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کتب فهم قرآن در دبیرستان میکتاب مهارت  .باشدهایی برای سیزده ساله بودن از جمموعه 
ین منفعت  تر که در یپ رسیدن به باال خاب ا را انتهنا خدتهر انساین زماین باید به بلوغ با خدا بودن برسد، آجنا 

که پرستش هر چه غیر خگرداند، زندگکرده و از غیر خدا روی برمی گذاشته ی ابراهمی وار  کنار   مصمم است ودا را 
کردین و از دست رفتین نباشد و این راه و رسم  که هرگز افول   .سالگی است ۱۳تا تهنا به دنبال چیزی باشد 

کر ۱۳ که راه خود را پیدا  که رهبری در قد و قامت یک نوجوان است، انساین  کودک،  ده و ساله نه یک 
کند، منافع و مضرات حقییق زندگی را شناخته و مهواره تالخوامی  کند تا با درکش میهد آن را با جدیت دنبال 

گام بردارد ها تشخیص داده وها را از بدیدرست حقایق، خویب  .مهواره در مسیر درست 

گوش ها گرفتـن از شـن یـیخـدا  کنـ ییهاو چشـم هادینیبـراى پنـد  یكبـراى  اسـت؛  دهیخبشـ بـه شـما هـایار زدن تار
مـر بـا عهـا و دوران ظاهـرى صورت ـبیو هـر عضـوى از بـدن را اجـزاء متناسـب و مهاهنـگ عطـا فرمـوده تـا در ترک

ى یـیهاو قلب کننـدیم ـنیخـود را تأم نافـعکـه م یـیهاهـم سـازگار باشـند؛ بـا بدن وز ن بـا ر بـدـه سراسـرا ب کـه ر
گزهـاى شـكومهند خـدا برخوردارنـد و در برابـر نعمتو از نعمت رسـانندیفشـار م  ز سـالمتاـد و ارنهـا شـكر 

 مندنـد. خـدادادى هبره
ر فرمود و از مشا پوشیده داشت  گذشتگان مدت زندگی هر یک از مشا را مقر عبرت هاى پند آموز براى مشا و از آثار 

 1کرد. رهیذخ

که به ما توفیق داد تا در عرصه آموزش و پرورش نسل آینده فعالیت منایمی   برای رشـد ومحد و سپاس خداوندی را 
کنمی.  زندامنان تالش   و تعایل نوجوانان و فر
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که مقصد این رشد و تعایل را خداوند تعینی منوده است، سزاوار است مسیر و حنوه رسیدن  د مقصه این باز آجنایی 
وایـات اهـل بیـت یافـت منـایمی. در ایـن صـورت منـابع اصـیل دیـن، یعـین قـرآن و ر کـالم خداونـد در علـمم را هم از 

کننده اهداف، حمتوا و روش  های آموزیش خواهند بود.السالم، تعینی 
کتــاب یـآ قــرآین رشـد و دوره« فهــم قـرآن در دبیرســتان»هـای جمموعـه  در  ن،هــای آن در زنـدگی انســابـر اســاس تعر

ه ببـرد. های قرآن در جهـت مهـوار شـدن مسـیر دسـتیایب بـه اهـداف رشـد در دوره نوجـواین هبـرصدد است تا از سوره
کند.توضیحات ذیل می  تواند مشا را در جهت استفاده هبتر از این جمموعه یاری 

گرفـتمقطـع دبیرسـتان را مــی کـودکی خــار  شـدهتـوان معـادل دوره ســوم رشـد در نفــر  و بــه  ، در ایـن مقطــع فـرد از 
 شود، این دوره از چند جهت دارای امهیت است:دوران نوجواین وارد می

 ی پس از تكلیآ شرعی است.دوره 
 ین الزامات آن است.شكوفایی عبودیت مبتین بر تفكر از مهم  تر
 .کودکی فرد است  پایان دوران 
  پذیر به نقیش فعال و تأثیرگذانقش فرد در خانواده، مدرسه و جامعه، از ر تبدیل مـینقیش منفعل و تأثیر

 شود.
 خورد.بسیاری از تقدیرات آینده فرد در این دوره رقم می 
 که فرد برای ازدواج و تشكیل خانواده در دوره  شود.ی بعدی آماده میدر این دوره است 

ران شخصـیت و آینـده اوسـت. در ایـن دوگیـری نوجواین دوران بسـیار تأثیرگـذاری در مسـیر رشـد یـک فـرد و شـكل
که پیشتر از آن تأثیر می که هنـوپذیرفت فاصله مینوجوان از خانواده خود و حمیطی  ز ممكـن اسـت گیرد، در حایل 

 شخصیِت باثبات و حممکی پیدا نكرده و مسیر زندگی خود را تعینی نكرده باشد.
کـه حنـوه پبسیاری از نیازهای جدید در فرد فعال می توانـد مسـیر زنـدگی او را رقـم بزنـد. اسـخگویی بـه آن مـیشود 

گرفتــه مــی یت درســت آن از ضــرورتمهچنــنی نیازهــای فــراواین نیــز در ایــن دوره نادیــده  کــه مــدیر هــای دوره شــود 
کــه نوجــوان در ایــن دوره، مقاصــد حقــییق زنــدگینوجــواین بــه مشــار مــی ود. بنــابراین الزم اســت  اش را بــه درســ  ر
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ای جدی و عمیل داشته باشد و ضمنًا در طی این مسیر از استقامت الزم برخوردار باشد آن برنامه شناخته و برای
 تا بتواند برنامه را تا رسیدن به مقاصد تعینی شده ادامه دهد.

ازدواج از منونه شود تا زندگی اجتماعی را به صورت فعال و مؤثر آغاز مناید، چنانكهنوجوان در این دوره آماده می
ویكــرد اجتمــاعیای عیــین آن بــه مشــار مــیهــ ویكــرد فــردی بــه ســوی ر ود. بنــابراین در ایــن دوره ســیری از ر نیــز در  ر

 گیرد.نوجوان شكل می
کر شده در خصوص دوره نوجواین میها و ضرورتبا توجه به ویژگی ین حمورهای رشد توان مهمهای ذ بیت  وتر تر

یر برمشر  د:در دوره متوسطه را در قالب موارد ز
صییل کارگیری عقل، جهت شناخت درست حقایق عامل و به تبع آن درک تفشكوفایی قدرت تفكر و به .1

 نسبت به مسیر درست زندگی
کردن قواننی و بایدها و نبایدهای اهلی در زندگی .2  شناخت معیارهای حقییق، جهت جاری 
ین عامل جهتشناخت درست نیازها و مسائل، به عنوان اصیل .3  گی انساندهنده به زندتر
یت درست مواجهات، به عنوان بستر اصیل زندگی فرد و سوق دهنده به متامی اعمال و ب .4  ی اواورهامدیر
اخت برخورداری از قدرت قصد و اراده و عزم، جهت حرکت به سوی اهداف تعینی شده مبتین بر شن .5

 درست
یزی، جهت دستیایب به مقاصد و مقابله با موانع و آسارتقای قدرت برنامه .6 ر طی دهای موجود یبر

 مسیر
 باالرفنت قدرت صبر و استقامت، جهت ادامه دادن مسیر تا رسیدن به نتیجه مطلوب .7
 اجیاد مشارکت اجتماعی، در راستای نیل به اهداف و مقاصد .8
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که دوره نوجواین در امتداد دوره کر است  د ای فوق نیازمنهای قبیل رشد است. بنابراین دستیایب به حمورهالزم به ذ

که پایه و اساس شكوفایی این صفات به مشار میبرخورداری از صفات و ویژگی ونـد. بـدین تهایی است،  رتیـب ر
کودکی، الزم است:  نوجوان در دوره قبیل رشد، یعین در هنگام 

 ها و نبایدها را در زندگی بشناسد.با قواننی آشنا شده و لزوم توجه به باید 
 کند.های خود را به درس  شتوامنندی ین صورت استفاده   ناخته و از آهنا به هبتر
 کرده و جهت هبره کند.مندی درست از آن برنامهحقیقت اجل و فرصت را در زندگی درک  یزی   ر
 .کند  به توان اختیار در وجود خود واقآ شده و از آن به درس  استفاده 
 گیـریممیخته و آن را مبنای تصـحقیقت جزا و پاداش را به عنوان نتیجه اعمال و رفتارهای اختیاری شنا

 های خود قرار دهد.
 که اختاذ می کرده و آن را در هر عمیل مدنفرمسئول بودن خود را نسبت به تصمیمایت   قرار دهد. کند درک 
 

بی  ذیـل های تـرمهچننی یک نوجوان الزم است در دوره اول رشد یا مهان دوره طفولیت و خردسایل، به توامنندی
کرده  باشد: دست پیدا 
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ک هبره  مند شده و مهچننی توان عاطیف او در قبال دیگران فعال شود.از عواطآ سامل و پا
کرده و از آن به خویب در جهت مقاصد و برنامه کالم را پیدا  کنترل  کند.قدرت   هایش استفاده 

کی خود جهت شناخت حمیط پیرامونش استفاده گرفته و از متام ظرفیت ادرا کار   کند. حواس خود را به 
کنش مناسب داشته و توجهش در راستای شناخت خوب آهنا  نسبت به اشیاء پیرامون خود، خصوصًا طبیعت وا

 و مهچننی استفاده درست از آهنا فعال شود.
گونه یاز حتّرک، فعالیت و نشاط بسیاری برخوردار باشد به  کردن برای او ساده و شیر که فعالیت   ن باشد.ای 

بیل بــه هــای قـرشـد در دوره نوجــواین بـه معنـای فعــال بـودن متــامی حمورهـای رشـد در دورهطبیعتـًا حتقـق حمورهــای 
 انضمام حمورهای اختصایص این دوره است.
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که مؤلفهمهان تیب فرآیندی گیرد و بدین ترهای دوره اول و دوم شكل میهای دوره سوم رشد در ادامه مؤلفهطور 
ینـد کند، بـه مهـنی ترتیـب شـكوفایی حمورهـای رشـد در دوره متوسـطه نیـز در قالـب یـک فرآی میرا جهت حتقق ط

 توان از منفرهای خمتلیف مورد برریس قرار داد:شود. این فرآیند را میحمقق می
 هـایهـا در صـحنههـا و بـدیسازی قـدرت تفكـر شتشـخیص خـویبفرآیند شناخ : دوره متوسطه با فعال 

کامل عقل، بهخمتلآ زندگی( آغ گزارهاز شده و تا شكوفایی  یکارگیری  آ اصـیل های عقیل و اصالح تعار
کم بــر زنــدگی پــیش مــی ود. بــدین ترتیــب خــویبحــا نــان هــا مبتــین بــر حقــایق یقیــین و بــا اطمیهــا و بــدیر

 گیرد.شناخته شده و مبنای عمل قرار می
 گونهیفرآیند رفتاری: این دوره با فعالیت و حتّرک فراوان آغاز م که تنبیل بـرشود شبه  ای نوجـوان معنـا ای 

یزی شده امتداد پیدا مهای جدی، هدمفند و برنامهکند( و تا اجنام دادن فعالیتپیدا منی  کند.یر
 قــدرت گیـرد و در اناـافرآینـد تـوجهی: در ایـن دوره  سـت توجـه بـه نیازهــا و سـؤاالت در فـرد شـكل مـی ،

یت نیازها مبتین بر حقایق و  شود.ارتقای نیازها بر اساس آن در فرد اجیاد می مدیر
 وسـتان، دهای خمتلـآ اجتمـاعی شخـانواده، مدرسـه، فرآیند اجتماعی: دوره نوجواین با زندگی فرد در مجع

های خمتلآ شود و با ارتقای قدرت مشارکت اجتماعی، در هنایت به توان اجیاد مجعحمّله و ...( آغاز می
 رسد.د مشخص میدر راستای اهداف و مقاص

کر شده را به مهراه مؤلفه یئجمموعه فرآیندهای ذ کدام میهای جز یر مشاهدتر هر   ه منود:توان در منودار ز
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ویكردها و حنوه نگاه فرد است. لذا بیش از آنكه الزم باش بیت و رشد بیش از هر چیز وابسته به ر در  د اطالعـاتتر
که حنوه نگاه او به موضوعات و مسائل خمتلآ اصالح شده و ارتقااختیار  کند. فرد قرار بگیرد، الزم است  با  پیدا 

بیت و رشد بیش از پیش روشن می  شود.این توضیح نقش و امهیت قرآن در تر
می را « قرآن»خداوند تبارک و تعایل  کر»کر کتاب آمساین از دو ویژگیمی« ذ حصر به فرد من خواند، بدین ترتیب این 

گ« قرائـت»برخوردار است. « تذّکر»بودن و مهچننی اجیاد « شدینقرائت» ای ونـهبـه معنـای خوانـدن یـک مـنت بـه 
که معاین آن در جان قرائت کنـد. است  کـر»کننده ثبت شده و در حنوه عمل و رفتـار او منـود پیـدا  یـز بـه معنـای ن« ذ

که پیش جاری می شناخته شده بود، دوباره زنده شده و در وجود اوتر توسط انسان یادآوری است، یعین حقیق  
 شود.

که می کتایب  که به عنوان تهنا  کتایب با مطالب آموزنده،  از علم تا عمل  تواند مسیربدین ترتیب قرآن نه به عنوان 
 اسـاس هـر، را در وجود انسان فعال منوده و حنـوه مواجهـه او بـا موضـوعات و مسـائل را مبتـین بـر حـق اصـالح منایـد

بیت و رشدی است.  تر
کتاب را به صورت ویژه می کـا  اسـتوان در آموزشنقش سازنده این  ت جهـت های این دوره مشـاهده منـود. لـذا 

بی  بیــان شــده بــرای ایــن دوره، ســوره ئات و هــای قــرآن را متناســب بــا مهــان اقتضــاحتقــق هــر یــک از حمورهــای تــر
کـالم وحـی را در اصــالهیـد. در ایــن صـورت تـأثیر شـگفتهـای نوجوانـان بـه ایشـان آمـوزش دنیازمنـدی ح و انگیـز 

کرد. گونه چبهارتقای معجزه  ها مشاهده خواهید 

بی  دوره متوسطه مطابق آچنه  6جمموعه  یان شد؛ و بجلدی فهم قرآن در دبیرستان، با در نفر داشنت حمورهای تر
کــه مهـمگیـری از ظرفیــت یببـا هبــره می تـدوین شــده اسـت. بــه ایـن صــورت  کــر ین حمورهـای رشــدنفیـر قــرآن  بــه  تــر

گرفتـه شـده اسـت. تفصیل هر پایـه حتصـییل شناسـایی شـده و متناسـب بـا آن از سـوره می هبـره  کـر دین بـهـای قـرآن 
هــا د سـورهوخــهــای مـورد نیــاز بـرای رشـد را از ترتیـب نوجوانـان ضــمن آشـنایی و انـس بــا مفـاهمی نــوراین قـرآن، آمـوزه

یافت می  کنند.در
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گفتگــو و طراحـی فعالیــت ح هــای خمتلـآ و متنــو ، ســطدر ایـن جمموعــه سـعی شــده اســت بـا ارائــه انــواو سـؤال و 
کند تا میزان هبرهها با سورهارتباط چبه  بد.مندی ایشان از آن نیز ارتقا یاهای قرآن افزایش پیدا 

گرفته شده بـرای هـر پایـه حتصـ بی  در نفر  جـدول ذیـل  هـای ارائـه شـده در آن پایـه، درییل بـه مهـراه سـورههدف تر
 فهرست شده است:

ــــــــــــــــــــــه  پای
بی  حتصییل ــــای ارائــــه ســــوره تبینی هدف هدف تر ه

 شده

 پایه هفمت
 13ش

 سالگی(

ـــــــا  یین ب ـــــــز خیرگ
مقایســــه نفــــع و 

ر  ضر

ــــردن بــــا  ک ــــوان تفّكــــر  ــــای ت ارتق
ر حقییق  مقایسه میان نفع و ضر
کشـآ حقـایق و  کـار،  جهـت  هر 

هـا، ها و بدیدرست خویب درک
ــرای رســیدن فــرد بــه بلــوغ  بــا »ب

 «خدا بودن

 سوره مبارکه عصر
 سوره مبارکه تنی
 سوره مبارکه فجر
ق  سوره مبارکه طار

 پایه هشمت
 14ش

 سالگی(

از بـــــــنی بــــــــردن 
ــــم و  فاصــــله عل
عمل با توجه به 

 انواو تفكر

شــــناخت ســـــؤاالت و نیازهـــــای 
زنـــدگی و ســـاماندهی آن، بـــرای 

سـت مسـیر از علـم طی شـدن در
وز  تــا عمــل در فــرد و هبتــر شــدن ر

وز زندگی او   به ر

ســــــــــوره مبارکــــــــــه 
 غاشیه

 سوره مبارکه بلد
ســــــــــوره مبارکــــــــــه 

 ماعون
ســــــــــوره مبارکــــــــــه 

 مطففنی

ــــــان خــــــوب و خالقیــــــــــــــت در  پایه هنم ــــــاوت می  سوره مبارکه لیلدرک تف
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ــــــــــــــــــــــه  پای
بی  حتصییل ــــای ارائــــه ســــوره تبینی هدف هدف تر ه

 شده

 15ش
 سالگی(

اجنــام رفتارهــای 
یبا  ز

ین جهـــت اجنـــام دادن خـــوب تـــر
کارها، بـرای رسـیدن خوب ین  تر

یبایی بندگی و عبودیتف  رد به ز

 سوره مبارکه مشس
 سوره مبارکه اعیل

 پایه دهم
 16ش

 سالگی(

خالقیــــــــــــــت در 
ـــــــــه  احســـــــــان ب

 دیگران

شناخت جایگاه و وظایآ خـود 
در قبـــال دیگـــران جهـــت اجنـــام 
ین رفتارهــــا در مواجهــــات  هبتــــر
خمتلـــآ، بـــرای رســـیدن فـــرد بـــه 
عبـــودی  حمكـــم و اســـتقامت در 

 بندگیمسیر 

 سوره مبارکه علق
 سوره مبارکه عبس
 سوره مبارکه مهزه

 پایه یازدهم
 17ش

 سالگی(

یــــــــــــــــــت و  معنو
 هشیاری

شــــناخت هشــــدارهای اهلــــی در 
ـــه ـــدگی و ب ـــرای زن ـــارگیری آن ب ک

خود و نیز در ارتبـاط بـا دیگـران، 
ــرای نقــش ــرد در ب ین شــدن ف ــر آف

 مسیر هدایت جامعه

 سوره مبارکه یس

ــــــــــــــــــــــه  پای
 دوازدهم

 18ش
 ی(سالگ

کارآمـــدی بـــرای 
ـــــان ی ســـــازی جر
 اجتماعی

آشنایی بـا نفـام مهاهنـگ خلـق 
هـا گیری از نشـانهخداوند و هبره

و دعــــوت رســــوالن اهلــــی، بــــرای 
هـــای اجیـــاد زمینـــه اجنـــام خـــویب

 سوره مبارکه ملک
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ــــــــــــــــــــــه  پای
بی  حتصییل ــــای ارائــــه ســــوره تبینی هدف هدف تر ه

 شده

سـازی واسـطه فعـالماندگار  به
ــرد بــه عاقبــت ــرایی و رســیدن ف گ

ــــوان مجــــع ســــازی در راســــتای ت
 اصالح جامعه 

کید بر مهارتالز که تأ کر است  کتابم به ذ کـه ها، برای آهای سیزده تا هجده ساله بودن در عنوان اصیل  ن است 
ز بـودن آهنـا قـرار آمـواین جمموعه در تالش است تا خوِد نوجوانان را آموزش داده و مترکز خود را صـرفًا بـر جنبـه دانـش

که این آموزش ماننـد مسـجد های دیگری غیر از مدرسـه شها را در مكانندهد. لذا این امكان برای مشا وجود دارد 
کز فرهنگی( و مهچننی در خانواده نیز به نوجوانان ارائه دهید.  و مرا

گونه کتاب به  کتاب توسـط خـود افـراد نیـز فـراهم باشـد. بضمنًا  نـابراین ای نگاشته شده است تا امكان مطالعه 
گروه سین ارائه داد.تاین جمموعه را به عنوان سیر مطالعایت نیز می  وان به این 

که سیر مطالعه این سوره و است  کتاب بر سننی خمتلآ از آن ر کید  رسـ  رعایـت های آن به دها و آموزهطبیعتًا تأ
تر و یا پاینی کتاب برای افراد با سّن باال گرفنت ظرفیت افرشود، لیكن آموزش   اد، بالمانع است.تر منوط به در نفر 

ه بــتـوان آن را بــه راحــ  چنانكـه بیــان شــد ایـن جمموعــه بــه صـورت خودخــوان نگاشــته شــده اسـت، بنــابراین مــی
کرده و سؤاالت خود را از مریب یـا والـدین خـود بنرسـند. بـا ا توجـه بـه  یـن حـال بـانوجوانان ارائه داد تا آن را مطالعه 

گروهی طراحی شده در این جمموعه شکه از ضانبوه فعالیت ود(، یمـهای رشدی این دوره نیز به مشـار رورتهای  ر
گروهــی شدرون مدرســه، مســجد یــا ...( و بــا پیشــهناد مــی کــه آمــوزش ایــن جمموعــه در قالــب یــک فعالیــت  شــود 

یّب اجنام شود.  مهراهی یک مر
کتاب  پردازد:ها به دو حمور اصیل میهر یک از دروس 
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ن طــرد آوجـوان شـرد داده شـده و متناســب بـا مفـاهمی تـدبر در سـوره: در ایـن حمــور قسـم  از سـوره بــرای ن .1
گفتگوی مجعی یا حتقیق، اق دام به سؤال شده است تا هر یک از نوجوانان به صورت فردی و یا در قالب 

 پاسخ دادن به سؤاالت منایند.
که پاسخ هر یک از سؤاالت طرد شده در حمور تدبر در سوره، در ادامه حبث بـ کر است  ه صـورت الزم به ذ

کنند.غ کتاب نیز استفاده   یر مستقمی بیان شده است تا افراد بتوانند از هدایت حبث در خود 
ین .2 کـه در برخـی مـوارد فـردی و در برخـی مـوارمتر ین عمیل  د مجعـی های عمیل: در اناای هر درس چند متر

ین یب، رتیهــا مبتــین بــر ســوره مــورد مطالعــه و در راســتای حتقــق اهــداف تــاســت ارائــه شــده اســت. ایــن متــر
کمک مـی را کنـد تـا بتوانـد مطالـب آموختـه شـده را در سـاحت عمـل نیـز بـه اجـطراحی شده و به نوجوان 

 درآورد.
کتاب هـای هـای مـورد حبـث، حمورهـای فـوق بـا صـورتهای ایـن جمموعـه بـه فراخـور سـورهدر هر یک از 

 شود.هایی به دروس اضافه میشود و به تبع آن قسمتخمتلیف برای خماطب بیان می
کتاب مطابق مهان سیر مطالب مطرد شـده در هـر درس اسـت، لـذا پیشـهناد مـی یس   شـود هـر جلسـه بـاحنوه تدر

یّب  گفتگـوی مجعـی و هـدایت مـر م،  یـا معّلـپرداخنت به سوره و طرد سؤاالت آن آغاز شده و در ادامـه بـا اسـتفاده از 
 بندی برسد.حبث به مجع

ین وز، چنـهای عمیل طراحی شده نوعًا نیازممتر د هفتـه و ند به اجرا در فضای بیرون جلسه و ح  در طـول چنـد ر
ین را به عنوان تكلیآ جلسه قرار داد و در جلسات بعدی اجنایا بیشتر است. بنابراین می ین توان متار م دادن متار

 و نتایج حاصل از آن را برریس منود.
یّب مـیهر یک از دروس حداقل در  یک جلسه و تا سه جلسه امكان آموز که معّلم و مـر ا توجـه تواننـد بـش دارند 
 به ظرفیت نوجوانان و فرصت زماین دوره از این قابلیت هبره ببرند.

ین یندر متر گروههای طراحی شده تالش شده است تا این متر ر، شـهری های خمتلآ خماطبان شدختر و پسـها برای 
وستایی و ...( مفید و عیین باشد، با این وجود معّلم  یّب میو ر اص خماطبان خود، توانند با توجه به شرایط خیا مر

ین ین ارائه شده، اقدام به طراحی متر  های بومی منایند.مبتین بر متار
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ین که متر کر است  کارهای عمالزم به ذ یل و خصوصًا های ارائه شده در این جمموعه نوجوان را به سوی اجنام دادن 
کـردن شـمنـد مـییرامـون خـود حسـاس و دغدغـهمجعی سوق داده و او را نسبت به حمـیط پ رایط منایـد. لـذا فـراهم 

ق مناسـب جهـت آنكـه نوجوانـان بتواننـد اقـدامات عمــیل و جـدی در حمـیط پیرامـون خـود داشـته باشـند، در حتقــ
کمــی جــدی ــان  ــه تعبیــر دیگــر الزم اســت نوجوان ــود. ب کتــاب بســیار مــؤثر خواهــد ب ــرای  ــر اهــداف تعیــنی شــده ب  وت

گرامی اسـالم صـیلتأثیرگذارتر  وایت پیامبر  گرفته شوند و حقیقتًا مطابق ر یـری بـه عنـوان وز آلـه،وعلیـهاهللدر نفر 
کرده و مسئولیت کارآمد، به آهنا اعتماد   های جدی و مهمی را از آهنا خبواهمی.دانا و 

نـد تـا کتـالش مـی http://fahmeghoran.irرسـاین فهـم قـرآن بـه نشـاین شود پایگاه اطـالودر پایان یادآور می
بّیــا کمــک آمــوزیش جهــت ارائــه هبتــر ایــن جمموعــه در اختیــار معّلمــان، مر ن و مطالــب بیشــتر و مهچنــنی حمتــوای 

یـق مهـنی پـل ارتبـاطی، مـی زایی در توانـد نقـش بسـنوجوانان قرار دهد. نفرات، انتقـادات و پیشـهنادات مشـا از طر
کارآمدی این جمموعه داشته باشد.  ارتقای حمتوا و 

عـد از بتفـاوت قبـل و  سـتین شـود. بـاورکردین یدر او شـكوفا مـ یاریبسـ یهارسد توانیم آدم به بلوغ عقیل وق 
ود هر عمیلیبلوغ در انسان. بعد از بلوغ از انسان توقع م ر اسـاس بـ دهد، حساب شده باشد، یعینیکه اجنام م ر

کنـد و نفـع و  سـانالزم اسـت ان لیـدل نیمهـموجه و عاقالنه اجنام شود. بـه  یلیدل کـار فكـر  ر خـود را ضـقبـل از هـر  ر
کـار را اجنـام دهـد. مهچنـ ر را تهنـا در امـور دن نیبسنجد و بعد آن   ،نـدیآن نب یهـاو منفعت ایـالزم اسـت نفـع و ضـر

ک نید هیکه از ناح ییهابلكه به نفع گاه دیو خدا تأ  ارد.مقدم بد یویند یداشته باشد و آهنا را بر نفع ها یشده آ
کارها بر اساس دستورات خداوند»انسان به توان  وق  ر  اس کند، در خودش احس دایدست پ« سنجش نفع و ضر

ــوان و ــد از پوســته چبگیکنــد و میم یا ژهیــقــدرت و ت کارهــایتوان ــه  ــزرب ب یهــایش خــار  شــود و ب . اندیشــدیب
آن  یاو بـر ردیـرا در نفـر بگ هخـود و جامعـ تیوضـع نباشد، بلكه اصـالح دنیتواند فقط به فكر خوردن و خوابیم

کند. مهچن  یهاهبرنامـ یکنـد و دارا یداشـته باشـد، از خودگذشـتگ یاهلـ یهـازهیـها و انگتواند ایـدهیم نیتالش 
 باشد. یمنفم و قو
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یج خود را جمموعـه یآدم نیچن  عـایل یهادتوانـد در راه مقصـیکـه در اثـر آن باورهـا م نـدیبیاز باورهـا م یابه تدر
بوط به چن یهاهیکند و عزم در او شكوفا شود. توص یپایدار یـاد ]است:  دوراین نیحضرت لقمان به فرزندش مر

که لقمان به فرزندش  یکن[ هنگام  گفت: - کردیم هکه او را موعف در حایل -را 
رگ زىیپسرم! چ .1 که شرك، ظلم بز یک خدا قرار مده   است. یرا شر
کردمی؛ مادرش او را بـاردار شـد، ضـعآ روی ضـعآ؛ و و ما به انسان درباره پد .2 ز شـیر ار و مادرش سفارش 

کـه که برای من و پدر و مادرت شكر جبا آور  کردم(  سـراجنام  گرفتنش در طول دو سال؛ شآری به او توصیه 
کـه هـ یک مـن قـرار دهـی  کـه تـو چیـزی را شـر کردنـد  گـر آن دو، تـالش  یچ شمهه چیز( به سوی من است. و ا

ز شایستهشناخ  ا کن؛ و از ز آن نداری، از ایشان اطاعت مكن. ویل با آن دو، در دنیا به طر اه رای رفتار 
که توبه کن  اند؛ سپس بازگشت مهه مشـا بـه سـوی مـن اسـت و مـن کنان به سوی من آمدهکساین پیروی 
گاه میمشا را از آچنه عمل می  کمن.کردید آ

گــر بــه انــدازه ســنگیین دانــه خــردیل ش .3 ای از( کــار نیــک یــا بــد( باشــد؛ و در دل ســنگی یــا در شگوشــهپســرم! ا
گیرد، خداوند آن را در شقیامت برای حساب( میآمسان گاه است.ها و زمنی قرار   آورد؛ خداوند دقیق و آ

کـه بـه تـو .4 کن؛ و در برابـر مصـائیب  کـن می پسرم! مناز را به پا دار؛ و امر به معروف و هنی از منكر  رسـد صـبر 
کارها است. که این عزم  و شاستحكام( در 

و  .5 کـس خـوکبا یب اعتنایی از مردم روی مگردان شبرای مردم قیافه نگیر( و سر مستانه بر زمنی راه مر د ه هـر 
کند و شبه این بزرگی خیال( فخر بفروشد، خداوند او را دوست ندارد.  را بزرب خیال 

کن و صدای خود را پاینی بیاور .6 ین صداها، صدای خرها است.که زشت در راه رفنت اعتدال را رعایت   تر
کند. بـراهیتوص نیکه ا شود کیسیچقدر بزرب م کند و طبق آن عمل  گوش  کـه  ریـنف گـوهر یب نیـاینكـه ا یها را 

 طلع شومی:م به خویب ریاست در ما  شكوفا شود، الزم است از موارد ز« بلوغ با خدا بودن»یا  «بلوغ عقیل»مهان 
 ت و خوب چیست؟های رفتارهای درسویژگی 
 کار خوب اجنام شود، چه مراحیل باید طی شود؟  برای اینكه یک 
 کار خوب دارند؟  باورهای ما چه نقیش در اجنام 

http://www.quranahlebayt.ir/


 

 ایه هفمتپ -هایی برای سزیده ساهل بودنهمارت
 ( توضیحات اکمل)  

.QuranAhlebayt.irwww  

 کارهای خوب دارد؟ باور به قیامت چطور؟  باور ما به خداوند، چه تأثیری در اجیاد 
گـر مـا یـک ســ جــود خــود ورا در  یبلوغــ ـنیـو چن ـمیـکن ـدایـســؤاالت را پ ـنیـپاســخ ا ـمیـتوانیم ،میســاله باشــ زدهیا

کـه بـرا یـیهابـه مهارت ـازیسـاله بـودن ن زدهی. سـمیبرسـان ییو بـه شـكوفا ـمیرشـد ده ا آهنـا، خـوب بـ ییشــناآ یدارد 
یدیبگ فردر ن ـریز ـتیاسـت خود را در موقع  :ر

 طلــو  دیـ. آرام آرام خورشــدیـنیب یمـ یاـناختهناشـ تیـو خـود را در موقع ـدیـکنیصبـح شــده اســت، چشــم بــاز م
وشـــن میم کـــه نـــگاه میکنـــد و هـــوا ر کـــو ـنییــدر پا یدر توقفگاهـــ ـدیــنیبیم ـد،یــکنیشـــود. خـــوب  ه قـــرار یـــک 

کنار توقفگاه می گویدیبه شـما خوش آمد م یـیایـد و صداگرفته  گوید:کند. میو مشا را متوجه قله 
 که قله بلندی است و راه دشواری در پیبیآن قله را می ش داری، اما ین؟ باید به آجنا بریس. درست است 

ه هـم سفر جذایب اسـت و رسـیدن بـه آن بـاال بـا فـتح و پیـروزی مهـراه اسـت. ضـمنا مانـدن در ایـن توقفگـا
ک است و...  خییل خطرنا

 کوله پش  برای مشاست، در آن خوردین کـه نیـاز داری، قـرار لـه و مهـه اقها، نقشه صعود بـه این  مكانـایت 
 داده شده است.

  گـر کـامال مشـخص شـده اسـت. ا کـه بایـد از آن بـروی برایـت  گم شدن هم نباش، حمدوده مسـیری  نگران 
کین، به قله می کشیده شده دنبال  که روی زمنی   ریس.این خط را 

 که دشود. البته چون در راه خطرایت هم وجود دارد، یک راه بلد هم با مشا مهراه می کوله باید از امكانایت  ر 
که راه بلد می کین  کمبود آذوقه و مسائلپش  داری، آنطور استفاده  و  گوید. در غیر این صورت در راه با 

ریس. موقعیت هیجان انگیزی است. خوب است بدانید شوی و به قله منیمشكالت دیگری مواجه می
 یزده ساله است.که این موقعیت خییل شبیه واقعیت زندگی یک انسان س

ر را یكی از مهارت که بتوانمی با توجه به قبه، مقصد و هدف زنـدگی، نفـع و ضـر های سیزده ساله بودن این است 
کنمی. یان را تشخیص دهمی و برای رسیدن به نفع حقییق حرکت   بشناسمی، سود و ز

که بتوان نیساله بودن ا زدهیس یهااز مهارت ییك و از  میبه مقصد را بشناس دنیسها و امكانات رنعمت میاست 
کن کـه بتـوان نیـسـاله بـودن ا زدهیسـ یهـادیگـر از مهارت ی. یكمیو قدردان آهنا باش میآهنا درست استفاده   میاسـت 
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بـه  یخمتلـآ زنـدگ یهاتیو در موقع میده صیبودن به آن را تشخ بندیپا یچگونگمست قله و حمدوده حرکت به 
 . میباش بندیها پاحمدوده نیا
که بتوان نیساله بودن ا زدهیمهارت دیگر سو   نـهیزم ،میبه مقصد بشناسـ دنیرس ریخود را در مس یراهنما میاست 

کن رشیپذ یالزم برا مییو حنوه مراجعه به او را یاد بگ میدستورات او را فراهم   . ر
 هزدیزه را سـمـ نیـدارد. ا« تـر از عسـل نیریشـ» یمـزه ا یسـالگ زدهیاسـت. سـ دنشـ «دهیـفهم»سیزده سالگی سـن 

که مهراه کربال، در شب عاشورا آجنا  کـرد، بـرا یساله   آیا توصـمهـه مـ یبـا امـام و شـهادت در راه حـق را انتخـاب 
 منود.  
ق، فجـر و طـ ،نیمبارکه عصر، ت یهاکند با تدبر در سورهیم یسع« ساله بودن زدهیس یبرا ییهامهارت»کتاب  ار
 راهنمـا»و  «حمـدوده شـنایس» ،«نعمـت شـنایس» ،«منفعت شـنایس» یهامهارت نیو متر یرییادگ یبرا یانهیزم

کنـد. یـادگ یبرا «شنایس اجنـام  ازمنـدیهـا، ندرس یهـا عـالوه بـر مطالعـه حمتـوامهارت نیـا نیو متـر یریمـا فـراهم 
گفتگو با دوست یکارها بـر  رس عـالوهددر هـر  لیـدل نیبرگرفته از سوره هاست. به مهـ نیمتر زیتفكر و ن ان،خالقانه، 
م هـ عمیل نیگفتگو، پرورش تفكر و متر ت،یپرورش خالق یبرا ییهاسوره، خبش دینیو شن دیدین قیحقا حیتوض

کمـک م یهـاها و درسسـوره میمفـاه دنیـفهم شـتریکه به هبتـر و ب یزیگنجانده شده است. آن چ کنـد، یکتـاب 
دفترچه »دست آمده در یک دفترچه به نام ها، خاطرات و نتایج بههر درس و نوشنت جتربه عمیل یهانیاجنام متر

 است. «یسالگ زدهیس

 بزرب. یلیکوچک باشد و نه خ یلیکه نه خ یادفترچه د،یکن هیخودتان هت یبرا یاالزم است دفترچه 

 صفحه اول دفترچه را:
 .کنید  با نام خدا شروو 
 :سالگی من 13» سپس با خط خوش و در وسط صفحه بنویسید» 
 .نام خودتان را در مهنی صفحه بنویسید 
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 .کنید یخ شروو نگارش دفترچه را هم در اناای مهنی صفحه در    تار
 .دیکن و توسل به ایشان شروو نیبه عنوان مادر مهه مؤمن امسالم اهلل علصفحه بعد را با نام حضرت فاطمه زهرا 

 واالت خودتـان بگوییـد و از ایشـان خبواهیـد بـرای ز احتوانید چند خطی خطاب به ایشان بنویسید، امی
ینـب و حضـرت ام  زنـدان برومندشـان، امـام حسـن و امـام حسـنی و حضـرت ز کـه ماننـد فر کننـد  مشا دعـا 

ین شوید. علمم السالمکلثوم   نوجواین حسن آفر

 آن را خبواند. یفرد دیگر ستیدفترچه به خود مشا تعلق دارد و قرار ن نیا
 .کنید که آموختید در این دفترچه یادداشت   نكات مهمی را 
 ین که در اناای هر درس به مشا داده میمهچننی متر  شود را در این دفترچه اجنام بدهید.هایی 

ویدادها و حنوه نگاه مشا را در ایـن دوران ث 13در اناای این دفترچه  که ر کـرده اسـت. سالگی مشا خواهد بود،  بـت 
کمــک می مراجعــه بــه ایــن کــه وقــ  دفترچــه در آینــده بــه مشــا  یــد  ایــد چطــور فكــر ســاله بوده 13کنــد تــا بــه یادآور

کارهــایی اجنــام مــی دادیــد. آن وقــت میمی توانیــد درک درســ  از پیشــرفت خودتــان داشــته باشــید و کردیــد و چــه 
کنید.ها و شكستموقعیت یشه یایب  وز را ر  های خود در آن ر

  ای از پدرنامه
بّیان  سخین با معّلمان و مر

  هاسالهسیزدهسخین با 
  عصرسوره مبارکه 

یان؟!درس اول:    انااب سود یا ز
  های غلط؟!یسههای درست یا داشنت مقابرخورداری از مقایسهدرس دوم: 
ک؟!درس سوم:   باورهای پر سود یا باورهای خطرنا

 دمند یا رفتارهای یب فایده و پر ضرر؟!درس چهارم: رفتارهای سو
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کننده؟! یب   درس پنجم: رفتارهای سازنده یا ختر
 تنیسوره مبارکه 
  دار شدن یا از دست دادن نعمت؟!نعمت: ششمدرس 
  قدر داین و یا قدرشنایس؟: هفمتدرس 

 
  فجرسوره مبارکه 

 صاحب خرد یا بدون آن؟درس هشمت: 
 توجهی به آهنا؟ ها یا یبتوجه به عبارتدرس هنم: 

کامی کم ظرفی ؟درس دهم: برخورد درست با نا  ها یا 
  درس یازدهم: هبشت طلیب یا جهمن طلیب؟

ق  سوره مبارکه طار
 کنندگان یا یب توجهی به آهنا؟درس دوازدهم: توجه به هدایت

 درس سیزدهم: حافظ داشنت یا نداشنت؟
  درس چهاردهم: قرآن داشنت یا نداشنت؟
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