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کتب فهم قرآن در دبیرستان میکتاب مهارت  .باشدهایی برای شانزده ساله بودن از جمموعه 
یادی ارتباط دارد، بر روی انسانحاال دیگر این نوجوان برای خودش برو بیایی دارد؛ با انسان های دیگر اثر های ز

یبا و حمسنانه او با دیگران، خییلگذارد، روی او حساب میمی ها ها را عالمقند به خویبکنند و البته برخورد ز
کردن با مردم است. ی ۱۶کرده است.  ا به خویب رساله جایگاه خودش و دیگران  ۱۶ک نوجوان سالگی سن زندگی 

کرده و اجنام دان وظایفش در قبال دیگران برای او مهم می ا ، بنده خدشود، چون او خودش را قبل از هر چیزدرک 
ین برخورد را دارد.می کرده و البته با توقعات آهنا هبتر د رودر قبال برخ داند. انتظارات خود را از دیگران اصالح 

وز داده و مهوار ین برخورد را از خودش بر ا در روامنندی ته این دیگران، چه پسندیده باشد و چه ناپسند،مهواره هبتر
 .دهدخود ارتقا می

که در مواجهه با افکار و رفتارهای دیگران، با اندیشهسالگی سن اندیشه ۱۶ یباست، سین  ک و های ز های پا
ین برخوردها و س یباتر وز داده و در مسیر بندگی خدازندهفکرهای مثبت، ز ین رفتارها را از خود بر اوند به تر

 .رسداستحکام و استقامت می

ى براى دیگران ن انیم زانیاى پسرم! نفس خود را م که براى خود دوست دار  زیخود و دیگران قرار ده، پس آچنه را 
که براى خود من دوست وا مدار، آنگون پسندى،یبدار، و آچنه را  ى به براى دیگران مپسند، سمت ر که دوست ندار ه 

ى به تو ن کوکاریتو سمت شود، ن که دوست دار که براى دیگران زشت م کنند، یکیباش، آنگونه  ىیو آچنه را   دار
که براى خود م زىیزشت بشمار، و چ زیبراى خود ن گر چه  داینیآچنه من پسندى،یرا براى مردم رضایت بده  نگو، 
که خود بزرگ اندک است، آچنه را د داینیآچنه را م ى به تو نسبت دهند، در باره دیگران مگو، بدان  وست ندار

ور،و غ ینیب کوشش را در زندگ ،خمالف راسیت ر ى  رهیداشته باش، و در فکر ذخ یو آفت عقل است، هنایت  ساز
وردگارت از هر فروتین که به راه راست هدایت شدى، در برابر پر  1.خاضع  تر باش براى دیگران مباش، آنگاه 
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که به ما توفیق داد تا در عرصه آموزش و پرورش نسل آینده فعالیت منایمی   برای رشدد ومحد و سپاس خداوندی را 
کنمی.  زندامنان تالش   و تعایل نوجوانان و فر

که مقصد این   ه این مقصدبرشد و تعایل را خداوند تعینی منوده است، سزاوار است مسیر و حنوه رسیدن از آجنایی 
وایدات اهدل بیدت یافدت مندایمی. در ایدن صدورت مندابع اصدیل دیدن، یعدین قدرآن و ر کدالم خداوندد در علدمم را هم از 

کننده اهداف، حمتوا و روش  های آموزیش خواهند بود.السالم، تعینی 
کتدداب یدف قددرآین رشدد و دوره« فهددم قدرآن در دبیرسددتان»هدای جمموعده  ن، در هددای آن در زنددگی انسددابدر اسدداس تعر

ه ببدرد. های قرآن در جهدت مهدوار شددن مسدیر دسدتیایب بده اهدداف رشدد در دوره نوجدواین هبدرصدد است تا از سوره
کند.توضیحات ذیل می  تواند مشا را در جهت استفاده هبتر از این جمموعه یاری 

کدودکی خددار  شددهمقطدع دبیرسدتان را مددی گرفدت، در ایدن مقطددع فدرد از  و بدده  تدوان معدادل دوره سددوم رشدد در نظددر 
 شود، این دوره از چند جهت دارای امهیت است:دوران نوجواین وارد می

 ی پس از تکلیف شرعی است.دوره 
 ین الزاماشکوفایی عبودیت مبتین بر تفکر از مهم  ت آن است.تر
 .کودکی فرد است  پایان دوران 
 پذیر به نقیش فعال و تأثیرگذا ر تبدیل مدینقش فرد در خانواده، مدرسه و جامعه، از نقیش منفعل و تأثیر

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

ران گیدری شصصدیت و آیندده اوسدت. در ایدن دونوجواین دوران بسدیار تأثیرگدذاری در مسدیر رشدد یدک فدرد و شدکل
که پیشتر از آن تأثیر می که هندوپذیرفت فاصله مینوجوان از خانواده خود و حمیطی  ز ممکدن اسدت گیرد، در حایل 
 ود را تعینی نکرده باشد.شصصیِت باثبات و حممکی پیدا نکرده و مسیر زندگی خ
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کده حندوه پاسدصگویی بده آن مدیبسیاری از نیازهای جدید در فرد فعال می رقدم بزندد.  تواندد مسدیر زنددگی او راشود 
گرفتدده مددی یت درسددت آن از ضددرورتمهچنددنی نیازهددای فددراواین نیددز در ایددن دوره نادیددده  کدده مدددیر وره هددای دشددود 

ود. بنددابراین الزنوجددواین بدده مشددار مددی کدده نوجددوان در ایددن دوره، مقاصددد حقددی  زندددگیر درسددیت  اش را بددهم اسددت 
خوردار باشد ای جدی و عمیل داشته باشد و ضمنًا در طی این مسیر از استقامت الزم برشناخته و برای آن برنامه

 تا بتواند برنامه را تا رسیدن به مقاصد تعینی شده ادامه دهد.
ازدواج از منونه ا زندگی اجتماعی را به صورت فعال و مؤثر آغاز مناید، چنانکهشود تنوجوان در این دوره آماده می
ویکددرد اجتمدداعیهددای عیددین آن بدده مشددار مددی ویکددرد فددردی بدده سددوی ر ود. بنددابراین در ایددن دوره سددیری از ر نیددز در  ر

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

یر برمشرد:  در دوره متوسطه را در قالب موارد ز
صییل کارگیری عقل، جهت شناخت درست حقایق عامل و به تبع آن درک تفشکوفایی قدرت تفکر و به .1

 نسبت به مسیر درست زندگی
کردن قواننی و بایدها و نبایدهای اهلی د .2  ر زندگیشناخت معیارهای حقی ، جهت جاری 
ین عامل جهتشناخت درست نیازها و مسائل، به عنوان اصیل .3  دهنده به زندگی انسانتر
یت درست مواجهات، به عنوان بستر اصیل زندگی فرد و سوق دهنده به متامی اعمال و ب .4  ی اواورهامدیر
ت اخبرخورداری 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 آسیبارتقای قدرت برنامه .6 ر طی دهای موجود ر

 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 نوجو کر است  ای فوق نیازمند های قبیل رشد است. بنابراین دستیایب به حمورهاین در امتداد دورهالزم به ذ
که پایه و اساس شکوفایی این صفات به مشار میبرخورداری از صفات و ویژگی وندد. بددین تهایی است،  رتیدب ر

کودکی، الزم است:  نوجوان در دوره قبیل رشد، یعین در هنگام 
 ها و نبایدها را در زندگی بشناسد.وجه به بایدبا قواننی آشنا شده و لزوم ت 
 کند.توامنندی ین صورت استفاده   های خود را به درسیت شناخته 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 واقف شده و از آن به درسیت اس  تفاده 
 گیدریممیحقیقت جزا و پاداش را به عنوان نتیجه اعمال و رفتارهای اختیاری شناخته و آن را مبنای تصد

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

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

کند. حواس خود کی خود جهت شناخت حمیط پیرامونش استفاده  گرفته و از متام ظرفیت ادرا کار   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 از حتّرک، فعالیت و نشاط بسیاری برخوردار باشد یبه  کردن برای او ساده و شیر که فعالیت   ن باشد.ای 

بیل بدده هددای قدطبیعتدًا حتقدق حمورهددای رشدد در دوره نوجددواین بده معندای فعددال بدودن متددامی حمورهدای رشدد در دوره
 انضمام حمورهای اختصایص این دوره است.
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که مؤلفهمهان تیب فرآیندی گیرد و بدین ترهای دوره اول و دوم شکل میامه مؤلفههای دوره سوم رشد در ادطور 
یندد کند، بده مهدنی ترتیدب شدکوفایی حمورهدای رشدد در دوره متوسدطه نیدز در قالدب یدک فرآرا جهت حتقق طی می

 توان از منظرهای خمتلیف مورد برریس قرار داد:شود. این فرآیند را میحمقق می
 هدایهدا در صدحنههدا و بددیسازی قددرت تفکدر شتشدصیو خدویببا فعال فرآیند شناخیت: دوره متوسطه 

کامل عقل، به گزارهخمتلف زندگی( آغاز شده و تا شکوفایی  یکارگیری  ف اصدیل های عقیل و اصالح تعار
کم بددر زندددگی پددیش مددی ود. بدددین ترتیددب خددویبحددا نددان هددا مبتددین بددر حقددایق یقیددین و بددا اطمیهددا و بدددیر

 گیرد.ی عمل قرار میشناخته شده و مبنا
 گونهفرآیند رفتاری: این دوره با فعالیت و حتّرک فراوان آغاز می که تنبیل بدرشود شبه  ای نوجدوان معندا ای 

یزی شده امتداد پیدا مهای جدی، هدمفند و برنامهکند( و تا اجنام دادن فعالیتپیدا منی  کند.یر
  قدددرت گیدرد و در اناداو سدؤاالت در فدرد شدکل مدیفرآیندد تدوجهی: در ایدن دوره  سدت توجده بده نیازهددا ،

یت نیازها مبتین بر حقایق و ارتقای نیازها بر اساس آن در فرد اجیاد می  شود.مدیر
 وسدتان، دهای خمتلدف اجتمداعی شخدانواده، مدرسده، فرآیند اجتماعی: دوره نوجواین با زندگی فرد در مجع

های خمتلف مشارکت اجتماعی، در هنایت به توان اجیاد مجعشود و با ارتقای قدرت حمّله و ...( آغاز می
 رسد.در راستای اهداف و مقاصد مشصو می

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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بیت و رشد بیش از هر چیز وابسته به ویکردها و حنوه نگاه فرد است. لذا بیش از آنکه الزم باش تر در  د اطالعداتر
که حنوه نگاه او به موضوعات و مسائل خمتلف اصالح شده و ارتقا کند اختیار 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»یل خداوند تبارک و تعا کر»کر کتاب آمساین از دو ویژگیمی« ذ منحصر به فرد  خواند، بدین ترتیب این 

گ« قرائدت»برخوردار است. « تذّکر»بودن و مهچننی اجیاد « شدینقرائت» ای وندهبده معندای خوانددن یدک مدنت بده 
که معاین آن در جان قرائت کندد. کننده ثبت شده و در حنوه عمل و رفتدار او مندود است  کدر»پیددا  یدز بده معندای ن« ذ

که پیش جاری می تر توسط انسان شناخته شده بود، دوباره زنده شده و در وجود اویادآوری است، یعین حقیقیت 
 شود.

که می کتایب  که به عنوان تهنا  کتایب با مطالب آموزنده،  از علم تا عمل  تواند مسیربدین ترتیب قرآن نه به عنوان 
، اسداس هدر فعال منوده و حندوه مواجهده او بدا موضدوعات و مسدائل را مبتدین بدر حدق اصدالح منایددرا در وجود انسان 

بیت و رشدی است.  تر
کتاب را به صورت ویژه می کدا  اسدتوان در آموزشنقش سازنده این  ت جهدت های این دوره مشداهده مندود. لدذا 

بییت بیددان شددده بددرای ایددن دوره، سددوره ئات و ای قددرآن را متناسددب بددا مهددان اقتضدداهددحتقددق هددر یددک از حمورهددای تددر
کدالم وحدی را در اصددالهدای نوجواندان بده ایشدان آمدوزش دهیدد. در ایددن صدورت تدأثیر شدگفتنیازمنددی ح و انگیدز 

کرد. گونه چبهارتقای معجزه  ها مشاهده خواهید 

بییت دوره متوسطه مطابق آچنه  جلدی فهم قرآن در دبیرستان، با در نظر داشنت 6جمموعه  یان شد؛ و بحمورهای تر
کدده مهدمگیدری از ظرفیددت یببدا هبددره می تددوین شددده اسدت. بدده ایدن صددورت  کددر ین حمورهدای رشدددنظیدر قددرآن  بدده  تددر

گرفتده شدده اسدت. تفصیل هر پایده حتصدییل شناسدایی شدده و متناسدب بدا آن از سدوره می هبدره  کدر دین بدهدای قدرآن 
هددا ود سدورهخددهددای مدورد نیدداز بدرای رشدد را از ن آشدنایی و اندس بددا مفداهمی نددوراین قدرآن، آمدوزهترتیدب نوجواندان ضددم

یافت می  کنند.در

http://www.quranahlebayt.ir/


 

 دمهپایه  -بودن شانزده ساهلهایی برای همارت
 ( توضیحات اکمل)  

www.QuranAhlebayt.ir  

 

گفتگددو و طراحدی فعالیددت ح هددای خمتلدف و متنددو ، سددطدر ایدن جمموعدده سدعی شددده اسددت بدا ارائدده انددواو سدؤال و 
کند تا میزان هبرهها با سورهارتباط چبه  بد.دی ایشان از آن نیز ارتقا یامنهای قرآن افزایش پیدا 

گرفته شده بدرای هدر پایده حتصدییل بده مهدراه سدوره بییت در نظر  جددول ذیدل  هدای ارائده شدده در آن پایده، درهدف تر
 فهرست شده است:

پایدددددددددددددددددددددده 
بییت حتصییل هددددای ارائدددده سددددوره تبینی هدف هدف تر

 شده

 پایه هفمت
 13ش

 سالگی(

یین بدددددددا  خیرگدددددددز
مقایسدددده نفددددع و 

ر  ضر

کددددردن بددددا ارتقددددای  تددددوان تفّکددددر 
ر حقی   مقایسه میان نفع و ضر
کشدف حقدایق و  کدار،  جهدت  هر 

هدا، ها و بدیدرک درست خویب
بددا »بددرای رسددیدن فددرد بدده بلددو  

 «خدا بودن

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

 پایه هشمت
 14ش

 سالگی(

از بدددددددنی بددددددددردن 
فاصددددله علددددم و 

جه به عمل با تو
 انواو تفکر

شددددناخت سدددددؤاالت و نیازهدددددای 
زنددددگی و سددداماندهی آن، بدددرای 
طی شددن درسدت مسدیر از علدم 
وز  تددا عمددل در فددرد و هبتددر شدددن ر

وز زندگی او   به ر

سددددددددددوره مبارکدددددددددده 
 غاشیه

 سوره مبارکه بلد
سددددددددددوره مبارکدددددددددده 

 ماعون
سددددددددددوره مبارکدددددددددده 

 مطففنی

 سوره مبارکه لیلدرک تفدددددداوت میددددددان خددددددوب و خالقیددددددددددددددت در  پایه هنم
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پایدددددددددددددددددددددده 
بییت حتصییل هددددای ارائدددده سددددوره تبینی هدف هدف تر

 شده

 15ش
 سالگی(

اجنددام رفتارهددای 
یب  از

ین جهدددت اجندددام دادن خدددوب تدددر
کارها، بدرای رسدیدن خوب ین  تر

یبایی بندگی و عبودیت  فرد به ز

 سوره مبارکه مشس
 سوره مبارکه اعیل

 پایه دهم
 16ش

 سالگی(

خالقیددددددددددددددت در 
احسدددددددددان بددددددددده 

 دیگران

شناخت جایگاه و وظایف خدود 
در قبدددال دیگدددران جهدددت اجندددام 

ین  رفتارهددددا در مواجهددددات هبتددددر
خمتلدددف، بدددرای رسدددیدن فدددرد بددده 
عبدددودییت حمکدددم و اسدددتقامت در 

 مسیر بندگی

 سوره مبارکه علق
 سوره مبارکه عبس
 سوره مبارکه مهزه

 پایه یازدهم
 17ش

 سالگی(

یددددددددددددددددددت و  معنو
 هشیاری

شددددناخت هشدددددارهای اهلددددی در 
کدددارگیری آن بدددرای زنددددگی و بددده

خود و نیز در ارتبداط بدا دیگدران، 
ین شدددن فددرد در نقددشبددرای  آفددر

 مسیر هدایت جامعه

 سوره مبارکه یس

پایدددددددددددددددددددددده 
 دوازدهم

 18ش
 سالگی(

کارآمددددی بدددرای 
یدددددان سدددددازی جر
 اجتماعی

آشنایی بدا نظدام مهاهندل خلدق 
هدا گیری از نشدانهخداوند و هبره

و دعددددوت رسددددوالن اهلددددی، بددددرای 
هدددای اجیددداد زمینددده اجندددام خدددویب

 سوره مبارکه ملک
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پایدددددددددددددددددددددده 
بییت حتصییل هددددای ارائدددده سددددوره تبینی هدف هدف تر

 شده

سدازی واسدطه فعدالماندگار  به
یی و رسددیدن فددرد بدده گددراعاقبددت

سددددازی در راسددددتای تددددوان مجددددع
 اصالح جامعه 

کید بر مهارت که تأ کر است  کتابالزم به ذ کده ها، برای آهای سیزده تا هجده ساله بودن در عنوان اصیل  ن است 
ز بدودن آهندا قدرار آمدواندشاین جمموعه در تالش است تا خوِد نوجوانان را آموزش داده و مترکز خود را صدرفًا بدر جنبده د

که این آموزش مانندد مسدجد های دیگری غیر از مدرسده شها را در مکانندهد. لذا این امکان برای مشا وجود دارد 
کز فرهنگی( و مهچننی در خانواده نیز به نوجوانان ارائه دهید.  و مرا

گونه کتاب به  کتاب توسدط خدود افدراد نیدز فدراهم باشدد. بضمنًا  ندابراین ای نگاشته شده است تا امکان مطالعه 
گروه سین ارائه داد.این جمموعه را به عنوان سیر مطالعایت نیز می  توان به این 

که سیر مطالعه این سوره و است  کتاب بر سننی خمتلف از آن ر کید  رسدیت رعایدت های آن به دها و آموزهطبیعتًا تأ
تر و یا پاینی کتاب برای افراد با سّن باال گرفنت ظرفیت افرشود، لیکن آموزش   اد، بالمانع است.تر منوط به در نظر 

ه بددتدوان آن را بدده راحددیت چنانکده بیددان شددد ایدن جمموعدده بدده صدورت خودخددوان نگاشددته شددده اسدت، بنددابراین مددی
کرده و سؤا توجده بده  یدن حدال بداالت خود را از مریب یدا والددین خدود بنرسدند. بدا انوجوانان ارائه داد تا آن را مطالعه 

گروهی طراحی شده در این جمموعه شکه از ضرورتانبوه فعالیت ود(، یمدهای رشدی این دوره نیز به مشدار های  ر
گروهددی شدرون مدرسدده، مسددجد یددا ...( و بددا پیشددهناد مددی کدده آمددوزش ایددن جمموعدده در قالددب یددک فعالیددت  شددود 

یّب اجنام شود.مهرا  هی یک مر
کتاب  پردازد:ها به دو حمور اصیل میهر یک از دروس 
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ن طددرو آتددبر در سدوره: در ایدن حمددور قسدمیت از سدوره بددرای نوجدوان شدرو داده شدده و متناسددب بدا مفداهمی  .1
گفتگوی مجعی یا حتقیق، اق دام به سؤال شده است تا هر یک از نوجوانان به صورت فردی و یا در قالب 

 سخ دادن به سؤاالت منایند.پا
که پاسخ هر یک از سؤاالت طرو شده در حمور تدبر در سوره، در ادامه حبث بد کر است  ه صدورت الزم به ذ
کنند. کتاب نیز استفاده   غیر مستقمی بیان شده است تا افراد بتوانند از هدایت حبث در خود 

ین .2 کده در بمتر ین عمیل  د مجعدی رخدی مدوارد فدردی و در برخدی مدوارهای عمیل: در اناای هر درس چند متر
ین ییب، هددا مبتددین بددر سددوره مددورد مطالعدده و در راسددتای حتقددق اهددداف تددرتاسددت ارائدده شددده اسددت. ایددن متددر
کمک مدی را کندد تدا بتواندد مطالدب آموختده شدده را در سداحت عمدل نیدز بده اجدطراحی شده و به نوجوان 

 درآورد.
کتاب هدای هدای مدورد حبدث، حمورهدای فدوق بدا صدورتراخدور سدورههای ایدن جمموعده بده فدر هر یک از 

 شود.هایی به دروس اضافه میشود و به تبع آن قسمتخمتلیف برای خماطب بیان می
کتاب مطابق مهان سیر مطالب مطرو شدده در هدر درس اسدت، لدذا پیشدهناد مدی یس   شدود هدر جلسده بداحنوه تدر

یّب  پرداخنت به سوره و طرو سؤاالت آن آغاز شده و گفتگدوی مجعدی و هددایت مدر م،  یدا معّلددر ادامده بدا اسدتفاده از 
 بندی برسد.حبث به مجع

ین وز، چندمتر د هفتده و های عمیل طراحی شده نوعًا نیازمند به اجرا در فضای بیرون جلسه و حیت در طدول چندد ر
ین را به عنوان تکلیف جلسه قرار داد و در یا بیشتر است. بنابراین می ین جلسات بعدی اجناتوان متار م دادن متار

 و نتایج حاصل از آن را برریس منود.
یّب مدی که معّلم و مدر ا توجده توانندد بدهر یک از دروس حداقل در  یک جلسه و تا سه جلسه امکان آموزش دارند 

 به ظرفیت نوجوانان و فرصت زماین دوره از این قابلیت هبره ببرند.
ین ینهای طراحی شده تالش شده ادر متر گروهست تا این متر ر، شدهری های خمتلف خماطبان شدختر و پسدها برای 

یّب می وستایی و ...( مفید و عیین باشد، با این وجود معّلم یا مر اص خماطبان خود، توانند با توجه به شرایط خو ر
ین ین ارائه شده، اقدام به طراحی متر  های بومی منایند.مبتین بر متار
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که مت کر است  ینالزم به ذ کارهای عمر یل و خصوصًا های ارائه شده در این جمموعه نوجوان را به سوی اجنام دادن 
کدردن شدمندد مدیمجعی سوق داده و او را نسبت به حمدیط پیرامدون خدود حسداس و دغدغده رایط منایدد. لدذا فدراهم 

 شدند، در حتقددقمناسدب جهدت آنکده نوجواندان بتوانندد اقددامات عمددیل و جددی در حمدیط پیرامدون خدود داشدته با
کمددی جدددی کتدداب بسددیار مددؤثر خواهددد بددود. بدده تعبیددر دیگددر الزم اسددت نوجوانددان   وتددر اهددداف تعیددنی شددده بددرای 

گرامی اسدالم صدیل وایت پیامبر  گرفته شوند و حقیقتًا مطابق ر یدری بده عندوان وز آلده،وعلیدهاهللتأثیرگذارتر در نظر 
کرده و مسئولی کارآمد، به آهنا اعتماد   های جدی و مهمی را از آهنا خبواهمی.تدانا و 

ندد تدا کتدالش مدی http://fahmeghoran.irرسداین فهدم قدرآن بده نشداین شود پایگاه اطدالودر پایان یادآور می
بّیددا کمددک آمددوزیش جهددت ارائدده هبتددر ایددن جمموعدده در اختیددار معّلمددان، مر ن و مطالددب بیشددتر و مهچنددنی حمتددوای 

یدق مهدنی پدل ارتبداطی، مدینوجوانان قرار دهد. نظرات، ان زایی در تواندد نقدش بسدتقدادات و پیشدهنادات مشدا از طر
کارآمدی این جمموعه داشته باشد.  ارتقای حمتوا و 

 م سال
گرفتده و راه بده جا درهیرا در یدک جز یفدرد کده از هدر سدو آب آن را فرا کننددارد تصدو یدیکوچدک  ندواو غذاهدا و ا دد،یر 

ه ظددر مشددا چددن. بدده سدددتین یخبدددر یوجدددود دارد، فقدددط از انسدددان دیگدددر درهیددزندددده مانددددن در آن جز یامکاندددات بدددرا
 آید؟یبه وجود م یفرد نینچ یزندگ یبرا ییهاها و فرصتتیموقع
 یادکه خبواهد مانع آز ستین یچون انسان دیگر  ست،یهم بد ن یلیخ تیموقع نیکه ا دیاست پاسخ بده ممکن

کار یره است. مهه بدهد. اتواند اجنام یکه دلش خبواهد م یاو بشود، پس هر  جنا بدرای آصال او تهنا مالک آن جز
یره باشد! که آدم صاحب یک جز  اوست، عجب لذیت دارد 

وزها او  کند.یم یمفرط ط یو آزاد حالت خوشحایل نیرا با مه ییر
 را ندارند. شوند و دیگر  آن لذت سابقآرام آرام برخی چیزها تکراری می
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که تغهای دیگر تنفر آمیز میبرخی لذت م کمالکیت هم  کنند و مهیشگی هستند. احساسییر منیشوند، از بس 
ودمیکم  که او خبواهدد مالدک باشدد و دیگدرانر وسدت و شدند، فقدط خدود انبا . چون اساسا انسان دیگری نیست 

یق می که مالک باشد یا نباشدخودش، چه فر  !؟کند 
کنون در آزاد بودن او نیز باید شک یرهکرد، اینکه اصال انسا ا  گدر آزادی اسدت؟!ای حمبدوس شدده باشدد، من در جز

کاری هم اجنام بدهد. که در آن قفس بزرگ خبواهد هر   هرچند 
که ن  دهد.یفراموش شده او، آرام آرام خود را نشان م یازهایاینجاست 

 ازین ، او حیتکند دایاش را پبه آهنا دارد تا بتواند آرامش از دست رفته ازیها تنل شده است، نیلیخ یدلش برا او
کدردن و مهنشد ازیاو ن دن،یدارد به حرف زدن و حرف شن  و ... . شددن نیدارد به دوست داشنت، ابدراز حمبدت، نگداه 

کا  که دن ابد،یرا ب است انساین پس فقط  و  رهیدشدود متدام آن جزیحاضدر م را به او داده اند، حیت ایآن وقت است 
گد شدود، حدیت نیهدایش را بدهدد تدا بدا آن انسدان مهنشدیآزاد کده سدال یر آن انسدان خدواهر یدا بدرادرا ها بدا هددم باشدد 

کرده اند، او دیگر قدر ا  داند، پسیکنار هم بودن را م نیجنل و دعوا 
  کرد، هر حر کاری او را عصباین  واهد   و هر 
 ،کرد کیس قطع رابطه  واهد   به راحیت با 
 داند،قدر حلظه حلظه با دیگران بودن را می او 
گذاشددنت ذهن نیو ا کنددار  کددردن، توقددع نداشددنت،  کمددک  کدده حمبددت داشددنت،  کالم تیگوندده اسددت  هددا و در یددک 

کدددده هی. از مثددددال بددداال معلددددوم مددددردیگیآن فدددرد را م یندگدددداحسدددان بدددده دیگدددران، متددددام ز دددده بددددر یدددک از مددددا شدددود 
یددم. دق ددازین دمددوار ددنیا یمتامدد دددون مددا ب یهددا و اسددتعدادهااز توان یلددیخ ییشددکوفا ددم،ییبگو ددمیتددر خبواهقیدار

کدده داراسددتین ددریپذارتبدداط و تعامددل بددا دیگددران امکان  کارهددا باشدد و نظددم یددزیبرنامه ر ی. هرچقدددر هددم   ،میدر 
گددددر بلکدددده سددددت،یمددددا بدددده مقصددددد، تهنددددا وابسددددته بدددده خودمددددان ن دنیکدددده رسدددد ددددمیبایددددد بدان  وو نددددو  ارتبدددداط در 

کده از جدنیما را به مقصدد م تعامددل مددا بددا دیگددران اسددت. البته تهنا و تهنا ارتباط و تعامیل  یتارهداس رفرسداند 
یددباشد، از جنس احسان باشد ... . مشا چقدر در رفتار با دیگدران اح نو خالقانه نسبت به دیگرا بایز و  سدان دار

 دهید؟ مثال:را اجنام می رفتار نیترو شایسته نیکوترین ن،یهبتر
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 کرده است. در که مشا را به دلیل درس  واندن تنبیه   مقابل معلمی 
 .که خطایی مرتکب شده و از مشا عذرخواهی نکرده است  در مقابل دوسیت 
 کاری را از مشا می که  که مطابق حکم خداوند نیست.در مقابل پدر یا مادری   خواهد 
  که از مشا درخواسیت منوده است.در یبه   مقابل یک انسان غر
 که با حلن خویب با مشا صحبت منی  کند.در مقابل یتیمی 
 کرده و مدیت است حرف منی که با مشا دعوا   زند.در مقابل خواهر یا برادری 

کن ینکته مهم یت یاجتماع یهاکه ارتباط و تعامل نیا ،میرا نباید فراموش  سدوق  مقصدد یما را به سو در صور
کده برنامده ریعدادهاميان را شدکوفا مدهند و اسدتیم کده اج نیدا لیدشدده باشدند. دل یزیدکنندد  تمداو امدر آن اسدت 

 رهددا،یها، حتق، سددرزنشنادرسددت یهدداوافقتهددا و مها قددراردارد؛ از مجلدده خمالفتبیها در معددرا انددواو آسددانسددان
می برا ازیناجبا و ... . پس هرکدام از ما ن یهاها، نامهرباینییها، ترش روطعنه ها بیآسد نیه ادچار نشدن ب یدار

 ،یجتمداعبده تعدامالت ا یو جهدت دهد یزید. بددون برنامده رمیبدا آن، برنامده داشدته باشد بدایو برخورد عاقالنده و ز
جتمدداو امددا را از انفعددال در صددحنه  یاجتمدداع یزیددبرنامدده ر قددتیاز آهنددا داشددت. در حق ییشددکوفا رتددوان انتظددایمن

وایات باشد، مدا را اهدل رفتارهدا یزیبرنامه ر نیا کند و وقیتیخار  م نده و خالقا ابدیز یبرخاسته از منت قرآن و ر
ها، ورهسد نیدو مهدزه و تددبر در ا سمبارکده علدق، عدب یاندس بدا سدوره هدا ر،یمس نیمناید. در اینسبت به دیگران م

کارساز باشد؛ ز یم اریبس  :  رایتواند 
 ارهدای ، تاثیر خدوب دیددن یدک موقعیدت و شدناخت درسدت آن را بدر اجندام رفتبا تدبر در سوره مبارکه علق

یبا با دیگران مشاهده می  کنمی.ز
 اجندام   دیگدران وقدرشدنایس یدک موقعیدت را، بدر از تدبر در سوره عبس، تاثیر توجه و رجدو  بده حقدایق در

 یابمی.های خالقانه با آهنا در میرفتار
 ژگدی و مداعی در انسدان و تبددیل آن بده ویبا تدبر در سدوره مبارکده مهدزه، چگدونگی ت بیدت یدک رفتدار اجت

یشدده سددرزنش، طعندده و حتقیددردر اجتمدداو و اثددراتصددفت او را می و بددا شددناخت ر ، آن مددنیف یددابمی. از ایددن ر
رگوارانه در برابر آن را یاد میچگونگی دوری از این آسیب یبا و بز می.ها و برخورد ز  گیر

http://www.quranahlebayt.ir/


 

 دمهپایه  -بودن شانزده ساهلهایی برای همارت
 ( توضیحات اکمل)  

www.QuranAhlebayt.ir  

 

ین مهارت ها،سوره نیاکند به برکت یم یکتاب حاضر سع بیترت نیبد های احسان به دیگران را  در ُنده مهمتر
کند. در این ر  استا مطالب هر درس در سه قسمت بیان شده است:درس به مشا معر  

 کده حبدث قسمت اول مقدمه کدرده و مدا را آمدادای است  بدوط بده آن درس را شدروو  ه مهنشدیین بدا آیدات مر
 د.منایه میسور

 گرفته و رویش هایدر قسمت تدبر در قرآن، خبیش از یکی از سوره کر نامبرده مورد توجه قرار  دن برای تدبر 
 شود.سوره مطرو میآن در 

 ین عمدیل پیشدهناد شدده اسدت تدا درس ز سدوره، بده فتده اهدای برگردر قسمت پایاین هر درس، تعددادی متدر
 مهارت تبدیل شود.

گونه کده خدود مشدا هدم م یاکتاب حاضر به  کن دیدتوانینوشته شده اسدت  آن را اجندام  یهدانیمتر د،یدآن را مطالعده 
یایب دیده ز گرچه اجرا د،ییمنا و خودتان را ار گفتگو درباره مطال یآن با مجع یا ه و ب مطرو شداز دوستان، حبث و 

کند.مشا اجی یرا برا ینتایج هبتر و مؤثرتر اندتویها به معلمان و مشورت با ایشان مارجاو پاسخ نیمهچن  اد 

  ای از پدرنامه
بّیان  سصین با معّلمان و مر

که شانزدهسصین با   ساله اید...مشا 
  علقسوره مبارکه 

 مهه جانبه دیدندرس اول: 
 سنجیدهدرس دوم: 
 مصمم درس سوم:

 عبسسوره مبارکه 
گوهرش  ناشدرس چهارم: 

 با خدادرس پنجم: 
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 قدرشناس: ششمدرس 
و: هفمتدرس    گشاده ر
 مهزهسوره مبارکه 

 دجلودرس هشمت: 
 منشبزرگدرس هنم: 
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