ،كار قسمت اولين از بزنم مثال یك  خواهممي حاال 

  ترانتزاعي هایاسم سمت  به سپس و  كنيممي شروع عيني  هایاسم از یعني  شودمي  تقسيم قسمت  سه  به اسم مرحله 

  كه هایياسم سمت به رویم مي سپس  و كنيممي شروع هابچه برای حالت ترینعيني از سوره  شش  این در یعني .رویممي

  توحيد   سوره  در مثال عنوانبه استفاده ميكنيم. اسامي  ارتباط از  شویممي  نزدیك اسناد مرحله به چون و  دارند بيشتری انتزاع

 آن با كه موضوعي   اولين جدول این  در طرفي از  آغاز ميكنيم. مخلوقات  تنوع نگاه با اشياء  و اشخاص   اسامي را با آموزش ما

  آموزش است. شده  ضرب  خلقت بحث در كه شودمي مشخص  مخلوقات تنوع جاهمين در و  است خلقت بحث داریم سروكار

  نمایان و  مخلوق سوره صلب احدیت از   این در  موردنظر گزاره  كهازآنجایي و كنيممي  آغاز را مخلوقات  تنوع  نگاه با اسامي

  یاد هابچه به خواهيممي  كه اسامي انتخاب در بودن متنوع  و بودن مخلوق  دو بُعدِ  در تاكيد  است كودک برای آن كردن

  تنوع ،حيوانات و گياهان انواع  اسم مثل .شوندمي انتخاب عيني  مخلوقات انواع اسامي  از اسامي این لحاظ ميكنيم. را بدهيم

  مخلوقات  تمایز به باید كودک ،تنوع فهم برای (  و ... هاپوست انواع ،هاچشم رنگ  انواع ،موها انواع)  هاانسان دارایي های

   .است شده  ضرب آن  در هم تمایز بحث كه است  كردن ضرب  همان طبق هم این .كند توجههم 

  نظر در مالک یك   توانيممي  قياسي مدل  در .استقرایي  و قياسي مدل دو با ؟ كنيم كار را  تمایز  این توانيممي چگونه حاال



  نظر در را  مالكي یك   ،كنيم صحبت  حيوانات خوراكي نوع مورد  در  مثالً .بدهيم آموزش آن  در را  مخلوقات  تمایز  بعد بگيریم

  را كودكان وقتي .بدهيم انجام  را  آن برعكس توانيممي  یا و شوند   بندیدسته شان  خوراكي براساس حيوانات انواع بعد بگيریم

  تنوع  این معيارهایي براساس بتوانند خودشان و ببينند را برگ انواع مثالً بدهند  انجام  را  بندیدسته خودشان دادیم مواجهه

  و  عالم با مواجههارتقای  برای . در اینجا در مورد ضرب در بروز كالم) كه همان كتابت است( صحبت كردیم.ببينند را خلقت

  .است خواندن هم نوشتن نيازپيش چون، كنيممي شروع خواندن با ما  ،است كرده دریافت مواجهه در این كه معنایي تثبيت 

  مطرح برایشان هنوز نوشتن و بخوانند را  كلمات بتوانند هابچه كهیعني این  .كنيممي مطرح  را خواندن فقط كار ابتدای  در ما

  اگر قبلي مثال  در  مثالً  .باشد داشته  را بروز بيشترین آن در تنوع آموزش داده ميشود كه كودكانهایي به  اسم خواندن .نيست

  او به را  برگ كلمه ، ماداشت بروز خيلي برگ كلمه ی در محصوالت تنوع  این و  دادیم نشان را هابرگ انواع و بردیم را هاآن

  كلمه توانيممي حاال ،هستند چه هارنگ   مختلف انواع كه ،كردیم صحبت هابرگ رنگ مورد  در  اگر مثالً یا  .دهيممي  آموزش

  نيازیپيش به كه نوشتن، مورد  در  .باشد مخلوقات تنوع همان نمود  كه ایكلمه یك .سبز  رنگ  مثالً بياموزیم. او به را  رنگ 

این آموزش هر چه با ابرازات شاكرانه و حامدانه همراه   .كنيممي  ریزیطرح كار ، این پيش نيازها را در متن همينددار احتياج

  وقت هر كهطوریبهبا تالوت سوره با لحني مملو از توجه و محبت صورت گيرد، نگاه ذاكرانه را در كودک نهادینه ميكند، 

  ،بازی از اعم دهيم مي  انجام  كار این انجام  حين ما كه  هایيفعاليت همه  تنوع مخلوقات برایش تداعي شود. دید  را برگ

  هر گفتند پيش جلسه اخوت  استاد .باشد آن با انس و هسور   گزاره فهم جهت در  باید ،نوشتن ،خواندن ،كاردستي ،داستان

  و هستند همراه خيلي كه داریم مدیری  (شكر  را  خدا) ما بدهد انجام  را  هایشطراحي دارد  كه تواني  به توجه با باید ایمدرسه

  فهم .است قرآن فهم اساس بر ما كارهای تمام (.  اندزده مدرسه  هم دید همين با اصال و) گذارندمي باز را  هامعلم دست خيلي

  چله  چله هایماندرس كالً و دهيممي آموزش  هم باشد به مباحثمان مرتبط  كه درسي  مطالب آن ذیل و دهيممي درس قرآن

 بازی خواندن قرآن از اعم كنيم مي  كه كاری هر و دهيممي یاد  را مخلوقات  تنوع  بحث توحيد سوره  مثال در چله اول  .است

  كار این عين . در كنيم صحبت هابچه با آن مورد  در خواهيممي كه است ای گزاره شدن روشن برای هااین همه فعاليت 

  صحبت باهم ،داریم تدبری  جلسات باریك ایهفته مادرها با ما  و باشند همراه خيلي كه مایكرده سنجش  هم را  مادرهایي

در   و مادرها به  این موضوع توجه ویژه داشته باشيم. بعد  هفته تا كه گذاریم مي عملياتي  و طهارتي قرارهای و كنيم مي

  درگير خانواده كل وهم داشته است. جالبي  هایخروجي و بگيرد رب در را بچه این زندگي كل بتواند آموزش  تا .هستند جریان

 موضوعاین بستر این در ما .كنندمي  زندگي موضوعاین با هم  هاآن تربزرگ و تركوچك خواهرهای حتي  هستند موضوعاین

 مدنظر است خلقت تنوع كه هسور  گزاره اول .ایمگرفته نظر در سوره  این برای كه است  مدلي یك  هماین .دهيممي  ارائه را

  است این ما  هدف كلمه قسمت در  كه بودیم كلمه  قسمت دررا در مياوریم. )چون   ورهس  آن محوری  كلمه و دهيم مي قرار

  سری  یك  قسمتي هر در ، ما  (بشناسند را  رویداد و كلمه  بين ارتباط و ببينند معنا انتقال واحد  صورتبه را كلمه هابچه  كه

  را  دیگری  كلمات محوری  كلمات آن ذیل و  كنند درک را  محوری  كلمات این هابچه خواهيم مي كه داریم   محوری كلمات

  هافعاليت طي ولي ، ندهيم یاد  كلمات كليدی را به بچه هاكردنِ صحبت و  نوشتن و خواندن است ممكن .گيرندمي یاد هم

  دارند سروكار آن با كه مختلفي مواجهات  با را  تنوع این ولي  نگویيم شاید را خلقت كلمه مثال .كنندمي  درک  را كلمه آن

  با را بچه دهيممي  مواجهه  و دهيممي قرار مدنظر را مخلوقات انواع ، و بعد از آنخلقت تنوع ،محوری  كلمات .كنندمي درک



را   اسم این  تثبيت برای است الزم كه مراحلي  و كنيم مي  مشخص  دارد بيشتری بروز كه اسمي  و مخلوقات انواع و حقيقت

را   ها آبزی تنوعابتدا بر روی تنوع حيوانات تمركز ميكنيم. بعد از آن  .است نظرمان مد  خلقت تنوع ما  مثالً پيش ميبریم.

  و كنيممي  نگاه مختلف  ابعاد از را هاماهي  .دهيممي  مواجهه هاماهي انواع با را هاآن بررسي ميكنيم به این شكل كه

 قابل ،رنگ  ،باله ،اهييدهيم. ) م م را آموزش  دارد بيشتری انس آن با بچه و  هستند تنوع این نمود كه هایيكلمه و بينيممي

  جلب  و  كند بروز اسم خاصي  برایشانبچه ها دارند  كه ایمواجهه  با توجه به كالسي هر ممكن است در  اما (..هستند آموزش

  .تثبيت برای دارد روندی خودش هم كردن انتخاب این .كنيم انتخاب را  هااسم آن كنيممي سعي   .باشد داشته توجه

  خلقت  تنوعیا   .بشود تثبيت  برایش ببيند را  كلمات این خواندن شكل بچه تا  بچسبانيم آكواریوم  به را كلمات  این  توانيممي

  . این یكدهيممي  را ها آموزش این ها و ...برگ انواع با  بازی ،دارند تنوع كه هایيبرگ ،گياهان مختلف اجزای ،گياهان

 . شودمي  ضرب درهم جدول چگونه كه جدول  این برای بود كوچكي مثال

  و خواندن بحث اما .دهيممي انجام كار وپرورشآموزش ذیل ما  ؟است وپرورشآموزش درسي برنامه از  جدابرنامه شما  آیا 

  را ریاضي   همچنين و ایمداده درس را  علوم  كتاب مطالب تمام  االن تا  اما شودمي متمایز  پرورش و  آموزش با كمي ما نوشتن

  جالب خيلي ،داشتم تدریس هم قبل هایسال  من چون است جالب خيلي و  كنيممي بررسي آن ذیل طورهمين كه هم قرآن

  چرخه دارم كه بودم  ناراحت هميشه گفتممي  آب را چرخه  وقتي من مثالً ، شودمي بيان جا بهترین  در مطلب  همان كه است

  ندهم، مانور  و بگذرم  آن  از سریع خيلي كردممي  سعي  دليل  همينبه ،است باران شدن  نازل از فارغ كه گویممي را آبي

  در را  آب یچرخه بحث این ما  است جالب بسيار ولي ،شودمي مطرح هابچه برای خدا از فارغ بحث این كردم مي احساس

  اعلي  سوره  داشتيم چون باشم  داشته را  نگراني این من كه نبود نيازی اصال .بود قشنگ  خيلي  و  كردیم بيان اعلي یسوره

 . نشد مطرح الهي نظام  از فارغ مسئله  این كه كردمي  درک هم بچه و  گفتيممي

  سال  شش از ما مثالً .ایمگرفته نظر در  را  حدود مانجام دادی  ما در جدول  كه ریزیبرنامه و است  سال هفت  تاپنج هابچه سن 

 نظر در  را سالگيده  حدود تا  دو رشد   آخر تا  ما (عملياتي صورتبه)  نرفته پيش بيشتر كلمه مرحله  تا  طرح این ،كردیم شروع

  حدودی هااین همه  است سال  هفت تا  پنج حدوداً  اول مرحله .بگيرد دربر هم را دبستان سالشش است ممكن  اما ایمگرفته

  كه آیدمي  پيش  .كند زیاد یا كم را  زمان  تواندمي هااین  ، دارد وهاخانواده توان ،هابچه توان  ،معلم  ،افراد به بستگي ،است

 .بشود جاجابه كمي هازمان  است ممكن باشد شده  روز  پنج  و سي  یا روز  پنج و چهل به تبدیل ما  روز چهل

  برایشان مسئله این و باشند همراه هاخانواده كهاین و نداریم  دیگری  معيار  و اصل است، دو رشد براساس هم هابچه گزینش 

 طرح این هاخانواده كه است  مهم و دهيم مي  انجام  را طرح  عملياتي   ماه یك  و  دهيممي توضيح را  طرح ما  باشد دغدغه  یك

  ما  .است مهم سنجش  و هاخانواده همراهي .نه یا  بكنند  همراهي كه هست شان توان  در  آیا كه ببينيم  هم ما  و بپسندد را

  مختلفي  هایطرح بتوانيم باید هاخانواده انواع برای ولي هستيم. طراحي حال در چون ،ایمبسته همراه خانواده با را طرح فعال

 باشيم.   داشته 

  بر نيست قرآن فهم  كتاب مالک خاصي است. بر اساس  اساس بر هاسوره چينش اما  است قرآن فهم این)استاد اخوت( :  

. در واقع  بياورید و كنيد انتخاب دیگر جای از را هاسوره توانيدمي شما  گفتم  دادم  توضيح من  كه است قرآن فهم خود اساس

  را هاسوره  مختلف  معيارهای براساس ،قرآن فهم در توانيدمي  شما  .استبوده سخن طيب براساس ایشان سوره  انتخاب معيار



  گزیني خير و سخن طيب  اساس بر هاسوره چيدمان اما  است قرآن فهم این واقعا . كنيد شروع سي  جزء  اول از مثالً.  بچينيد

  در چون دنبشو گيج دوستان  است ممكن ظاهری نظر از .دارد مؤلف  تا چند كه است این كار این جالبي .داریم معيار  دو  ،است

  مثل  درسي هایكتاب در شود مي  ریخته كه است كارواحد  موضوعاتِ جااین  دارد  قرار سال پنج برنامه ،.صفحه  دو همين

  جااین كه هایيسوره  این درسهایي كه داده ميشود. قالب  در ميرود   كار واحد موضوعات   قسمت این .ریاضي ،علوم  ،فارسي

  جدول این دكني نگاه كه االن یعني ،روز چهل مثالً شود مي  مطرح  كه زمانيمدت  ایناست.  كار كل زمينهپس عنوانبه آمده

  تمایز فرآیند با متناسب  را دهندمي  انجام  دارند كه كاری تمامبعد  است. بوده روز چهل تا، سه  شمس  ،قریش ،توحيد سوره

  هاشكل  یا را برگ هابچه كه ندنك كاری . بایداست تمایز ایجاد  فني  و تكنيكي   نظر از هاآن آموزشي ساختار ،دهندمي انجام 

  دو  رشد محورهای براساس اندگرفته نظر در هم با را هاسوره كه اندكرده انتخاب كه مواردی   كليه محور  .ببينند متمایز را

آورده اند. موضوع محوری و اصلي كه سوره  ها را ميچيند   را  دو  رشدو  گزیني  خير ،سخن طيب اند آمده  واقع در جااین .است

  داللت خودش خلقت به را فرد دهن خوامي انتخاب سوره ها هم با توجه به این است كه   مربوط به طيب سخن ميشود،

  معلمين  توجيه  در كه كنند  اعالم باید خودشان كه دارد بعد چهار یا بعد سه تقریبا كه اندكرده درست چندبعدی نمودار .بدهند

  . امانداشتند مشكلي  زمينه این در  قاعدتاً اندكرده طراحي  و هستند  معلم خودشان چون البته اندنداشته یا داشته  مشكلي آیا

 . بدهيد پاسخ را  این توانيدمي اگر نه یا اندكرده توجيه راحت كه بگویند و كنند  توجيه  را  معلمي بخواهند اگر

.  بوده معلم  چند هااین همه برای .دبستانيپيش كالس یك و  دادیم انجام  اول كالس دو  در امسال تقریباً  را  طرح این ما 

  از غير .ایمرفته پيش را  روند این كه هستيم نفر شش پنج  شود.مي  اداره گروهي هاكالس  این  برود باال كيفيت برای اینكه

  ،دندكرمي  طراحي و آمدندمي كه هم دیگری افراد، میداد انجام  را  طراحي و  خوانده بودم  را  كالم  مباحث كه خودم  كالس

  .دارد وجود آن انتقال امكان كه داد  تشخيص خودمان بود. ميشد هایطرح از  بهتر خيلي ،كردم مي نگاه كه را هاآن هایطرح

 كهاین از  بعد كنم فكر .بدهيم توضيح  را هاطرح این بگذاریم كالس هامعلم  از دیگری عده  برای است قرار امسال  ولي

 .بدهم را  شما  پاسخ بتوانم تركامل گذاشتيم را  جلساتي

  یا بينيممي  فعاليت حين در یعني وجود دارد.  آني بازخوردهای یكسری ؟نه  یا دایكرده بررسي هابچه در را  طرح تأثيرات آیا 

  هاگزاره این بای من هم  هسال  چهار ، سه كوچك دختر مثالً  یا استافتاده من بچه برای اتفاق این كه دهند مي  بروز مادرها

 آن  كه خواستيم هاآن از ( والكترونيكي صورتبه)  درست كردیم مادرها برای هم سنجشي یك هااین برعالوه .كندمي  تكلم

است و به عبارتي   قرآني گزاره  شدنروشن برای هایمانفعاليت تمام  چون)  طرح این اساسي بازخوردهای از  یكيكنند.  پر را

  تمام  و نيست آموزیقرآن جز چيزی یادگيری كه گرفت صورت هابچه در  القا این ( این است كهاست قرآن فهم  ما كار همه

 كار گونهاین كه بود عجيب  هابچه برای بود جالب خيلي  من برای این .است قرآن همين  گيریمي  یاد  داری كه چيزهایي

 برای خيلي  را القا اینبود و  عجيب هابچه برای خيلي ارهگز  شدنروشن و خواندن قرآن و قرآن فهم فضای از فارغ .كنيممي

 . الغير و  است قرآن آموزیممي  چيزی هر كه داشته شان

  اختيار در را  هاجدول این آیا اندگفته هابعضي .شما  از دارند ویژه تشكر  دوستان .است عالي خيلي ،خوبخيلي :اخوت استاد  

نياز است تغييراتي ایجاد   كه بينيممي  هاوقت گاهي هستيم طراحي  حين در ما  ؟است چگونه شما برنامه ؟دهيد مي قرار هابچه

   كنيم. ميتوانيم در اختيار دوستان قرار دهيم ولي احتمال تغييرات وجود دارد.



گرفته  یك نكته جالب برای بنده این بود كه من به عنوان معلم هميشه در آموزش ها ) به علت اینكه خودم اینگونه یاد ن

بودم كه عالم را الهي، ذاكرانه، متصل به قرآن و كالم الهي ببينم( مجبور بودم مطالب را به نحوی به قرآن بچسبانم و 

ارتباط دهم و یا به كل فراموش ميكردم. اما زماني كه داریم همه كارهایمان را زیل سوره انجام ميدهيم، خود این اتصال به  

هدایت را از سوره ميخواهيم خيلي   این اتفاق را برای معلم و حتي مادر رقم ميزند. وقتي سوره خيالمان را جمع ميكند. و

 راحت تر صورت ميگيرد.

استاد اخوت: این نكته ی مهمي است برای كساني كه دارند طرح را اجرا ميكنند اعتقاد به این برنامه داشته باشند كه القای 

 آنها بسيار موثر خواهد بود.

 است و مولفه های رسيدن به این بلوغ را در نظر گرفتيم.  2همان رسيدن به بلوغ رشد هدف اصلي طرح 

 اگر ميشود ارتباط با دروس دیگر را با مثالي توضيح دهيد. 

در درس علوم كالس اول داریم گوجه ای را از وسط نصف كنند و با دقت نگاه كنند و در مورد آن صحبت كنند. ما عالوه  

  هادانه ع دانه ها را هم برایشان ميگویيم و اینكه ميوه ها و سبزیجات مختلف دانه های مختلفي دارند. ازبر این كار بحث انوا

  هایسنگ  كه دارد قسمتي  اول فصل علوم  كتاب از قسمتي كهاین یا دهيم مي  انجام  هم عملي  كار یك و كنيممي  استفاده

  برای هستند مثالي هاكتاب .داد نشان توانمي را  هاسنگ  تنوع معيارهای كه بچينيم  متفاوت  معيارهای اساس بر را مختلف

  كه بحثي این از اینمونه عنوانبه را  كتاب شود مي  كار  و كرد كار هم دیگری هایمثال روی  توانمي  و موضوع آن

  آموزش هابچه به را  فرد و زوج بحث حيوانات پاهای انواع . درحيوانات پاهای  مورد  در  مثالً  یا .كنيممي  كار گویيممي

 . كنند مقایسه هم با و بشمارند را  مختلف  حيوانات پاهای تعداد،  دهيممي

در هر مبحث هر مقداری كه    .است سوم   یا اول  درس این كه  نيست مهم   و هست دستشان  دم  هاكتاب درواقع  استاد اخوت:

  ده صفحه  تا النا  كه ندارند اصراری .شود خوانده كتاببه هرحال باید  سال  طول در از كتاب الزم باشد را ميخوانند.

  این  در كه ایبچه . در واقعكنندمي انتخاب  كتاباز  موضوع ،موضوع .بخوانند بيست صفحه تا  بعد هفته حتما اندخوانده

  ، كندمي  پيدا هم بيشتری اطالعات برابر پنج  و  ،را نه یك عدد كتاب خواندمي را  كتاب آن  مثل  تا پنج بخواند درس مدرسه

  احتماالً . با این سبك فقط برای امتحان دادن كتاب را نميخواند بلكه ميخواند كه یاد بگيرد، كندمي كار عملي  صورتبه  چون

  به د نتوانمي  بيشتر خيلي و هستند خوانيكتاب نظر از فعالي افراد شدتبه ،كنيد نگاه را هابچه این اگر دبيرستان دوره در

  شرطي كتاب  یك با را افراد  وقتي شما یعني  است جالب بسيار استاندارد نظر از كار از  سبك این .بروند هافعاليت سمت 

  تا یادگيری قدرت شود حساب  مرجعمنبع و  عنوانبه كتاب  كهوقتي ولي  ایدداده كاهش را او  یادگيری واقع در  كنيدمي

 كه در این جا وجود دارد. است هایي ظرافت از  یكي  . اینكندمي پيدا افزایش برابر چندین

  درسي كتاب  اگر من كه است  گونهاین دیگر هایمدل  در ،دارند خودشان از هابچه كه هایيارزیابي در  ) خانم اسماعيل زاده(:

  را  كتاب خودمان بشود معرفي  دیگر  كتاب پنج بایدكه  مدل  این در اما  شوم مي نمونه آموزدانش به تبدیل باشم بلد خوبيبه را

  قدم  به قدم  كه داندمي خوب  آموزدانش را خودش كسي داریم،  آن حين در  هم دیگر  فعاليت زیادی تعداد  و كنيممي طراحي

 هابچه در هم شودمي علم  به كه نگاهي در  و باشد خوانده كتاب زیادی  تعداد و  باشد داده انجام  را  هافعاليت و باشد آمده

 . دارد زیادی تاثير



  كنوني آموزش نظام  در  كهدرحالي شودنمي خاموش اصال و  شود مي  فعال بچه در خوانيكتاب به زیادی رغبت  )استاد اخوت(:

  سوم   و دوم  و  اول هایسال در گيردمي هابچه از را خوانيكتاب به رغبت  كه است این وپرورشآموزش هایآفت از یكي

  رسد مي كه راهنمایي  به دنندار اصال ششم  كمتر پنجم  كمتر چهارم سال در  .دندار خواندن كتاب  به زیادی  رغبت هابچه

  هابچه و گيردمي قرار منبع  عنوانبه كتاب  ،سبك  این در ولي  شودمي  كم خيلي خوانيكتاب به رغبت نظر از هابچه اوضاع

  ،شدهرا متوجه   موضوعاین چون هم پرورش و  موزش آ ميتواند انتخاب داشته باشد در بين كتابها(..) خوانندمي را  آن آزادانه

   .گذاردمنبعي ب  چند كه دارد بنا آتي هایسال برای

 ؟ ایدداده  انجام  بزرگي فتح باشيد كرده احساس كه هست جایي یا  ایدكرده پيدا خال احساس جایي  آیا :سوال

  ضعيف مه اطالعات نظر از و ایم نكرده كار هم خودمان نچو است شاكله  بحث آن خأل ) خانم اسماعيل زاده( :  پاسخ 

  آزمایشي مدل  یك  این است كه این دارد وجود كه دیگری چيز شده  كار كمتر شاكله  بحث در  كنممي احساس .هستيم

، این  نباشد گوپاسخ هاخانواده سایر برای طرح این شاید واقعاً و ایمكرده شامل طرح  این در را همراه  خانواده تعدادی ما،  است

و یك فتح   آورد بدست توانمي كه است چيزی بيشترین كنيممي زندگي قرآن با داریم  كههمين هم شاید یك خالیي باشد.

 بزرگيست.

  ؟بشود اجرا هاپایه ترتيببه است قرار هااین آیا و ... تفصيل تمایز   از اعم فرمودید فرایند این طي در  شما كه اهدافي :سوال 

  برنامه این ذیل خاصي هایطرح نماز ،صبحگاه ،مراسمات ،اردوها مثل برنامهفوق هایفعاليت برای اینكه دوم سوال

 ؟ بشود اجرا است قرار  و شدهطراحي

. مرحله ای  سوم   ،دوم   ،اولكالس  نگویيم ایم كرده سعي هست هاهمين براساس ما  بندیهپای  پاسخ ) خانم اسماعيل زاده( :

و   كردند شروع توحيد  سوره  از  اول كالس از امسال ،مدل یك .بگویيم را شده انجام  كه را كاری دو نوع بدهيد اجازه  ميگویيم.

  ضحيسوره    به االن و ند آمد  توحيد  یسوره از ندكرد شروع هم هادبستانيپيش زمان همين ، درهستند انفطار  سوره االن

  دبستاني پيش   اگر از كه ایمگرفته نظر در خودمان حدودی صورتبه ولي  .هاست مرحله  همين اساس بر بندیهپای .درسيدن

  البته باشيد داشته كالس هم هاتابستان كه تابستان احتساب با البته)   شودمي تمام  اول كالس در  كلمه  مرحله بشود شروع

  هرپاسخ سوال دوم:  .ششم و پنجم كالس هم فصل مرحله  و هست چهارم و سوم  كالس ،كالم  آخر (سال  ایام شدت  به نه

  به بسته شود مي  گرفته كار این برای كه است اردویي  با همراه معموالً  جشن گيریممي  جشن یك شودمي  تمام  كه ایسوره

گزاره ها و هم در   شدنروشن و مواجهات  برای دبر اردو به آن  حين هم را هابچه توانمي كارشده سوره  در كه موضوعي

  بحث  كنيممي كار را  نصر سوره  االن مثالً . در بحث مناسبت ها  هم آنها را زیل سوره ها مطرح ميكنيم.  سوره یانپا

  با داریم خدادین  یاری  كار یك  و ایمكرده تلفيق هم با را  انتخابات و دختر روز  هست كه دختر روز بحث یا  است انتخابات

 كه كارهایي  حينداشتيم.  پيامبر  تولد برایرا  انشراح یسوره طورهمين هم دیگر هایسوره  مثالً  یا .دهيممي انجام  هابچه

  حين در كند پيدا  افزایش هابچه هایتوان كه بود شدهریزیبرنامه جوری كارها این و  دادندمي  انجام  پيامبر تولد برای هابچه

تالش ميكردند. مثال ميگفتيم پر توان ترین آدم در عالم به   است  پيامبر كه عالم  آدم  ترین پرتوان به شدن ترشبيه برای آن

یكسری كارهایي انجام دهيم. كه این كارها هم باز در   هاهمسایه همسایه ها خيلي اهميت ميدهد. پس ما بيایيم برای

 كالس سر هابچه  با كه خواندني قرآن نوع یعني  هم همينگونه است.مان خواندن قرآن حتي راستای افزایش توانشان است. 



  صحبت انفطار یسوره  در انسان هایویژگي مورد در  وقتي مثالً  .سوره  گزاره شناخت برای كند  كمك كنيممي سعي داریم  

  تشكيل برای كه بگویيد كنيد نگاه خوانممي قرآن دارم  من هابچه كه گویممي  من ،نيمابخو قرآن خواهيممي  وقتي كنيم مي

  یك ،بخوانيم ترقشنگ  ببریم باالتر را نقرآنما خواندن توان انشراح سوره برای ؟ دارید نياز  بدنتان از اعضایي  چه به حروف

  شدنروشن  راستای در هم سوره  خواندن حتي كنيم مي  سعي  ،مختلف هایلحن ، مختلف هایمدل  ،كنيم حفظ  بيشتر آیه

   . باشد هسور گزاره

  قرار هم كنار مبنایي  چه با را هااین كهاین داشتم جزئي  سوال  یك .زادهاسماعيل خانم به قوت خدا: سوال)آقای دژبخش(

  را  این و  گيرندمي  قرار هم كنار تمایز با سالمت  و خلقت  گویيممي بينيم مي جااین كه همينگونه ما كه كنيد فرض ایدداده

  و بدن اعضای گرفته اند. بعد قرار هم كنار نحویبه  هاینا  هم تزكيه  و تعليم  سند در  چون دهيممي قرار اول كالس برای

  هایبحث ، آنجایيست كه آنطرفشكرد ایجاد سوال من برای  كه چيزیآن م.دو  سوال برای گذاریممي  هم كنار را تفصيل

  مثالً  نيستند منطبق هم با هااین با هاآن اید آورده كه را مختلفي چيزهای و  فصل و فعل و اسناد  و اسم كه كالم  به مربوط

كرده   ميزان  ار آنها  كه چيزیآن نكردید. ميزان ها بااین را اسم  اما كنار هم قرار دادید  اول  سال برای تمایز سالمت  و خلقت

  را  این مبنای  خواستممي تفصيل در قسمت یك اسم در افتاده بخشي یك كه ایدكرده ميزان  را هااین مبنایي  چه با چه بوده؟

 ؟بوده چه كه بدانم

  خانم بكنم عرض  من .موارد همين چيدن بهراجع  كنم صحبت موضوع همين بهراجع خواستمميمن    پاسخ) استاد اخوت( :

  آموزش این تحت آموز دانش  تا چند پرسندمي زادهاسماعيل خانم .نبوده یا بوده گونهاین كه كنند  تصدیق   زادهاسماعيل

  و آموزش مثل ؟ مجازی  یا بوده حضوری .نفر ده حدود دبستاني پيش در و نفر سي  تا  بيست حدوداً اول كالس در اندبوده

  مجازی بود مخالف موقع  هر بوده حضوری دادهمي اجازه  كه نسبتي همان به داده مي  اجازه وپرورش آموزش هرگاه پرورش

  مشكل با ها مجازی  در پس .بودیم حضوری بار دو ایهفته كه بود گاهي و  بودیم مجازی  ماه چندین كه بود موقعي  یك

  نياز نداشتند زیادی توان چون و بودند هم اولي كالس هااین چون ما برای شد بهتر خيليبعدی  یك  از  شاید ؟نشدید  مواجه

  كنند درک  و گویيممي چه كالس سر  ما كه بود واضح خيلي بود كنارشان مادرشان  چون باشد كنارشان هم مادرشان كه بود

  ،بزنيم حرف بچه برای كهتا این  بود مهم  برایمان مواجهات  بحث ما اگر كردنمي فرقي خيلي  ریزیطرح نظر از  دهند انجام  و

قبلش ميگفتيم  م به بچه ها كني درست  ترشيميخواستيم   اگر . مثالباشيمداشته بچه برای هم را مواجهات   كردیممي  سعي

  به را تان  مجازی تجربيات  بخواهيد اگر و همه با هم در همان فضای مجازی ترشي درست ميكردیم. وسایل را آماده كنند.

  شودمي حتما  ؟ بگویيد را تان  آموزش مجازی  تجربيات ساعت  دو یا  ساعت یك  منسجم   صورتبه توانيد مي  بگویيد دوستان

 .  داد انجام  كردني منسجم   و بندیجمع یك باید ولي

  داشته  موفقيت  بينيپيش  باید طراحي در ،هست هم طراحي شما كار چون زادهاسماعيل خانم بگویم هم  را اینكته یك

  ؟شوندمي موفق درصد  چند دانشگاه در و دوازدهم یپایه تا  شوندمي موفق  درصد چند  ششم  پایه  تا ما هایبچه مثالً .باشيد

  پنج  مثالً  كه بگویيد ،بگيرید نظر در  را  امروز یعني  .بكنيد مقایسه   بتوانيد بعداً كه بماند چيزها بعضي كه گویممي جهتازاین

 برای اتفاقي چه كه است  این است  ابتدایي دوره پایان كه  آن انتهای تا  ما بيني پيش و بوده اجرا  حال در طرح  این از درصد

دین باقي ميمانند.   احكام  به مقيد  هاآن درصد نه و نود دهيدمي آموزش كه آموزیدانش هرصد  از شما م نظربه ؟بيفتد هابچه



  كه هایيبچه دارد  باالیي ضریب   هم علمي نظر ازدرصد است از نظر دین و تقيد،  99بازدهي كارتان از نظر من حدود 

  افتدمي هایتانبچه برای كه اتفاقاتي ترینمهم  از یكي و انقالبي حكومت عاشق   مملكت  عاشق خواندن كتاب  عاشق  آیندمي

  شاءاهللان مذهبي   نظر از شدتبه هابچه یعني  افتدنمي اتفاق هابچه برای هامدرسه در معموالً  كه است معنوی  روحيه این

 كساني یعني  نماز اقامه  عنوانبه بگویم تقریبي   عدد  یك بخواهم اگر گویممي  كه افرادی این از .شد  خواهند نماز كننده  اقامه

  سال شش  از  بعد شما خروجي  یعني .افتدمي اتفاق این درصد هفتاد حدود  چيزی هستند  معنویات و  دیني مسائل در فعال كه

  هایفعاليت در فعال و نماز  كننده اقامه درصد  هفتاد حدود و  علمي و  داردین افراد درصد نه و نود حدود  چيزی سال  هشت و

  وسوسه آدم  دليل  همينبه است جالبي  چيز یابدمي  شاءاهللان كه یابد تحقق این اگر .بود خواهد داری دین  ترویج و  معنوی

 . كند نامثبت شما  مدرسه  در حتما كه شود مي

  جلسات طي ما  است سخت بسيار  ولي .بيفتد اتفاق این داریم دوست خيلي ؟نه یا  دارد وجود هم پسرها برای دوره ها  این آیا 

  ولي . است  سخت  بسيار ما  برای فرایند این و افتاد اتفاق زیادی مباحثات  ،كنيم همراه  را مان هایمعلم  توانستيم  زیادی خيلي

 . است عالي  هم خيلي  كنيد معرفي توانيدمي  یا دارید  آشنا شما  اگر بيفتد اتفاق این داریم دوست 

  نظام در كه ساختاری   و داریم طرح مجری  و طرح بهنسبت كه اعتمادی ؟چيست گفتيد  كه هایي بندی درصد  مبنایسوال:  

  یك كه است سابقهبي چيزی چينهم دنيا كل در  است باالیي عدد  درصد نه و نود گویيد مي  شما  .دهدمي قرار افراد فكری

  درصد چهل و  سي  روی بكنند حساب خوب اگر آموزشي هاینظام  نوعاً ،بكند احراز را  عددی  چنين یك  بتواند آموزشي نظام 

 شي نميتواند عدد باالیي را به دست آورد. نهایتا هفتاد درصد است. آموز  نظام  هيچ تقریباً و  روندمي

  من  ،گویيدمي دقيق  گویيدنمي تقریبي   و فرضي را  عدد شما  داریم،   شما هایدادن  عدد  از كه شناختي با ما) آقای دژبخش(: 

  خواستممي  ميگویيد،  درصد هفتاد  و صد در نه و نود شما كهاین اما . است موفق  و قوی بسيار كار كه شدم   متوجه  را اعتماد 

 ؟ چيست شما درآوردن  عدد  مبنای كه بدانم

  باید را این .دارد مبنا   بگویم االن من كه نيست  چيزی است  زنيگمانه صورت به گویممي  من كه درصدهایي  حاال پاسخ:

 . بشود آموزشي هم زماني یك  شاید   حاال بياورید دست  به تجربي

  سير ه هم یعني ؟ است نياز  مربيان از بخشي چه در  مطالعاتي پشتوانه ميزان  چه طرح این سازیپياده و طراحي برای :سوال

 ؟ هستند  مجری فقط ایعده  و طراح ایعده یا  اندداشته مطالعاتي

  مدرسه  با است  سال چندین چون كه .است نظام  و چارچوب  این طراحي كه داریم طراحي یك   ما (:زادهاسماعيل خانم )پاسخ 

  به كه هایيمعلم  آشنایي داشتيم و همچنان در حال مطالعه ایم. تدبرها  و نظام سازی هایكتاب انواع با یمبود آشنا قرآن

  تصور  یك بقيه برای شاید مثال در مورد معنای كلمه   شوندمي متوجه را  ما هایحرف بهتر خيلي اندرسيده تدبر باالتر مراحل

  .بيایند جلوو  كنند درک  بفهمند توانندمي راحت  خيلي  هستند كلمه ای یا سوره ای تدبر كه كساني برای ولي باشد حداقلي

  خير  بحث دو  رشد كتاب موضوعات  با ما هایمعلم البته   دارد وجود كالسي عملياتي   طراحي یك و ساختاری   طراحي یك

  خودمان،رویممي  كه ایسوره هر در  آن برعالوه .ندبرمي پيش هم را ها تدبر بحث كهاین برعالوه هستند  آشنا غيره  و گزیني

  از یكي  هماین دهيممي انجام  را  اش تدبر  و كنيممي زندگيسوره  آن با داریم اختصاصي  تدبر یك سوره هر با مادران و



  خير و دو  رشد با آشنایي حد در  باشد كمتر شودمي  هستند عملياتي طراحي برای كه كساني مطالعات  .است ما  كار الزامات

  ؟چيست فعل و  اسم آموزش  از ؟ چيست ذات اسم از ما  منظور  كه دهيممي توضيح كالم كه ما آن بخشي از مورد در و گزیني

 . گيردمي  صورت مختلفي هایطراحي و داریم  خالقي هایمعلم  عموما هم.  دهيممي توضيح جزئيات با را هااین

 . كنيم اجرا و تركامل را  طرح این و نكنيم  كاریموازی فرمایيدمي تایيداگر سوال: 

  راحتيبه است زادهاسماعيل خانم مدرسه شرایط شبيه   شما  شرایط  اگر بفهميد را مطلبي  یك شما كه بود این ما  بحث پاسخ:

  را تجربياتشان  تمام  بالفاصله كه هستند همكاری اهل قدراین هم دوستان نظرم به .كنيد تكميل و اجرا را  طرح آن توانيد مي

 .بدهيد انجام  جدیدی طراحي یك باید نباشد گونهاین شما  شرایط  اگر اما .بدهند قرار شما  اختيار در

قرار   كه باشد جایي بهترین كه باشد صورتي)خانم اسماعيل زاده( : در مورد سوال قبلي ما سعي كردیم چينش سوره ها به 

 بشود تدبر درست اگر بگذاریم جایي هر را ایسوره هر كه داریم   اعتقادولي  . داریم  هم هایيدليل كدام  هر برای ميگيرد.

  بسيار وصفي تاكيد به چون يمگذاشت جااین را حمد سوره اگر مثالً استفاده كنيم.   از آن برای موضوع مورد نظرمان  توانيممي

  لحاظ آن در  را  وصفي تاكيد  این توانستيممي تدبری سير  یك با گذاشتيم مي  جای آن هم را كوثر سوره اگر نزدیك بود،

 ؟ است  اشتباه برداشت این آیا .بكنيم

  هماهنگ و هاسوره چيدن نوعدر  كه .بدهم توضيح موضوع  همين بهراجع  خواستممي االن اتفاقاً .است خوب نه :پاسخ 

  دوستان برای چون .بگویم را  اشكلي قاعده  .دارد وجود قواعدی چه سخن و هماهنگ كردنش با طيب مقاصد با آن كردن

  كهاین ،) دارد  توضيحي  یك ،كنيدمي طراحي چگونه  چينيد مي  هم كنار چگونه را ابعاد از كدام هر دبدانن كه است  مهم

و شما بگویيد همين بوده یا خير. چون  بشود گفته قبلي ساختارهای  طبق كه است این دليلش  بگویم خدمتتان من گویممي

  هم را  دیگر سوره  یك توانيدمي  االن شما .(حدسم این است كه شما دقيقا همين كار را انجام دادید كه درست بوده است

 .  بكنيد جایگزین جااین

. معموال  است اعجاز یك این خود نيست  قبولقابل  هابعضي برای قدری باشد منعطف قدر این تواندمي  طرحي یك  چرا اینكه 

  دیگری جای در را اتصال چون ندارد اشكال اینطرح هایي كه ارائه ميشود انقدر منعطف نيستند. اما اینجا انعطاف دارد،

راحت هم قابل انتقال به  يلي خ ليدل  نيهمبه م يدهيم  ريي در موضوعات مان تغ  .موضوعات شونديم  هانیا  كنيممي برقرار

را    یگریسوره د ي راحتبه توانديسوره را انتخاب كند م این  را نداشت كه   اشيآمادگ  ياگر معلم كهنیمعلم است و هم ا 

گذار   ريشوند كه آن مسائل مهم تاثيمهم م   یيزهايچ یسر  كیبه چه صورت باشد   دشی د هیزاو  . فقط باید بداندانتخاب كند

باالتر   یساختار هرچه قدر كه انعطاف  .ساختار منعطف باشد  نیتا ا  ميها را مشخص كنآن يستیبا .ميهستند در انتقال مفاه

  شوديسخت كه نم یدر ساختارها .شوديم   ساخته  شتريبدر آن   است و هم مخاطب  شتريآن ب یباشد هم امكان اجرا

فكر در فرد   یهانهيدر طبع خودشان منجر به فعال نشدن تفكر و خشك شدن زمعدم انعطاف  نیا ،جا كردرا جابه یزيچ

و آزاد بودن است   تيشان خالق یهااز مؤلفه يكیحتما   دمدرسه هستن  نیكه در ا  ن ياالن همه معلم ليدل  نيهم به .شوديم 

مدرسه    نیاست كه خود ا يفیمدرسه و تعر نیا  ازاتيجزو امت  نیرا انجام بدهند و ا رهاكا يليخ  يراحتبه تواننديم  ي عنی

 است. داشته



  ينظام آموزش يثابت كردند كه امكان طراح این است كهدوستان بزرگوار انجام دادند   ) استاد اخوت(: حداقل كاری كه این

بر اساس قرآن نظام   توانيكه م  ارنداعتقاد ند هايليچون خ  .باشكوه است اريمسئله بس  نیبر قرآن وجود دارد و اثبات ا يمبتن

در   .دهنديبه افراد و كودكان بر اساس قرآن آموزش م  يعن یند كرد ي را طراح ي نظام آموزش هانیكرد و ا  يطراح يآموزش 

كه   .دیمقاصد دار  یسر  كیشما    (است ينظام آموزشمربوط به هر   يشبخش نیالبته ا  ) بر قرآن يمبتن ي نظام آموزش يطراح

  د يبكن دیكه با یكار نياول هستند. مدتكوتاه گرید يو برخ مدت انيم يبلندمدت هستند برخ ) اهداف(مقاصد  نیاز ا يبرخ

فرزند به   ينظام آموزش  نیدر ا   دیشما قصد دار ي عنی مقاصد   ه؟چ ي عنی مقاصد  .دیياست كه اهداف خود را مشخص بفرما نیا

 نیپس بنابرا است یا نه. دهيفرزندتان به آن رس  ایكه آ ديكن يم  يابیارز شما  كهیيهمان جا ي عنی  .كند دا يدست پ گاهیآن جا

   .مدتكوتاه یهايابیو ارز مدتانيم  یهايابیارز  ،بلندمدت یهايابیارز م.یدار اجيهم احت يابیمدل ارز  هس جانیا

  دهيسوال پرساین است كه عرض كنم   ستانبه دو  خواستميكه در نظرم بود م  ی انكته نياول  كمي علسالم  (:يمؤذنخانم )

من    ؟اند دهينقطه رس نیها تا به اچقدر مطالعه كردند معلم ایداشته باشند  يمطالعات  ريچه س نيمعلم  كهنیبودند در مورد ا

است كه ما   ينكته مهم ي ليخ  ؟استچه بوده م يكه رفت یترعقب  كه قدم  می تر در مورد مطالعه بگوقدم عقب كی  خواستميم 

وقت گذاشته   يلي خروی آن خيلي كار شد و كه  یزيچ .فتدياتفاق ب "یؤمن بااللهي"تا  ميبرس  "یكفر باالطاغوتي"یك اوالً به 

نقش   يلي خ شانیا. است  يخال شانیا یجا داشتند و االن هم يكه نقش اساس یشكر یاز جناب آقا كنميشد و من تشكر م

و در سالهای   كه آمدند يكل دوستان یبرا يعن ی  میگويما كه م  یبرا) .فتديما اتفاق ب یطاغوت برااالفر بكی  كهنیا درداشتند 

  دیيفرمايكه شما م  یانكته .كه هست يبه نظام  میكافر بشو دیه باك (هشان دادیمنگاه را ب نیا بعدی هر كس اضافه شد 

و   ي بود كه در درون همه ما درباره نظام آموزش یخاطر آن كفربه رداستخراج ك یزياز قرآن چ توانيمطلب كه م  نیا باورِ

  دیبا یزيكه پس چه چ  ميگشت نیدنبال ا ، باشد دینبا ،آنچه كه هست م یمطمئن شد كهیيازآنجا .آمدشيروز جامعه پ  يپرورش

كار را  داشته باشند تا ها و جلسات كالس ای  يمطالعات  ريس ك یكه  ست ين نیبروند ا دیبا ي گرام  رانیكه مد يراه  دیشا .باشد

   .حل بكند

عموم   یاتفاق برا ن یا دیزمان باهم ميني بيم   انيچتيچ  یآقا تي مباحث حج  یهاها را در صحبتطاغوتما این یكفر باال

و بعد وارد   م يهم شكل بده نیامروز را در والد ي و پرورش  يآموزش یبه فضاكفر نسبت نیا يحت میكرد يو سع  فتديمردم ب 

  نظام جمهوری اسالمي نباشد. ف يتضع   موجب  ميزنيم حرف از كفر م یكه دار  جورنیا  از اینكه میدي ترسيهم م  يليخ شوند.

با  ي عنی  .شد  دهيتر چ هم راحتمراحل گذار آنبعد و  .جامعه یخودمان و برا یبرا م يدو را معلوم كن نیمرز ا خواستيم  اما 

  ند یگوياكرم م  امبريكه پ  ميبفهم  ميتوانينم گریكه د آورديبر سر ما م  یيبال حیزنگ تفر مثال م یكرديصحبت م  نیوالد

  یكاري ب حیتفر نیبهتر ، اینكهكنديبرعكس به ما م  یالقا كی دارد  زنگ تفریح ي عنی  ؟چه  يعنیكار است  حیتفر نیبهتر

كه   میكرد تها صحب معلم  با میصحبت كرد نیبا والد يو جزئ زیر  یساختارها  نیاز ا .ميرا حذف كن  نیا ميخواهيما م  .است

مال صد   نیكه ا  میكرديرا هم مشخص م  نیمرز ا  دائم  و شدهدهيچ  يستيبا نگاه اومان و پرورشي ينظام آموزش نیاصل ا

االن هم در مراحل گذار   .میسوال ببر  ریرا ز  انقالب آمده باشد و بخواهيم انقالبنبوده كه با  ينظام  ن یا ،است شي سال پ

مسئله فكر    نیو بتوانند به ا مینگاه مشترک بشو نیتا در ا م یكرديصحبت م  نیبا والد  يمگذاشت يها وقت م ما ساعت  ميهست

  یایدر نیخود را در ا یپا میكمك مدرسه قرآن جرأت كردبود و بعد از آن با  نیا ميو رفت  م يكه گذاشت يقدم اول  .بكنند



 . میبگذار عيوس

  شانیا یهاكه در كتاب يطرح را به عمق مطالب  نیاما ما ا  .دهنديطرح را به ما نسبت م  نیا ند یفرماياستاد اخوت تواضع م 

  .شوديكه م  میدي كه استاد فرمودند رس یباور نیباالخره به ا و به كمك مطالعه این كتابها ميدهيوجود داشت نسبت م

اگر ما طرح درس درآوردن را   شد.از كالس اول شروع  كار   نیهم جالب بود كه ا ي ليدرس درآورد و خ طرحاز قرآن  شود يم 

)  جانیا ي جا بشود ولآن دیشا  ،است یاامر جداگانه كی  یكه سوادآموز گفتند يم   هايليخ  میدادياز كالس پنجم انجام م 

دبستان و مدرسه شروع شد   ك یاول  هیشروع شد و از پا یاز سوادآموز  كهنیا .ديرا نزن رفشو اصال ح شودينم كالس اول(

كه براساس آن حركت   ياستخراج علم را انجام داد و جدول بتوان ي هر رشته تخصص یباشد كه تا دكترا گونهنیا  توانديم 

 .دي گذاشت كهيشاء اهلل متشكرم از وقت ان كرد

حدود نود و نه درصد   یزيچ  ندوستا يطراح نمي بيكه من دارم م  یزيچ .تان را روزافزون كند  قاتيخدا توف )استاد اخوت(:

آسا كرد و  نظام را معجزه ي طراح شوديرا انجام داد بلكه م ي نظام آموزش يبراساس قرآن طراح شوديتنها م نه يعن ی.  است

  دیبگذار  ي ول ،دي ني ها نبرا در آن رات ييكوچك هستند و ممكن است تغ  تانیهااست كه شما االن بچه يمهم  تهنك ي ليخ نیا

 ديآخر سوره فتح را بخوان  هیآ د یكه شما با شونديقدر بالنده م آن ،دندي رس يبه سن نوجوان يوقت ،دنديرس   فيبه سن تكل  يوقت

چه  ، كه زراع است یي خدا یبنده نیكه ا دیگويجا م آن كه  یاهیآ  يعنی  "ء علي الكفارمعه اشدا نیاهلل والذ محمد رسول"كه 

 ؟ كند يم 

  ۚ   وَرِضْوَانًا اللََّهِ ِمنَ فَضْلًا یَبْتَغُونَ سُجََّدًا  رُكََّعًا تَرَاهُمْ ۚ    بَيْنَهُمْ رُحَمَاءُ الْكُفََّارِ عَلَى أَشِدََّاءُ  َمعَهُ  وَالََّذِینَ ۚ  ُمحَمََّدٌ رَسُولُ اللََّهِ "

  فَاسْتَغْلَظَ فَآزَرَهُ  شَطْأَهُ أَخْرَجَ كَزَرْعٍ الِْإنْجِيلِ فِي وَمَثَلُهُمْ ۚ  رَاةِ  التََّوْ  فِي مَثَلُهُمْ  لِكَۚ  ذَ ۚ   السَُّجُودِ أَثَرِ ِمنْ وُجُوهِهِمْ  فِي سِيمَاهُمْ

  "عَظِيمًا  وَأَجْرًا مَغْفِرَةً  ِمنْهُمْ الصََّالِحَاتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا  الََّذِینَ اللََّهُ  وَعَدَ ۚ   الْكُفََّارَ بِهِمُ لِيَغِيظَ الزَُّرََّاعَ یُعْجِبُ سُوقِهِ  ۚ  عَلَى ۚ  فَاسْتَوَى

  و  كنند دايدوستان بشارت پ  كهنیا ميگویم كه  به جهتآمده است باال. این را تنومند  ه یپا نیا چقدر  یعني قشنگ ميبينيد كه

  .ردينظام شكل بگ  نیمختلف هستند وارد بشوند ا یكه در شهرها یافراد هيو قوت وارد بشوند و بق دترا با ش ريمس  نيهم

  دینظام با سازد ينظام شكل گرفت هزاران مدرسه م  يچون وقت  .تر از شكل گرفتن مدرسه استشكل گرفتن نظام مهم

  ي سمت طراح سرعت   ن حركت مقدس بهیاوسط ت دوارميام   .جا متمركز نباشد كی بشود فقط در  ريباشد كه بتواند تكث یجور

بتواند در كشور مطرح بشود و   ی سازو بالفاصله بحث نظام   دیايبر سر كار ب يدولت انقالب  كیشاءاهلل كه  ان دیبرو ش ينظام پ

  نیكه ا يكه دوستان میگويخاطر م  نیبه ا  میگويكه االن دارم م  یيهانیا كنم يتشكر م  يليخ .انجام بشود يبزرگ یكارها

 . داردوجود   یاقاعده ك یها مونتاژ شدن نی در هر كدام از ا  .مونتاژ كنند  دیچگونه با نندي بب ،ننديب يطرح را م 

خواستم   ،یسازبحث نظام  یرو برا شي مسئله پ   .در ذهن ما است  يبزرگ مسئله كی صحبت شما   دیيدر تأ ) خانم مؤذني(:

را  كه االن حاكم است  ينظام  ،و پرورش آموزشكفر به نظام  نیواقعاً ا  .كنند يو همراه یمطرح كنم دوستان همفكر جانیا

  يكم ،دهنديهمان كار را انجام م  كننديقطار به جد تالش م  نیما سوار بر ا  يمدارس مذهب  كهيوقت ميكن حاصلچگونه 

كه   میوچگونه وارد بش .میريجبهه دوستان مقابل هم قرار بگ ي عنی  .میريهستم كه با دوستان مقابل هم قرار بگ نینگران ا

  ایسوال را از شما بشنوم كه آ  نیدوست داشتم جواب ا  ؟مين يمرحله گذار را چگونه بچ كهنیا گر ید ز يچ كی  ؟فتد ياتفاق ن نیا



از   ی تعداد  ميبده ي بيترت  ك ینه در مدرسه خودمان  ا ی ؟ميدول حركت بدهج نينفر مدرسه را با هم صد يس  ای ست یما تمام دو 

تا بچه  يس  نیا كهنیخاطر ابه .میدار را مراجعه كالس اول  ليمثالً ما االن ساینگونه آموزش بدهيم؟ آموزان دانش

  ش يكه ما پ یابرنامه نیبا ا رسدينظر م به . كننديم غيخودشان و طرح را تبل  یاند براشده یيبلندگو كی هر كدام  ياولكالس 

ها هم خودمان  كنند وگرنه در كالس نامثبتشياز پ  دیبا .بشود ليتا تكم  خواهديخواندن و نوشتن دو سال زمان م می رويم 

آرام  آرام  مينام كن بچه كالس اول را ثبت .شودينم ليها تكمآن یسوادآموز  حثكه ب خورنديبه چالش برم  نیو هم والد

كردن  عرا كه سخت هم هست قان یگریو گروه د  م يكن تيترب گونهنیاز كالس اول را ا  يگروه كی  كهنیا ایو  میبرو شيپ

 ميشوم.  ممنون  ديپاسخ من را بده رد كنيم.  نیهمه والد

نظام   . باتنش داشته باشد یگری كه با طرح د ستين گونهنیو ا رديگ يم ها را هم دربرطرح هيطرح بق نیا )استاد اخوت(:

فكر   دی ودكه فرم  ياما آن قسمت .دينگران نباش جهتنیپس ازا .ندارد جهتنیهم ازا ي و مشكل شود يهماهنگ م  يآموزش 

  از شيپ  از كالس اول یهابچه نیكه همراه با ا شوديخوب م  يليخ  ديرا انتخاب كن  يدبستان گروه ازشي اگر از پ كنميم 

 .دبستان آغاز شود ازشي قصه از پ نیاست كه ا نیمن ا  شنهاديپ  شروع شود. دبستان كار

جدول   نیبا ا  كل مدرسه كه شدبا ی امدرسه ي عنی  ؟جدول حركت داد نیتمام مدرسه را با ا توانيم   ایآ) خانم مؤذني(: 

   .حركت كند

 . شوديموفق م يلي خ ،كنيدهماهنگ ها را تمام معلم د ياگر بتوان اخوت(:) استاد پاسخ

، قانع كردن   شوندها قانع از آن یادیتعداد ز سخت است  كه   نیبر والدعالوه  .نميبيسر راه م  يموانع) خانم مؤذني(:  

  در همان نظاِم يعنی  .تاس وپرورشآموزش متفاوت با روش  يلياالن روش كار ما خ  هم مشكل است. وپرورشآموزش

 . دارد يشده و در اجرا شكل متفاوت شكسته زهايچ ي ليخ ميدهيرا انجام نم  نكاریما ا قهيچهل و پنج دق ي،اضیر  ،علوم  ي،فارس

اجرا   مو به مو  ها راآن كتابهایكه  دي بده نياگر تضم شوديمشكل حل م دي داشته باش  يهيتوج  حهایاگر طر ) استاد اخوت(:

مسئله عبور    نیكه از ا ميكمك كن م يتوانيما م  .است مقاومت بكنند مكنمقدار اول كار م  كی  .جود نداردو  يمشكل دي كنيم 

كه الزم   یيهانوع آموزش ورا   دي دهيانجام م  دی كه االن دار یكار ينطرح و هم  ك یبه  م يبكن لیتبد ي این راعن يد. یبكن

  میو جلو برو ميوپرورش صحبت كنبا آموزش م يتوانيراحت م  يل يو خ میريگيهم در نظر مرا  ها داده بشود است به بچه

  دیكه دار  دي هست ي منتها چون شما به شكل  .كندياستقبال م  نیمثل ا یي هاوپرورش از طرححتما آموزش .وجود ندارد ي مشكل

شود و   يطرح مل ك یبه  لیتبد   ياما وقت ،عالمت سؤال باشد یممكن است مقدار  ديده يكار را انجام م  نیانزوا ا یاز رو

را مشكل  هانیمن ا  .شوديسرعت حل م مشكالت آن بهكند  (شوديدارد انجام م  یيجا كی كه در ) لوتی نظام پا جادیا

در   نیا م يكنيهرحال كمك مما به  .ندارد ي مشكل  دينبه بعد هم مقاومت ك نیاز ا دیا تا االن شما مقاومت كرده .نميبينم

با  يارتباط خوببياید. دارد   دها و در نظامات كه االن وجوآن  يوپرورش و در صحنه نظامات پژوهشصحنه آموزش

مخالفت    يكس .میريدر نظر بگ ي طرح مل كیعنوان  را به نیو ا  ميارتباط استفاده كن  نیاز ا ميتوانيم  م یوپرورش دارآموزش

 . نمي بيرا اتوبان چند بانده م  ريمس  كندينم

 ؟ است يوپرورش عملامروز آموزش نيطرح توسط همه معلم  نیا یاجرا ایآ) خانم مؤذني(: 

ها هماهنگ هستند در چند جا  آن رانیرا كه مد  يمدارس یسر   كی  میيا يابتدا ب ي عنی  .ميكن  لشیتبد  دیاب رينخ ) استاد اخوت(:



  شنهاد يها پمدرسه  هيو بق ي دولت یهادر مدرسه شدهقيصورت رقبه ،میرا كه دار ي موضوعات  نيكم همو سپس كم مياجرا كن

من    ؟شود يطور كامل اجرا م طرح به نیا  فتدياتفاق ن ياعراض از نظام آموزشاگر بخواهيم  دیي ممكن است شما بگو .ميبده

و در اثر گذر زمان و   ج یتدروپرورش را بهانهدام آموزش موضوعِ نیوجود داشته باشد كه ا دیبا یاهياول  یهاطرح مكنيفكر م 

هستند كه   یيهاانوپرورش هستند همكه در آموزش يچون دوستان .ميها درواقع نشان بدهمدل مدرسه نیاثرات ا  یمشاهده

شما    .ندارند يازا و معادلمابه  چيه ي عنی  .شناسندياز آن را كه االن هست نم ريغ  نظامياند و اصال را خوانده يغرب یهاكتاب

  ، است نیاش اقاعده ست، ا  یجورنیا نیا  میيبگو ميرا نشان بده یيجا ك ی . بایدرا اجرا كن نیو ا ايب دیيبگو ديتوانينم

بلكه ده برابر   افتدياتفاق نم هانیكدام از ا  چياز نظر علم ه   ي لياز نظر افت تحص  دي نگران هست نخاطر آكه شما به یزيچآن

شما مقاومت كنند    یهامثل مدرسه یي هااست فقط مدرسه يكاف  .ميكنيقدر كه ما فكر م نه آن  ؟برد يزمان م  .شوديم  شتريب

براساس ادعاها حرف   ميتوانينم .میدار  يبه خروج اجياحت   تما در نظاما .را نشان بدهند هايخروج نيبروند و اول شيو پ

هست و   هانیهم درواقع ساختار ا  نیند و اشد داده آموزش گونه ن ینظام ا نیده آدم بر اساس ا  نیا میيبگو دیحتما با ميبزن

   .دیكرد يو كار بزرگ دیاجلو رفته يل يشما الحمدهلل خ

  یموارد نیمقاصد عبارت هستند از ا  نیا .معلوم باشد دیمقاصد شما با  نیوجود دارد كه ا یمقاصد  ينظام آموزش يراحدر ط

و   ليسب   ندیگويم نیدر قرآن به او  .دیبه دست آ  دیاست كه با یريقله و مس ،مقصد .ديكن  داي به آن دست پ دیكه شما با

عبارت است از توانمند شدن فرد   ليشدن باشد و سب   دارنیبراساس د  د یفرد كه با يكل یريگجهت شوديصراط م  صراط كه

  ) سبيل(تی و اهل وال ) صراط(دارنیهر فرد را د  د یمقصد شما با .است یزيچ  نيچن كیمقصد    .جامعه ازيبراساس شاكله و ن

درواقع   .دارند هم جهتكی و  ريس  ك یقاصد م  .دي جامعه جهت بده ازيناو را براساس  ،دی ريدر نظر بگ باید شاكله فرد را .دبكن

در نظام خودتان    دیشما با  .است ليآن معادل با سب   ريمعادل با صراط و س  شتسيروری  سيروریت. م یيگويو جهت را م ر يس

  كهنیا  يعنی جامعه  ازين .جامعه ازيبر شاكله باشد و هم براساس ن ي مبتنباید  هم  .دیدار  يعفرزند چه توق نیكه از ا دي معلوم كن

  .خواهديپدر خوب م  .خواهديمادر خوب م   .خواهدياقتصاددان م  .خواهديجامعه پزشك م ؟خواهديم   یزياالن جامعه چه چ

را   يبدهند و زندگ يزندگ ليبتوانند تشك و  د نیخود برآ يبتوانند از پس زندگ ايدن ط یاشر  نیكه در ا خواهديم  ي مطلع یهاآدم 

 یپس شما در مقصدها  .صراط شوديم   نیا .دنكار را انجام بده نیا دیبا دارانهنید  ولي ليسب شود يم  هانیكنند ا  تی ریمد

دوتا   نیكه ا .هایتوانمند  یيشكوفا  یگریاقتضائات و د  یاحصا شوديها م از آن يكی  ديكن يم   نييرا تع  نیا كهيخود وقت

  ،تعقل فعال بشود ،تفكر فعال بشود  ديكار را انجام بده  نیبراساس رشد ا يستیشما با .رشد هستند یهابراساس دوره

  آموزش ،ديبده واناتيآموزش ح   ديخواهيفرضاً اگر م  . دیكه شما دار یيهاتي فعالو نوع  هاتيفعال  شودياقتضائات هم م 

  یيكارها .اموزديندارد كه ب يضرورت شود يهست كه با آن مواجه نم يوانيح  يوقت ، شوديكه با آن مواجه م  دي بده حيواناتي را

آن حل مشكل و منفعت   كرد یباشد كه رو یيهاتي فعال رد يگيو در معرض آن قرار م  شوديكه مواجه م  ميرا آموزش بده

ما   یدوتا مقصدها نیپس ا  .نیا  شودياقتضائات م همينطور اطالعات بدهيم. به افراد ميواهكه ما بخ باشدن گونهنیا .باشد

است. حاال شما چيزی  عنوان روح حاكم به يمقصد اصل  ؟رديگيكجا قرار م يمقصد اصل .ما هستند  ياصل یدرواقع مقصدها

ي.  آموزش یدر همه اجزا  يتا فرع ي از اصل ب يترتدادن مقصدها به راست با قرا یمساو  كردی رو . كردیعنوان روبه پيدا ميكنيد

مختلف   یعنوان ها ممكن است  كردیرو  نیا .آن یدر همه اجزا لحاظ كردن مقصدها يعنی  كردیرو  .كردیرو  ندیگويم  نیبه ا



به آن   ميكار بكن  يو سرعت داشتن خوب يخوبو انتخاب به يدر فعال كردن خوب مياگر بتوانقاعده این ميشود  .باشدداشته 

  .است كه قدرت دارد كه مقاصد را نازل بكند یادرواقع مؤلفه. رویكرد مثل مقصد باشد  كردی رو ست يالزم ن  .ميرسيمقصد م

 يد مقاصد همان باال مي مانند. نداشته باش كردی اگر شما رو. نازل كننده مقاصد شود يم   كردی پس رو

  یرو  كردیبه رو  يوقت، تفكر و تعقل یتوانمندرا بگذاریم،  یو توانمند میبگذار جانیاگر ما دوره رشد را ا در این مثال

طبع   در  ين یو حسن گز ين یگز ريچون خ .ينیحسن گز ،ين یگز ب يط  ،ينیگز ريخ  شوديم  كردمانیرو میيبگو دیبا میآور يم 

یعني    است ينی گز ريما خ  كردی رو م یيگويما م  ي وقت ستندين ریپذ و بدون تفكر امكانارتباط دارند شان خودشان با مقاصد 

موضوعات  . یموضوعات محور  ،يعنوان موضوعات اصلبه شوديمطرح م  یگری د زياالن چ  .ميكن يآن مقاصد را اجرا م  داریم

حتما   یموضوعات محور يعن ی  .دهنديقرار م  ي در نظام آموزش برنديرا م  كردی هستند كه آن رو يهمان موضوعات یمحور

كه جزو طيب   ي مثل سالمت یموضوعات محور .كنند را فراهم  یيدر شكل اجرا كردی رو یباشند كه امكان ارائه گونهنیا دیبا

اگر   .است ياما جزئ .دهديانجام م  بي كار ط  پردازديم  يسالمت نفر به ك ی گزیني است. ولي موضوع است. اصال همين كه

  شونديم   هانیپس ا  شوديحساب م  كردیرو  ينیگز بي ط .دی بگذار يبه سالمتراجع  دیبا دیدرس بگذار  ديشما بخواه

است فقط موضوعات   يوجود دارد شما كاف یموضوعات محوریك سری پس   .كردهای بر مقاصد و رو ي موضوعات مبتن

مثل   .اگر فرد اطالع هم نداشته باشد ي حت .كننديم  یو مقاصد را جار  ينی گز بيط  خودیخودبه ،ديرا طرح كن یمحور

  ب يعنوان مؤلفه ط نظافت به نیو نظافت داشته باشد حاال ا  د یخود را بشو یهاكه هر روز دست د يبده ادینفر  كیبه  كهنیا

  نیكه ا یپس شد موضوعات محور  .گذارديخود را بر فرد م  رينظافت تاث  ي ول است بيط  او نميداندوجود دارد حاال 

بتواند   دیخود موضوع با ،فرد را شكوفا كنند یهابتوانند توان دیموضوعات با نیاست كه ا  نیا  اشدهقاع یموضوعات محور

موضوعات   یدهندهفهم قرآن ارائه یهاسوره  شونديم  هانیا  .رديميگ قرار  جانیها در ا سوره  گاهیكار را انجام بدهد كه جا  نیا

   .بر حق را خواهد داشت يتن و مقاصد مب كردیرو  يعي طب طوربهها آگاه بشود به آنهستند كه اگر انسان نسبت یمحور

 جلسه بعد ميرویم روی طراحي نظام آموزشي. 

 دعا كنيد خداوند از تقصيرات ما بگذرد. ما را مشمول دعاهای امام زمان ) عجل اهلل تعالي فرجه(  كند.

آرزو ميكنيم با قرآن  ان شااهلل خداوند توفيقات ما را روز افزون كند. خيلي لطف كردید صميمانه تشكر ميكنيم. برای همگي  

 محشور شوند و بویژه و بویژه و بویژه درک امام زمان در سریع ترین زماني كه ممكن است حاصل شود. 

 به بركت صلواتي بر محمد و ال محمد. 

 اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم.


