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کتب فهم قرآن در دبیرستان میکتاب مهارت  .باشدهایی برای پانزده ساله بودن از جمموعه 
کنبد. هبا ییبدا میشبود  یب ح فر در نگاه اول تهنا یک عدد است. ویل وقیت به سن و سال نسبتت داده می ۱۵

الگی سب ۱۵یت مسبتل  دارد  تبرک ه هنرمندانبه از نوینبواب و بنبد ی. ساله برای یودش شخص ت و هوی ۱۵اصال 
کارهبای یبوب  را می کبه انسبان  ین صبورت کنبن توانبد ببه یبوبدوران هنرمندی زنبد ی انسبان اسبت  وقبیت  تر

که انسبان دیگبر  ی ین بشبود  پب  یواهبد یبوبیواهبد یبوب باشبد  ب نبه میاجنام دهد  وقیت  ین را وبیبتر تر
کنتببرل دوسببیتشببنایته و ببب کتبباب فااببر بببا ها و مهچنببع عمبب  بببه موقببحم آن را  لبب  میا اصببالب باورهببا   سببازد. 

 .اده استدساله بودن ارائه  ۱۵هایی برای های مش   ل   و اعح مهارت  ری از تدبر در سورههبره

کبن   ببابپسرم! چون برادرت از تو یندا  ردد  تو ییونبد دوسبیت را ببر قبرار  و  بر ردانبد تبو مهر   ببکبن و چبون  ا بر و
که دور  می زد تو بشنده باش؛ هنگامی  یند تو نزدیک شو و چون سخت میوو ه هنگام   رد تو آسان   ر. و ب ز

 باشد.باىش  و او صافب نعمت تو میکه  ویا بنده او می ناه  عذر او بپذیر  چنان
کبه سبزاوار آن ن سبتند  باجنبام دهبی  یبا ببا انسبانمتادا دستورات یاد شده را با غ ر دوستانت  ا آور . دمشبن هبایی 

را  دوست یود را دوست مگ ر تا با دوست  دمشىن ننبىن. در پنبد دادن دوسبت بنبوش  یبوب باشبد یبا ببد؛ و یشبم
که من ینرعه ینفرو یور   ام.تر از آن ننوش دم و پایاب  واراتر از آن ندیدها  ش ر
که با تو درش ک   ود  در برابر تو نرم شود. با دمشن یود با بشب  رفتبار با آن  که ام د است به ز کرده  نرم باش  یت 

ین دو ییروز  است )انتلام  رفنت یبا بشب دن . ا بر یواسبیت از ببرادرت ینبدا شبو   ینبایی  یرا سراجنام ش ر کن  ز
کبه  ک ب  وز  یواسبت ببه سبو  تبو بباز  بردد بتوانبد.  ببه تبو  مبان ن بک ببرد او را برا  دوسبیت بباگ  بذار  تبا ا بر و

کن  و هر ز ف  برادرت را به اعتماد دوسیت که فّل  را اایحم تصدی   ک   یرا آن  که با او دار  اایحم ننن  ز ای 
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کبه ببه تبو ات ببد ببتکىن با تو برادر خنواهبد ببود  و افبراد یبانوادهمی ک ب  ین مبردم نسبتت ببه تبو نتاشبن  و ببه  تبر
تر از برقرار  ییوند با تو داشته باشد  ا برادرت برا  قطحم ییوند دوسیت  دل ح  نما  ندارد دل متند  متادعالقه

کردن  هبانه کبه ببر تبو سب  مبیا  قو و یا در بد   ک ب  کردن تبو بیباورد  سبتمنار   ات کنبد در دیبدهتر از ن نی 
کبه تبو ر کب   کوشب  دارد  و سبزا  آن  یان یود  و سود تبو  کبردن ا شباد مبیبزرگ ین وه ننند  چه او به ز کنبد ببد  

 ن ست.

که به ما توف   داد تا در عرصه آموزش و یرورش نس  آینده فعال ت  ایمی   برای رشبد ومحد و سپاس یداوندی را 
کنمی.  زندا ان تالش   و تعایل نوینوانان و فر

که ملصد این رشد و تعایل را یداوند تع ع  وده است    ه این ملصدبسزاوار است مس ر و حنوه رس دن از آجنایی 
وایبات اهب  بیبت یافبت  بایمی. در ایبن صبورت منبابحم اصب   دیبن  یعبىن قبرآن و و کبالم یداونبد دو ع بمم را هم از 

کننده اهدا    توا و ووش  های آموزىش یواهند بود.السالم  تع ع 
کتبباب یبآ قببرآ« فهببم قبرآن در دبیرسببتان»هبای جمموعبه  ن  در هببای آن در زنبد ی انسبباب رشبد و دورهببر اسبباس تعر

ه بتبرد. های قرآن در ینهبت مهبوار شبدن مسب ر دسبت اا ببه اهبدا  رشبد در دوره نوینبواب هببرصدد است تا از سوره
کند.توا حات ذی  می  تواند مشا را در ینهت استفاده هبتر از این جمموعه یاوی 

کبودکی یبباو  شبدهملطبحم دبیرسبتان را مببی و بببه  تبوان معبادل دوره سببوم رشبد در نفببر  رفبت  در ایبن ملطببحم فبرد از 
 شود  این دوره از چند ینهت دارای امه ت است:دوران نوینواب وارد می

 ی پ  از تن  آ شرعی است.دوره 
 ین الزامات آن است.شنوفایی عتودیت متتىن بر تفنر از مهم  تر
 .کودکی فرد است  پایان دوران 
 پذیر به نلیش فعال و تأث ر ذانل ر تتدی  مبی  فرد در یانواده  مدرسه و ینامعه  از نلیش منفع  و تأث ر

 شود.
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 یورد.بس اوی از تلدیرات آینده فرد در این دوره رقم می 
 که فرد برای ازدواج و تشن   یانواده در دوره  شود.ی بعدی آماده میدر این دوره است 

ران   بری شخصب ت و آینبده اوسبت. در ایبن دو بذاوی در مسب ر رشبد یبک فبرد و شبن نوینواب دوران بسب ار تأث ر
که ییشتر از آن تأث ر می که هنبوپذیرفت فاص ه مینوینوان از یانواده یود و   طی  ز کنبن اسبت   رد  در فایل 

 شخص ِت باثتات و  مکی ییدا ننرده و مس ر زند ی یود را تع ع ننرده باشد.
کبه حنبوه پاسبخگویی ببه آن مبیای یندید در فرد فعال میبس اوی از ن ازه رقبم بزنبد.  توانبد مسب ر زنبد ی او راشود 

یت درسببت آن از اببرورتمهچنببع ن ازهببای فببراواب ن ببز در ایببن دوره نادیببده  رفتببه مببی کببه مببدیر وره هببای دشببود 
کببه نوینببوان در ایببن دوره  ملاصببد فلبب ینوینببواب بببه مشببار مببی ود. بنببابراین مزم اسببت  درسببیت  اش را بببه زنببد یو

یوردار باشد ای یندی و عمح داشته باشد و امنًا در طی این مس ر از استلامت مزم برشنایته و برای آن برنامه
 تا بتواند برنامه را تا رس دن به ملاصد تع ع شده ادامه دهد.

ازدواج از  ونه آغاز  اید  چناننهشود تا زند ی اینتماعی را به صورت فعال و مؤثر نوینوان در این دوره آماده می
وینببرد اینتمبباعیهببای ع ببىن آن بببه مشببار مببی وینببرد فببردی بببه سببوی و ود. بنببابراین در ایببن دوره سبب ری از و ن ببز در  و

   رد.نوینوان شن  می
کر شده در یصوص دوره نوینواب میها و ارورتبا توینه به ویژ ی ین  ورهای رشد توان مهمهای ذ بیت  وتر تر

یر برمشرد:در دو  ره متوسطه را در قالب موارد ز
ص ح کار  ری عل   ینهت شنایت درست فلای  عامل و به تتحم آن درک تفشنوفایی قدرت تفنر و به .1

 نستت به مس ر درست زند ی
کردن قوانع و بایدها و نتایدهای اهلی در زند ی .2  شنایت مع ارهای فل ی  ینهت یناوی 
ین عام  ینهتنوان اصحشنایت درست ن ازها و مسائ   به ع .3  دهنده به زند ی انسانتر
یت درست مواینهات  به عنوان بستر اصح زند ی فرد و سوق دهنده به متامی اعمال و ب .4  ی اواورهامدیر
ایت بریورداوی از قدرت قصد و اراده و عزم  ینهت فرکت به سوی اهدا  تع ع شده متتىن بر شن .5

 درست
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یزی  ینهت دستارتلای قدرت برنامه .6 ر طی دهای موینود  اا به ملاصد و ملاب ه با موانحم و آس بو
 مس ر

 بامرفنت قدرت صتر و استلامت  ینهت ادامه دادن مس ر تا رس دن به نت جه مط وب .7
 اجیاد مشارکت اینتماعی  در راستای ن   به اهدا  و ملاصد .8
 

 
که دوره نوینواب در امتداد دوره کر است  ای فوق ن ازمند ابراین دست اا به  ورههای قتح رشد است. بنمزم به ذ

که پایه و اساس شنوفایی این صفات به مشار میبریورداوی از صفات و ویژ ی ونبد. ببدین تهایی است   رت بب و
کودکی  مزم است:  نوینوان در دوره قتح رشد  یعىن در هنگام 

 ناسد.ها و نتایدها را در زند ی بشبا قوانع آشنا شده و لزوم توینه به باید 
 کند.توا ندی ین صورت استفاده   های یود را به درسیت شنایته و از آهنا به هبتر
 کرده و ینهت هبره کند.مندی درست از آن برنامهفل لت این  و فرصت را در زند ی درک  یزی   و
 .کند  به توان ایت ار در وینود یود واقآ شده و از آن به درسیت استفاده 
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 بریممین نت جه اعمال و رفتارهای ایت اوی شنایته و آن را متنای تصبفل لت ینزا و پاداش را به عنوا  
 های یود قرار دهد.

 که اختاذ می کرده و آن را در هر عمح مدنفرمسئول بودن یود را نستت به تصم مایت   قرار دهد. کند درک 
 

بییت ذیب  های تبروا ندیمهچنع یک نوینوان مزم است در دوره اول رشد یا مهان دوره طفول ت و یردسایل  به ت
کرده باشد:  دست ییدا 

ک هبره  مند شده و مهچنع توان عاطیف او در قتال دیگران فعال شود.از عواطآ سامل و پا
کرده و از آن به یوا در ینهت ملاصد و برنامه کالم را ییدا  کنترل  کند.قدرت   های  استفاده 

کی کار  رفته و از متام ظرف ت ادرا کند. فواس یود را به   یود ینهت شنایت   ط ییرامون  استفاده 
کن  مناسب داشته و توینه  در راستای شنایت یوب آهنا  نستت به اش اء ییرامون یود  یصوصًا طت عت وا

 و مهچنع استفاده درست از آهنا فعال شود.
کردن برای او سادهاز حتّرک  فعال ت و نشاط بس اوی بریوردار باشد به  ونه که فعال ت  ین ای   باشد. و ش ر

تح بببه هببای قبطت عتبًا حتلب   ورهببای رشبد در دوره نوینببواب ببه معنبای فعببال ببودن متببامی  ورهبای رشبد در دوره
 انضمام  ورهای ایتصایص این دوره است.
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که مؤلفهمهان  ب فرآیندی د و بدین ترت  رهای دوره اول و دوم شن  میهای دوره سوم رشد در ادامه مؤلفهطور 
ینبد کند  ببه مهبع ترت بب شبنوفایی  ورهبای رشبد در دوره متوسبطه ن بز در قالبب یبک فرآرا ینهت حتل  طی می

 توان از منفرهای خمت یف مورد برریس قرار داد:شود. این فرآیند را می ل  می
 هبایهبا در صبحنهو ببدیهبا سازی قبدرت تفنبر )تشبخ و یبوافرآیند شناییت: دوره متوسطه با فعال 

کام  عل   به یکار  ری  زارهخمت آ زند ی  آغاز شده و تا شنوفایی  آ اصبح های علح و اصالب تعاو
کم بببر زنببد ی یببی  مببی ود. بببدین ترت ببب یببوافببا نببان هببا متتببىن بببر فلببای  یل ببىن و بببا اطم هببا و بببدیو

   رد.شنایته شده و متنای عم  قرار می
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  که تنتح ببرشود )به  ونهدوره با فعال ت و حتّرک فراوان آغاز میفرآیند رفتاوی: این ای نوینبوان معنبا ای 
یزی شده امتداد ییدا مهای یندی  هدمفند و برنامهکند  و تا اجنام دادن فعال تییدا  ی  کند.یو

 قببدرت     برد و در انابافرآینبد تبوینهی: در ایبن دوره خنسبت توینبه ببه ن ازهببا و سبؤامت در فبرد شبن  مبی
یت ن ازها متتىن بر فلای  و ارتلای ن ازها بر اساس آن در فرد اجیاد می  شود.مدیر

 وسبتان  دهای خمت بآ اینتمباعی )یبانواده  مدرسبه  فرآیند اینتماعی: دوره نوینواب با زند ی فرد در مجحم
ای خمت آ همجحمشود و با ارتلای قدرت مشارکت اینتماعی  در هنایت به توان اجیاد  ّ ه و ...  آغاز می

 رسد.در راستای اهدا  و ملاصد مشخو می
کر شده را به مهراه مؤلفه یئجمموعه فرآیندهای ذ کدام میهای ینز یر مشاهدتر هر   ه  ود:توان در  ودار ز

 
 

وینردها و حنوه نگاه فرد است. لذا بی   بیت و رشد بی  از هر چ ز وابسته به و ر دد اطالعبات از آننه مزم باشتر
که حنوه نگاه او به مواوعات و مسائ  خمت آ اصالب شده و ارتلا کند ایت ار فرد قرار بگ رد  مزم است  . با ییدا 

بیت و رشد بی  از یی  ووشن می  شود.این توا ح نل  و امه ت قرآن در تر
می را « قرآن»یداوند تتارک و تعایل  کر»کر کتاب آمساب از دو ویژ ی منحصر به فرد یواند  بدین می« ذ ترت ب این 

ای ببه معنبای یوانبدن یبک مبنت ببه  ونبه« قرائبت»بریوردار است. « تذّکر»بودن و مهچنع اجیاد « شدبقرائت»
که معاب آن در ینان قرائت کنبد. است  کبر»کننده ثتت شده و در حنوه عم  و رفتبار او  بود ییبدا  ن بز ببه معنبای « ذ
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که یی یادآووی اس تر توسط انسان شنایته شده بود  دوباره زنده شده و در وینود او یناوی میت  یعىن فل لیت 
 شود.

که می کتاا  که به عنوان تهنا  کتاا با مطالب آموزنده   از ع م تا عم   تواند مس ربدین ترت ب قرآن نه به عنوان 
  اسباس هبر و مسبائ  را متتبىن ببر فب  اصبالب  ایبدرا در وینود انسان فعال  وده و حنبوه مواینهبه او ببا موابوعات 

بیت و رشدی است.  تر
کتاب را به صورت ویژه می کبا  اسبتوان در آموزشنل  سازنده این  ت ینهبت های این دوره مشباهده  بود. لبذا 

بییت بیببان شببده بببرای ایببن دوره  سببوره ئات و هببای قببرآن را متناسببب بببا مهببان اقتضبباحتلبب  هببر یببک از  ورهببای تببر
کبالم وفبی را در اصببالهبای نوینوانبان ببه ایشبان آمبوزش ده بد. در ایببن صبورت تبأث ر شبگفتازمنبدین  ب و انگ بز 

کرد.  ونه چبهارتلای معجزه  ها مشاهده یواه د 

بییت دوره متوسطه مطاب  آچنه  6جمموعه  یان شد؛ و بین دی فهم قرآن در دبیرستان  با در نفر داشنت  ورهای تر
کببه مهبم  بری از ظرف ببت اببا هبببره می تبدوین شببده اسبت. بببه ایبن صببورت  کببر ین  ورهبای رشببدنف بر قببرآن  بببه  تببر

می هببره  رفتبه شبده اسبت. تفص   هر پایبه حتصب ح شناسبایی شبده و متناسبب ببا آن از سبوره کبر دین ببهبای قبرآن 
هببا ود سبورهیببهببای مبورد ن بباز ببرای رشبد را از مبوزهترت بب نوینوانبان اببمن آشبنایی و انب  بببا مفباهمی نببوراب قبرآن  آ

یافت می  کنند.دو
ح هببای خمت بآ و متنببو   سببطدر ایبن جمموعببه سبعی شببده اسببت ببا ارائببه انببواو سبؤال و  فتگببو و طرافبی فعال ببت

کند تا م زان هبرهها با سورهارتتاط چبه  بد.مندی ایشان از آن ن ز ارتلا یاهای قرآن افزای  ییدا 
بی ینبدول ذیب   هبای ارائبه شبده در آن پایبه  دریت در نفر  رفته شده ببرای هبر پایبه حتصب ح ببه مهبراه سبورههد  تر

 فهرست شده است:
پایببببببببببببببببببببببه 
بییت حتص ح هببببای ارائببببه سببببوره تت ع هد  هد  تر

 شده
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پایببببببببببببببببببببببه 
بییت حتص ح هببببای ارائببببه سببببوره تت ع هد  هد  تر

 شده

 پایه هف 
(13 

 سالگی 

یىن ببببببببا  ی ر بببببببز
ملایسببببه نفببببحم و 

ر  ار

کببببردن بببببا  ارتلببببای تببببوان تفّنببببر 
ر فل ی ملایسه م ان نفحم و ار

کشبآ فلبای  و  کبار   ینهبت  هر 
هبا  ها و بدیدرک درست یوا

بببا »بببرای رسبب دن فببرد بببه ب ببو  
 «یدا بودن

 سوره متارکه عصر
 سوره متارکه تع
 سوره متارکه فجر
ق  سوره متارکه طاو

 پایه هش 
(14 

 سالگی 

از ببببببببع بببببببببردن 
فاصبببب ه ع ببببم و 
عم  با توینه به 

 انواو تفنر

 شببببنایت سبببببؤامت و ن ازهبببببای
زنبببد ی و سببباماندهی آن  ببببرای 
طی شبدن درسبت مسب ر از ع بم 
وز  تببا عمبب  در فببرد و هبتببر شببدن و

وز زند ی او   به و

سببببببببببوره متارکببببببببببه 
 غاش ه

 سوره متارکه ب د
سببببببببببوره متارکببببببببببه 

 ماعون
سببببببببببوره متارکببببببببببه 

 مطففع

 پایه هنم
(15 

 سالگی 

یالق ببببببببببببببت در 
اجنببام رفتارهببای 

یتا  ز

درک تفبببببباوت م ببببببان یببببببوب و 
ین ینهبببت اجنبببام دادن یبببوب تبببر
کارها  ببرای رسب دن یوب ین  تر

یتایی بند ی و عتودیت  فرد به ز

 سوره متارکه ل  
 سوره متارکه مش 
 سوره متارکه اعح

 سوره متارکه ع  شنایت ینایگاه و وظایآ یبود یالق ببببببببببببببت در  پایه دهم
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پایببببببببببببببببببببببه 
بییت حتص ح هببببای ارائببببه سببببوره تت ع هد  هد  تر

 شده

(16 
 سالگی 

افسبببببببببان ببببببببببه 
 دیگران

در قتبببال دیگبببران ینهبببت اجنبببام 
ین رفتارهببببا در مواینهببببات  هبتببببر

رای رسببب دن فبببرد ببببه خمت بببآ  بببب
عتبببودییت  نبببم و اسبببتلامت در 

 مس ر بند ی

 سوره متارکه عت 
 سوره متارکه مهزه

 پایه یازدهم
(17 

 سالگی 

یببببببببببببببببببت و  معنو
 هش اوی

شببببنایت هشببببدارهای اهلببببی در 
کبببار  ری آن ببببرای زنبببد ی و ببببه

یود و ن ز در ارتتباط ببا دیگبران  
ین شببدن فببرد در بببرای نلبب  آفببر
 دایت ینامعهمس ر ه

 سوره متارکه ی 

پایببببببببببببببببببببببه 
 دوازدهم

(18 
 سالگی 

کارآمبببدی ببببرای 
یبببببان سبببببازی ینر
 اینتماعی

آشنایی ببا نفبام مهاهنبل ی ب  
هبا   ری از نشبانهیداوند و هبره

و دعببببوت رسببببومن اهلببببی  بببببرای 
هبببای اجیببباد زم نبببه اجنبببام یبببوا

سبازی واسبطه فعبالماند ار  به
 ببرایی و رسبب دن فببرد بببه عاقتببت

سببببازی در راسببببتای تببببوان مجببببحم
 اصالب ینامعه 

 سوره متارکه م ک
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ک د بر مهارت که تأ کر است  کتابمزم به ذ کبه ها  برای آهای س زده تا هجده ساله بودن در عنوان اصح  ن است 

ز ببودن آهنبا قبرار آمبواین جمموعه در تالش است تا یوِد نوینوانان را آموزش داده و مترکز یود را صبرفًا ببر یننتبه دانب 
که این آموزشند ماننبد مسبجد های دیگری غ ر از مدرسبه )ها را در منانهد. لذا این امنان برای مشا وینود دارد 

کز فرهنگی  و مهچنع در یانواده ن ز به نوینوانان ارائه ده د.  و مرا
کتاب به  ونه کتاب توسبط یبود افبراد ن بز فبراهم باشبد. بامنًا  راین نبابای نگاشته شده است تا امنان مطالعه 

 توان به این  روه سىن ارائه داد.این جمموعه را به عنوان س ر مطالعایت ن ز می
که س ر مطالعه این سوره و است  کتاب بر سنع خمت آ از آن و ک د  رسبیت رعایبت های آن به دها و آموزهطت عتًا تأ

تر و یا پایع کتاب برای افراد با سّن بام  اد  بالمانحم است. رفنت ظرف ت افر تر منوط به در نفرشود  ل نن آموزش 

ه بببتبوان آن را بببه رافببیت چناننبه بیببان شببد ایبن جمموعببه بببه صبورت یودیببوان نگاشببته شببده اسبت  بنببابراین مببی
کرده و سؤامت یود را از مرا یبا والبدین یبود بپرسبند. ببا ا توینبه ببه  یبن فبال ببانوینوانان ارائه داد تا آن را مطالعه 

ود   یمبهای رشدی این دوره ن ز به مشبار های  روهی طرافی شده در این جمموعه )که از ارورتتانتوه فعال  و
کببه آمببوزش ایببن جمموعببه در قالببب یببک فعال ببت  روهببی )دوون مدرسببه  مسببجد یببا ...  و بببا ییشببهناد مببی شببود 

ّا اجنام شود.  مهراهی یک مر
کتاب  یردازد:ها به دو  ور اصح میهر یک از دووس 

ن طببر  آبر در سبوره: در ایبن  ببور قسبمیت از سبوره بببرای نوینبوان شبر  داده شبده و متناسببب ببا مفباهمی تبد .1
دام به سؤال شده است تا هر یک از نوینوانان به صورت فردی و یا در قالب  فتگوی مجعی یا حتل    اق

 پاسخ دادن به سؤامت  ایند.
که پاسخ هر یک از سؤامت طر  شده  کر است  ه صبورت در  ور تدبر در سوره  در ادامه حبث ببمزم به ذ

کنند. کتاب ن ز استفاده   غ ر مستلمی بیان شده است تا افراد بتوانند از هدایت حبث در یود 
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ین .2 کبه در بریبی مبوارد فبردی و در بریبی مبوارمتر ین عمح  د مجعبی های عمح: در اناای هر درس چند متر
ین  ه  بببر سببوره مببورد مطالعببه و در راسببتای حتلبب  اهببدا  تببرتهببا متتببىن اسببت ارائببه شببده اسببت. ایببن متببر
کمک مبی را کنبد تبا بتوانبد مطالبب آمویتبه شبده را در سبافت عمب  ن بز ببه اینبطرافی شده و به نوینوان 

 درآورد.
کتاب هبای هبای مبورد حببث   ورهبای فبوق ببا صبورتهای ایبن جمموعبه ببه فرایبور سبورهدر هر یک از 

 شود.هایی به دووس ااافه میشود و به تتحم آن قسمتخمت یف برای خماطب بیان می
کتاب مطاب  مهان س ر مطالب مطر  شبده در هبر درس اسبت  لبذا ییشبهناد مبی ی    شبود هبر ین سبه بباحنوه تدو

ّا  م   یبا معّ بیرداینت به سوره و طر  سؤامت آن آغاز شده و در ادامبه ببا اسبتفاده از  فتگبوی مجعبی و هبدایت مبر
 ی برسد.بندحبث به مجحم

ین وز  چنبمتر د هفتبه و های عمح طرافی شده نوعًا ن ازمند به اینرا در فضای بیرون ین سه و فیت در طبول چنبد و
ین را به عنوان تن  آ ین سه قرار داد و در ین سات بعدی اجنایا بیشتر است. بنابراین می ین توان متاو م دادن متاو

 و نتایج فاص  از آن را برریس  ود.
ّا مبیهر یک از دو که معّ م و مبر ا توینبه تواننبد ببوس فداق  در  یک ین سه و تا سه ین سه امنان آموزش دارند 

 به ظرف ت نوینوانان و فرصت زماب دوره از این قاب  ت هبره بترند.
ین یندر متر ر  شبهری های خمت آ خماطتان )دیتر و پسبها برای  روههای طرافی شده تالش شده است تا این متر
وستایی ّا می و و اص خماطتان یود  توانند با توینه به شرایط یو ...  مف د و ع ىن باشد  با این وینود معّ م یا مر

ین ین ارائه شده  اقدام به طرافی متر  های بومی  ایند.متتىن بر متاو
ین که متر کر است  کارهای عمح ومزم به ذ یصوصًا  های ارائه شده در این جمموعه نوینوان را به سوی اجنام دادن 

کبردن شبرایط منبد مبیمجعی سوق داده و او را نستت به  ب ط ییرامبون یبود فسباس و دغدغبه  ایبد. لبذا فبراهم 
مناسبب ینهبت آننبه نوینوانبان بتواننبد اقبدامات عمببح و ینبدی در  ب ط ییرامبون یبود داشبته باشبند  در حتلبب  

کتبباب بسبب ار مببؤثر یواهببد بببود. بببه تعت ببر دیگببر کمببی ینببدی اهببدا  تع ببع شببده بببرای  تببر و مزم اسببت نوینوانببان 
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وایت ییامتر  رامی اسبالم صبح یبری وع  بهاهللتأث ر ذارتر در نفر  رفته شوند و فل لتًا مطاب  و آلبه  ببه عنبوان وز
کرده و مسئول ت کارآمد  به آهنا اعتماد   های یندی و مهمی را از آهنا بواهمی.دانا و 

نبد تبا کتبالش مبی http://fahmeghoran.irسباب فهبم قبرآن ببه نشباب رشود پایگاه اطبالودر پایان یادآور می
بّیببا کمببک آمببوزىش ینهببت ارائببه هبتببر ایببن جمموعببه در ایت ببار معّ مببان  مر ن و مطالببب بیشببتر و مهچنببع  تببوای 

یب  مهبع یب  ارتتباطی  مبی زایی در توانبد نلب  بسبنوینوانان قرار دهد. نفرات  انتلبادات و ییشبهنادات مشبا از طر
کارآمدی این جمموعه داشته باشد.ارت  لای  توا و 

کبه وارد سبن پبانزایت بار داشبنت ینبی از ویژ بی ده هبای بسب ار مهبم هبر یبک از ماسبت  ببه یصبوص در مبورد مشبا 
کبه اجنبام مبیهبا رفتبار  بیاید  دیگبر ببا مشبا ماننبد چببهسالگی شده کارهبایی  تمبام د و افده بشبود  دیگبر در قتبال 

که مرتنب می   ویند:شوید   یاشتتاهایت 
 اشنایل ندارد!

که نداشت!  تلص ری 
 چبه است دیگر!

کمی سختگ رانه به نفر رس ده و فیت بعضا موینب آزار مشا هم بشبود  و  یل واقع بتشاید این بریورد در نگاه اول 
که اطراف ان مشا  مشا را د که متامی ایهنا نشان دهنده آن است  کودک  یاین است  ه مشا را انساب پندارند  ب نیگر 

کبه اجنبام مبیعاق  می کارهبایی  کارهبای یبوب و ببد را از هبم تشبخ و داده و در قتبال  کبه  ئول دهبد  مسبمشارنبد 
 است.

یک  فت!  باید به مشا تتر
ین شده کنون به صفت ایت ار مز که مشا میمشا ا های قع تومتوان د در مواینهه با اید؛ و این به معنای آن است 

کار که بریی از آهنا یوب و بریی بد هستند. در م ان  کارهایی  کارهای متفاویت اجنام ده د؛  های یبوب  خمت آ  
کار هستند.و بد هم بریی یوب ین  ین و بریی بدتر  تر
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ید  بنابراین می ین را با بد تشخ وتوان د تفاوت م ان یوبمشا ایت ار داو ین را با یوب و بدتر تتبه بده د و ال تر
کن د.می که به نفرتان صح ح است انتخاب   توان د آچنه را 

که  تصبممی  توانسب  ببرای یبودممن قتاًل هم می»ایت ار داشنت ویژ ی باشنوهی است  شاید با یودتان بگویید 
که می کارهایی را  کمن.بگ رم و  کا  ویل در پاسخ باید  فت قدرت انتخاب د« یواهم اجنام بدهم  انتخاب  اشنت 

کنبد. خباب مبیای را اجنام بدهد  انتست  یک چبه هم برای ایننه چ زی را بورد یا خنورد و یا ایننه چه بازین 
کبه مبیفال آننه مشا می کارهبای خمبت یف  کبه توان بد اجنبام ده بد  نبافحمتوان بد در م بان  کبار را  ین  ثبر آن از بل به اتبر

کن د. این کرده و آن را انتخاب  کبه مشبا را ماند ارتر است شناسایی   از دوران قدرت تشخ و و عمِ  ببه آن اسبت  
کرده و به مشا توان ایت ار داده است.  کودکی یاو  

کبه د ینبه و یبا عمبح اسبت  کبردن ی بر اسبت و ی بر ببه معنبای  ز می به معنای انتخاب  کر یىن در قرآن  ر یبک ی ر ز
ین عم  به  ینه و هبتر ین  ز ود.مشار میموقع ت مشخو  با توینه به فنم یداوند  هبتر  و

یده شده  اید مشا به عنوان یک انسان هنرمند آفر
که در آن قبرار مبیتوان د از موقع تمشا می یبد  هبر چنبد سبخت و یناننباه و یبر از مشبن  و درهایی  دسبر باشبد    ر

ینه ین  ز ینههبتر کرده و آن را آها را از م ان  ز که برایتان نایوشایند است انتخاب  یتبهای دشواوی  ا اجنبام نلبدر ز
ین تاب وی هسیت بدل شود. یتاتر ینه به ز که مهان صحنه و مهان  ز  ده د  

کببربالی امببام فسببع ع  ببه نببه هببای هنرمندابببدی  ی بب  ایببن صببحنهالسببالم   ونببه باشببنوه و اماینراهبایی چببون 
که انسان کهایی  سختاست. آجنا  ین و دردنا ین حلفهتر یتباتر ین صبحنهترها را ببا انتخباب و ایت بار یبود ببه ز
کنار زشتهای عامل تتدی  می ین فضای  انساب در  یتاتر که ز ین رفتارها  ودار میکنند؛ آجنا  که  رتر دد  آچننان 

یخ بشر تتدی  می ین تاب وی هنرمندانه تاو یتاتر که انسان و انسان ت را به متامی عامل نشبه ز  دهد.ان میشود 
 پانزده سالگی دوران هنرمندی مشاست ...

 ان شنوفایی و شاداا و طراوت ...دور
که مشا می کار بدوراب  ین صورت به  ید.توان د موهتت ایت ار را در وینود یود شنایته و آن را به هبتر  گ ر

ینها و یوبپانزده سالگی دوران شنایت یوا کردن آهناست.تر  ها و عمح 
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کتاب تالش می های ورهسبیفتد. برای این منفور از  ضر شود تا فد امنان  این فل لت بس ار مهم ینا در این 
کردن بمتارکه ل    مش  و اعح هبره  رفته شده است تا به برکت قرآن  توان شنایت یوا ه آهنبا ارتلبا ها و عم  

کند.   ییدا 
کتاب  امن برریس هر یک از سورهبر این اساس در هر یک از دووس نه هبای فبههای یاد شبده  ینبی از مؤل انه 

وایات اه  بیت ع مم ایت ار معر  شده و در اناا با هبرهشنوفایی ین عمح ارائبه السالم  تعدادی مت  ری از و ر
 شده است.

ین کتاب فاص  سالمزم است بدان د ننات و متر نایت شبها یژوه  در فوزه تدبر در قرآن و مهچنبع های این 
کنون با زدوره که ا وایات است   .باب ساده در ایت ار مشا قرار  رفته استهای رشد از منفر قرآن و و

ین صبحنهام د است به مدد امام ُفسن  امام َفسبن ع  به یتباتر امل در عبهبای السبالم  هنبر نوینبواب مشبا ببا ی ب  ز
ین صورت  ودار شود. یتاتر یان ساده مهع زند ی  به ز  ینر

کن د  دفتمزم است دفترچه کوچک باشد و نه ی ح بزرگ.رچهای برای یودتان هت ه  که نه ی ح   ای 
کن د. سپ  با یط یوش در وسط صفحه بنویس د:   «.سبالگی مبن 15»صفحه اول دفترچه را با نام یدا شروو 

یخ شروو نگارش دفترچه را هم در اناای مهع صفحه دو    ن د.کنام یودتان را در مهع صفحه بنویس د. تاو
کن بد. مبیسبن ع  بهصفحه بعد را با نبام امبام ف ه ببتوان بد چنبد یطبی یطباب السبالم و توسب  ببه ایشبان شبروو 

زنبدان برومندشب کبه مشبا را ماننبد فر ب ان  نوینبواایشان بنویس د  از افوامت یودتان بگوییبد و از ایشبان بواه بد 
زنبد امبام فسبن ع  بهُفسن ین قرار دهند. فضرت قاسم و فضرت عتداهلل دو فر کبه ینوانباالسبالم بودنبد  نوآفر ب 

ین صحنه یتاتر کرب و بال به  ای   ذاشتند.ز  های عامل را در سرزمع 
 عار !تاین دفترچه به یود مشا تع   دارد و قرار ن ست فرد دیگری آن را بواند. پ  یودتان باش د  بدون 

کن د. که آمویت د در این دفترچه یادداشت   ننات مهمی را 
ین که در اناای همهچنع متر  شود را در این دفترچه اجنام بده د.ر درس به مشا داده میهایی 
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ویبدادها و حنبوه نگباه مشبا ری پانزده سبالگی مشبا یواهبد ببود. دفترچبهدر اناا  این دفترچه کبه و ا در ایبن دوران ای 
کمبک مبی کرده است. مراینعه به این دفترچبه در آینبده ببه مشبا  رشبد  وکنبد تبا درک درسبیت از حنبوه ییشبرفت ثتت 

یشهیودتان داشته باش د و بتوان د موقع ت کن د.های موفل ت و شنست یود را به یوا و  یاا 
ین و دلنشع این  استه و مراقته را در سال  ش د.تان بیشتر یواه د چهای آینده زند یقطعًا مثره ش ر

  ای از پدرنامه
بّیان  سخىن با معّ مان و مر

  هاسالهخىن با پانزدهس
  سوره متارکه مش 

  درس اول: آماده و مهراه
یل   درس دوم: ییراستگی و زم
ز   درس سوم: نگهداوی فد و مر

  سوره متارکه ل  
  سنجی درس چهارم: موقع ت

  تنّ آدرس پنجم: ا
  توّقحمدرس ششم: ا 

 
  سوره متارکه اعح

یحم و مه شگی   درس هف : سر
 پذیِر منعطآ درس هش : ف 
   رادرس هنم: آیرت 
  آلهوع  هاهللس ره ییامتر یدا صح
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  های فردیویژ ی
وابط یانواد ی   و
وابط مهسایگی  و

  وطنشهری و همرابطه با هم
  رابطه با مس مانان

 های رهتریویژ ی
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