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 سخن سد بید
 سد بید: محمس پیدها ی

َِعنِ یِ َعلِ  يَمَِعْنِأَب يه  ِمُِاَْلقَاسِ ِِْبُنِإ ْبَراه  ِْبن  ٍدَِعنِْم  َِدا ُُِسلَْيمََِِحمَّ ْنقَنرِ اَنِْبنن  ِی ِ َدِاَْلم  ْْن   يَناٍ َِِعنْنَِح  ِ ِ ِْبنن 

ِاَلسَّالَمُِِیقَاَلِقَاَلِلِ  ِّللََاَّ َِعلَْيه     أَبُ َِعْبد 

ِاَلسََّماَ اتِ  َيِف يَِملَُك ت  َّ ُِدع  َِ َِعلََّمِّلِل  َلِب ه  ْلَمَِ َِعم  يماًِفَِعََِِمْنِتَعَلََّمِاَْلع  َّ َِ َِعلَّنَمِق يَلِتَِظ  َلِّلِل  َّ َِ َِعم  عَلََّمِّلِل 

 ِ َّ  1.ّلِل 

جفص گوید امام صاتق علیه السالم بمن فرموت  هزر هزه 

براى خدا علم را بیاموزت و بدان عمل هنزد و بزدیاران 

هاى بلنزد آسزمانها عمزیما خواننزد و بیاموزت تر مقام

تات ا، تعلیم خدگویند  آموخ  براى خدا، عمل هرت براى 

 خدا.براى 

اس ؛  نمام آموزش و پرورش ما یک نمام تقلیدی و کهنه

تو تا خصوصی  بزد تر او هسز . او، ، از روز اولز  کزه 

نمام آموزش و پرورش را تر توران سیاه پهلوی و انزدک  

پیا از آن بر کشور جاکم کرتند، نیازها و سنتهای کشور 

اشزد، از ور باید بکشرا تر نمر نارفتند. پایه سنتهای 

جربیات تیاران هم باید جزداکرر  اسزتفاته بشزوت. نزه ت

اینکه ما بیائیم الاوئ  را که تر فالن کشور غربز  بزا 

ی خطاهائ  که ممکن اس  تاشزته با همه -اقتضائات خوتش 

به کار گرفته شده، او را عینا  اینجا بیاوریم.  -باشد 

یک. بوت؛ این ض متأسفانه این کار را کرتند. تقلیدی مح

ینکه همان هم کهنه اس . خزوت  آن کسزان  کزه یزک توم ا

ی کشززور  مززا قززرار روزی مرجززع تقلیززد مسززاو،ن وابسززته

انزد و روشزهای گرفتند، امروز از این روشها عبور کرته

ایم بزه همزان اند؛ امزا مزا چسزبیدهتری را آورتهتازه

 2روشهای قدیم! تحول ،زم اس .

اساسا بزا تیزن و  ،اتر کشور م  مقوله تعلیم و تربی

هزای تین  گره خورته اس . از مهم ترین گزارههای گزاره

 ،تین  که برای پیشبرت اهداف مختلف قابل استفاته اسز 

توجه به نمرات گوناگون، مشورت و جمع گرای  س . مدارس 

بیا از  ،مسجد محور با توجه به اهداف و وظایف کالن خوت

هزای  رههاس . گززاین گزاره ا هرمجموعه تیاری نیازمند

که سبب تانا افزای  موسسان و تس  انزدرکاران، تقویز  

بنیه علم ، تکریر کم  مدارس، تقوی  ساختاری و تقویز  

شوند.بر همین اساس ستات مرتم  م  روجیه و شاتاب  آنها

، روز مزیالت بزا 26/11/1400مدارس مسجد محزور از تزاری 

علیزه  ن ابیطالزبابزسعاتت جضرت مزول  الکزونین علز  

                                                 
 .261، ص 1األنوار في غرر األخبار، ج  ةمشکا. 1

از معلمزان و پرسزتاران و بیانات مقام معمم رهبری تر تیدار جمعز  . 2

 .09/02/1388. کارگران
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الم، با هدف هزم افزایز  و آشزنای  مزدیران مزدارس الس

نوپدیزد، تبزاتل نمزرات و هزای سراسر کشور بزا ظرفیز 

تجربیات، آشنای  با رویا ها، شبکه سازی مزدارس مسزجد 

محورو تقوی  روجیزه مزدیران و مسزاولین مزدارس مسزجد 

محور، به مدت چهار روز اقدام به برگزاری توره آشنای  

 رقم و تهران نموت. ی ، تر شهتانا افزاو 

تر اولین روز برگزاری توره و پس از وروت مزدیران و 

جلسه با قرائ  قرآن و پرتاختن  ،موسسان به ستات مرکزی

اجمال  به فضائل مو، عل  علیه السالم، آغاز شزد. سز س 

جناب جج  ا،سالم والمسلمین عاشزوری معاونز  اجرایز  و 

ت  پیرامزون ئزه توضزیحا، ضمن ارازیپشتیبان  ستات مرک

ستات مرکزی، جلسه پیا از ظهر را با آشنای  های فعالی 

اجمال  افرات شرک  کننده با یکدیار و توضیحات  کوتاه 

پیرامون وضعی  شزهرهای مختلزف و مزدارس ایزن شزهرها، 

 اتامه تاتند.

 

بعد از معرف  و آشنای  مزدیران و موسسزان مزدارس و 

ناب آقززای تکتزر ید عزه، جعاشوری ز ایتوضیحات جناب آق

جسززینعل  تیلززم تبیززر سززتات کشززوری مززدارس مسززجدمحور 

توضیحات مفصل  پیرامون چازونا  برگززاری توره و سزین 

 آن ارائه کرتند.های برنامه

برنامه توره تانا افزای  بهمن ماه، به شکل ترکیبز  

و با بازتید از یازته مجموعه آموزشز   ،تر قم و تهران

نفر  40جدوت  ،تر این توره رگزار شد.هار روز بچ تر ط 
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موسسان، تس  انزدرکاران و مربیزان مزدارس  ،از مدیران

مسجد محور از سراسر کشور جضور تاشتند که برکات بسیار 

زیاتی برای شرک  کنندگان تر پ  تاش  که توضززیآ آن تر 

و تجزارب هزا گنجد اما گوشه ای از فعالی نم  این مقال

اول ماهنامززه مزدارس تر شزماره تر توره، ر عزیزان جاض

 گرتت.م  مسجد محور خدم  شما ارائه

 1400اسفند ماه  ،و العاقبه للمتقین

 ستات مرکزی مدارس مسجد محور
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 نهضت ردبیتم سیسالشهسا علیح ال الم
 م  س حضدت ابوالفضل علیح ال الم

 1397سال راسیس: 

 
 

 
 

ِایِآفتنناعِعلننمِ ِيقننينِينناِابنن تراع
ِ

ِيناِابن تراعِارِت ِدينارهِدرِمد مهِ
ِ

ِنسنصبحِنگاتِشنم ِحنحیِيناِابالح
ِ

ِتنننارِعبننناتِحبنننلِمتنننينِيننناِابننن تراعِ
ِ
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برکزز  مززول  الموجززدین علزز  ابززن  تر روز مززیالت بززا

ابیطالب عل  علیه السالم، مدیران و موسسان مدارس مسجد 

محورسراسززر کشززور از مدرسززه مسززجدمحور نهضزز  تربیتزز  

ار دس قززم تیززدتر شززهر مقززم سیدالشززهدا علیززه السززال

کرتند.جلسه با خوش آمزدگوی  و معرفز  اجمزال  مدرسزه 

توسط مدیر محترم نهض ، جج  ا،سالم والمسلمین اسزدنژات 

 آغاز شد.

تغدغه تربی  نسزل شزیعه، بزه مزدت ته سزال تر  هزن 

براتران اسزدنژات وجزوت تاشزته اسز .ولنااری سزاختار 

یزن ات  شدن الیتعلیم و تربی  کوتکان، سبب پرورش و عم

بسزیار، های تر مدیران این نهض  شد.پس از بررس تغدغه 

بهره مندی از نمرات اساتید و تحقیقات گسترته مزدیران 

این نهض  با کلیات مدارس مسجدمحور آشنا شدند اما این 

کلی  هم  هن آنها را اقناع نکرت تا آنکه طرج  نو بزه 

راه ا نززام نهضزز  تربیتزز  سیدالشززههدا علیززه السززالم ر

ام نهض  نیز بدلیل گسترتگ  این فعالی  ی کرتند.نانداز

تربیت  مزین به نام سیدالشهدا شده و برای این مجموعه 

 برگزیده شده اس .

تین اسالم، طبق اتعای خوت برای اتاره تمام  شزاون  *

زندگ  انسان برنامه تارت، پزس قطعزا برنامزه ای نیزز 

 .رتبرای تعلیم و تربی  تر اسالم وجوت تا

شاون مختلفز  ماننزد مزاتی و اخالقز  و نیز  انسان *

جسم  و... تارت، پس یک نمام کامل تعلیم و تربی  باید 

برای تمام  شزاون آن انسزان، برنامزه، چشزم انزداز و 

اهداف تاشته باشد. برای انسان البته توران  نیز تحز  

هزای عنوان توران شکوفای  وجوت تارت، که تمام  برنامه

و شاون زنزدگ  انسزان ، ین توران ر مبنای اب این نهض 

 همچنین آیات و روایات پ  ریزی شده اس .

 7توره  3تر این مجموعه، توران تعلیم و تربیز  بزه 

هف  سزاله اول مکتزب جضزرت   ساله تقسیم بندی شده اس 

عل  اصغر علیه السالم/جضرت رقیه سالم هللا علیها هف  ساله 

علیه  ضرت سکینهم/مکتب جسالتوم مکتب جضرت قاسم علیه ال

السالم هف  ساله سوم مکتب جضرت عل  اکبر علیه السالم و 

 مکتب جضرت فاطمه بن  الحسین علیها السالم

  نهض  تو توره هف  ساله وجزوت تارتهای برای برنامه

 12توره هف  ساله اول که توره گذار اس ، تانا آموزان 

 ینند. بم  سال عرف آموزش  را تر هف  سال آموزش

  اعمال و رفتار مربیان تر هر توره هف  سزاله، امتم

کامال متناسب با سن و سال و روجیات همان سن اسز .آتاب 

.. بززا .صززحیآ غززذا خززورتن   لبززاس پوشززیدن خوابیززدن و
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مدون و عمل محور تر  هن تانا آمزوزان ایزن های برنامه

 نهض  نهاتینه شده اس .

خوانزدن خزوان  و  مهتر سال اول نهض   جروف الفبا  کل

شوت بطوریکه تانزا م  مات با جرکات ثالثه آموزش تاتهکل

آموزان شا ساله نهض  تر خواندن و ترک مفزاهیم قرآنز  

 تر سطآ بسیار با،ی  هستند.

تر هف  سال توم  آموزش عموم  تروس  جفز  کامزل قزرآن  

تخصزص تر  شزوت.مز  نهج البالغه و صحیفه سجاتیه انجزام

.. از . رباتیزک و   زی   نزانوفضزای مجزا    جوزه خانواته

نهض  تربیت  سیدالشهداس  که مدیران و های تیار برنامه

موسسان آن با برنامه ریزی تر جال اجزرای آن هسزتند و 

 را عمل  کرته اند.ها ترصد این برنامه 80تا جدوت

تر بخا مکتب جضرت سزکینه تر ه  ال توم رنزو و بزوی 

ربیز  بزه سزم  ت تران نهض تخمتفاوت میشوت و ها آموزش

 کنند.م  ماترانه سوق پیدا

بزه سزبک طزول  هزا تر نهض  تربیت  سیدالشهدا آموزش

پذیرت   مرال به مدت توماه تانا آموزان غرق تر م  انجام

 شوند و تمام  نکزات آموزشز  آنزرا فزرام  آموزش قرآن

 گیرند.م 

 12کارگروه تحقیق و تولیدمحتوای نهض  تمام  محتوای 

را بررس  کرته و بزا تغییزر آن و  ش و پرورشساله آموز

تولید محتوای جدید   کتب جدیدی را تزالیف کزرته انزد. 

برای مرال   تر اتبیات فارس  کتاب صزدترس میزرزا جسزن 

رشدیه به نی  امیرالمونین به صزدوته ترس تبززدیل شزده 

اس  و مبنای آموزش اتبیات فارس  تر نهض  قرار گرفتزه 

 اس .

ب   هندسزه و هیزات آمزوزش ترتیب جساریاض  به ش آموز

شوت. با همین روش آموزش    تانزا آمزوزان توره م  تاته

با، را به راجت  جمع و ضرب های اول نهض  اعدات با رقم

 و تفریق میکنند.

کتزاب مرواریزدهای  ،کتاب صزدوته ترس ،آموزش خط نس 

 ،ب کتب مختلف تر موضوع علوم تجر ،اتب )کتاب خوتخوان(

.. از تیار کتب مورت استفاته تر نهضز  .سعدی وگلستان 

 تربیت  سیدالشهداس .

 خروج  ما باید مومن / عالم / مجاهد / ماهر باشد.*

نحوه  آموزش تر نهض  ایناونه اس  که مرب  مطلب مزد 

نمر را ارائه کرته، و تانا اموزان تر منزل به ابعزات 

ز رو ،د.سز سننکمز  مطلب پرتاخته و پیرامون آن کنکزاش

مباجره به بحث و تباتل نمزر پیرامزون های عد تر جلقهب
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آن مطلب  و رفع اشکال می رتازند.رفع اشزکال نیزز بزه 

 باشد.م  صورت ارائه به استات و پرسا و پاس 

با نمر مربز  جلقزه انجزام  ،با،ترهای رفتن به جلقه

 می ذیرت.

ه ک گزینا تر نهض  تربیت  سیدالشهدا به اینصورت اس 

شوند، و تنها شرط  که بزرای م  گزیناتر ابتدا والدین 

با نهض  همراه ها پذیرش وجوت تارت این اس  که خانواته

باشند و جداقل روزانه سه سزاع  تر منززل بزرای تانزا 

 آموز وق  گذاشته و با نهض  تر تعامل باشند.

ارتوی  ،هرهفتزه تر صزورت نبزوت مزانعهزای پنج شنبه

 استان  و کشزوری آن شهری، وت که سطآشهفتا  برگزار م 

 باشد.م 

نهض  به اطزالع های هر ماه میزان هزینه ،تر بحث مال 

به صورت تزوافق  و ها والدین میرسد و این میزان هزینه

شزوت.پس تر بحزث مز  بر اساس توانمندی والدین پرتاخز 

برای هر تانا آموز یزک هزینزه خزاص بزه عنزوان  ،مال 

اساس توانمنززدی مزال  و برشوت نم  تهشهریه تر نمر گرف

 شوت.م  خانواته انجام

نقطه عطف مجموعه نهض  تربیت  سیدالشزهدا  ،تر نهای 

رابطزه  ،تالیف کتب جدید با محتوای مناسب ،علیه السالم

و تقسیم بنزدی سزن  مناسزب ها تعامل  کامل با خانواته

تانا آموزان اس . نمرات مرب  شزرک  کننزدگان تر توره 

نشان از پویای  و  ،نهض  سیدالشهداهای ون فعالی امپیر

 عملیات  بوتن ایزن روش تربیتزز  تر نمزر صزاجب نمزران

 باشد.م 

 

 آیینه خانه  

را خوتشان تدوین کرته اند این یزک های  اینکه کتاب*

 شجاع  بوت. 

 

تاتند م  ایشان کاری ساختار شکن و نو تاشتند انجام*

رش مزا وزش و پروامروز آم شلو کامال  تاشتند با سیستم ف

خزوب  هزم هزای به راجت  مبارزه کرتند و جت  طزر  ترس

هزا تاشتند البته نیاز به کار هم تاش  و جا تاش  ایزن

تاتند تا ایزن کارشزان م  تیار ارائههای را به مجموعه

  .آب شسته تر و تقیق تر شوت

 

اما نکته ای مهم  که بزرگواران فراموش کرته اند و *

باید ترنمر بایرند بحث مدرک اس  که ها ینده بچهآ برای

 باید تق  این را پیا ببرند.
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که رفتزیم های  مجموعه آقای اسدنژات از بین مجموعه*

با برنامه و با فراهم  کرتن زمینه و مبنا به خزط زته 

بوتند و محتواهای بسیار خزوب  آمزاته کزرته بوتنزد و 

 یم و خیلز یزدال شزان را بززه عینزه تس -خروج  این تو

 وب بوت. کارشان خ

 

یک کار نوین کرته بوتند اینکه یک سری کتاب تزدوین *

 را کزارهزا کرته بوتند که متناسب با بچه هاشون کتزاب

  .کرتند و رشد خیل  خوب  تاشتندم 

 

هستند کزه بزه تزدوین کتزاب های  جزء معدوت مجموعه*

رسیدند و به نمرم ارائزه شزان مطلزوب نبزوت و ایشزان 

 .شان را ارائه تاتندو ثمرات  یق آموزش اتمص
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 مسرسح بنسگم 
 م  س شهیس بهشتم ره ،مسرسح بنسگم
 ح ت االسالم والم لمین بدومنس زیس عزه :مسید مسرسح

 1396 :سال راسیس

 

جلسه با قرائ  قرآن، خیرمقدم گوی  با لهجزه شزیرین 

اصفهان  و روای  خوان  آقزای برومنزد، مزدیر و موسزس 

 آغاز شد. گ مدرسه بند

 
 

 

سزاله 10جج  ا،سالم والمسلمین برومند، با تجربه جدوت

تر عرصه تربیت ، و تاسزیس مدرسزه بنزدگ  تر اصزفهان، 
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شعبه قم را نیز با قدرت و قوت راه اندازی کرته انزد. 

تر هزای هم از نامالیمات و سنو انزدازیهای  البته گالیه

 گنجد.نم  مسیر، فرموتند که تر این مقال

بر ظرفی  عموم  ومرتم  تاسیس  ، با تکیهرسه بندگ مد

شده اس  و بنا تارت اشکا،ت موجزوت تر عرصزه تعلزیم و 

تربی  را با تکیه بر این ظرفی  و اسزتفاته از نیزروی 

 انسان  اندیشمند و تین شناس برطرف نماید.

عبور از آموزش مکمل و رسیدن به یزک الازوی ثابز  و 

مایر پیشزرف  چشزندگ  سز . ب متفاوت ویژگ  بارز مدرسه

نفر تر آغزاز  40این مدرسه تر افزایا تانا آموزان از 

نفر تر جال جاضزر، بزه وضززو  قابزل  300راه، به جدوت 

مستقیم و های مشاهده اس . تاسیس مدرسه تخترانه و شعبه

سان  خزالق  90غیر مستقیم و ترگیر کرتن جدوت  نیروی ان

اجزرا  تن و قابزلبوتر تمام  شعبات، نشان از عملیات  

 ن الاوی مدرسه بندگ  س .بوت

ارائه مدل بزر اسزاس زیسز   ،* جسن مدارس مسجد محور

 بوم هر منطقه و باف  هر قوم و قبیله و محله اس .

* نیاز به نمام فکری که قدرت عرض انزدام تر برابزر 

نمام فکری آموزش غرب  را تاشته باشد، جلقزه گزم شزده 

 مدارس مسجدمحور اس .

  که تح  عنوان نقشه جزذب موعه بندگازی تر مجس کاتر

ایزن های تر جال تالیف اس ، نقطه عطف تیاری تر فعالی 

 مجموعه اس .

نیروی انسان   ،* بزرگترین چالا ما طر  و ایده نیس 

 ...س ، چه تر جذب و چه تر اجرا

مرجله، تا رسیدن به هدف  5تر نقشه راه مدرسه بندگ  

  اس ، آن حیط آموزش، تغییر مولاصل  طراج  شده اس ؛ ا

 هم  بصورت کل  و اعم از مکان آموزش.

مبتنز  هزای آموزش  غرب  به روشهای توم،  تغییر روش

بر قرآن و عقاید جقه ؛ تر این مرجله برای مرال جضزور 

و غیاب برای ایجات یک فضزای اعتمزات عمزوم  و ایجزات 

و رقب  واقع ، جذف شده اسز . تغییزر تر نمزام تشزویق 

 گیزرت؛ زیزرا بزه نمزرم  جله صورتتر این مرتنبیه هم 

رسد که نمام تشویق و تنبیه تر مدارس متعارف بسزیار  م 

 مورت اشکال اس .

با این نااه که مربیان واقع  تانا آمزوزان والزدین 

هستند، مدرسه والدین نیز تشکیل شده اس  تزا آنهزا تر 

ایفزا  رامسیر تعلیم و تربی  کوتک خوت نقا اساس  تری 

ماهانه و منمم و همکزاری اتامزه تار بزا د. جلسات کنن

 والدین نقطه مرب  مدرسه بندگ  س .
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بازارچه و تدوین پرونده تربیت  برای هر تانا  ،هیات

تیاریس  که مدرسه بنزدگ  قزدم تر راه های آموز برنامه

آنها نهاته اس  اما نمام جامع  که تر برگیرنده تمام  

  اجرا نیس  و نوز تر تسل باشد، هاماین مباجث بصورت ک

 توسط تیم پژوهش  مجموعه تر جال طراج  س .

برنامززه  40مدرسززه بنززدگ ، جززدوتا تر هززای برنامززه

برنامزه ورزشز  خالصزه  5برنامه آموزشز  و  15 ،تربیت 

 شوت.م 

هر ساله به منمور تربیز  افزرات های برگزاری توره *

 همز  سز  کزهم برنامزه ،متخصص تر جوزه تعلیم و تربی 

 دگ  تر جال پیایری آن اس .مدرسه بن

مدارس مسجد محور، بر مبنای تجربه های عمده فعالی  *

 محوری س .

مرجله چهارم و پنجم، تغییر متون ترس  تین  و غیر  *

تین  س  که با یک ریتم مشزخص و مزنمم تر جزال انجزام 

 اس .

   شوتبخا خالصه م  3مجموعه بندگ  تر های برنامه

امور آموزش  و امور سزالم  کزه گززارش  ،ر تربیت وما

تفصیل  این بخا ان شاهللا تر آینده به سمع و نمر خواهزد 

 رسید.

خوت را های مدرسه بندگ ، مدعیس  مبنای اصل  برنامه 

بر سخنان رهبری معمم انقالب بنا کزرته اسز ؛ بزه ایزن 

رهبزری معمزم از نوجوانززان را تر هزای صورت که خواسته

مانند های  گنجانده اس ، برنامه ه خوتروزانهای هبرنام

 . ...کتاب خوان ، ورزش و سالمت ، انس با قرآن و

تربیت  مزا تر مجموعزه بنزدگ ، روش های *یک  از روش

مختلزف ماننزد؛ ارتو، هزای تلقین کرتن مفاهیم بزا روش

 باشد.م  ...سروت و

 بدلیل نبوت زیرساخ  محتوای  و کمبوت نیروی انسان ،

محتوای کتب ترس  تقریبزا وابسزته   از نمر درسه بندگم

به محتواهای آموزش و پرورش اس  اما سع  شزده تزا بزا 

اضافه کرتن کتب و محتواهای تیار اهزداف کزالن مجموعزه 

 غفل  نشوت.

*یک مشکل بزرگ که تر راه پیشززرف  مزدارس مسززجدمحور 

وجوت تارت، این اس  که مزا غیزر از خوتمزان را قبزول 

بین مدارس مسزجدمحور شزکل  افزای  تر! اگر هم م نداری

 بایرت، قطعا این راه سخ  و طو،ن  هموارتر خواهد بوت.

جلسه با پرسا و پاس  و تباتل نمر بین جضزار اتامزه 

کند. به وضو  میتزوان تیزد کزه هزم افزایز  و م  پیدا
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توانزد تر مز  معرف  ساختارهای مدارس تزا چززه انزدازه

 وثر باشد.جد محور ممسپیشبرت اهداف مدارس 

 

  آیینه خانه

مزوارت زیززاتی را  ،خوب  تاشتندهای خیل  چشم انداز*

 کر کرته بوتند که اگر به هر کدامیک از اهداف برسزند 

  .به بیس  ترصد هم برسند خوتش موفقی  اس 

 

ایشان چندین سال کار تربیت  کرته اند و وقت  وارت *

رنامزه اند و بهوتفضای اصفهان و قم شدند تارای سبقه ب

هم باید بحث مدرک را تر قم بایزد ها وب  تاشتند و آنخ

 پیایر باشند.

 

خوت ما که تر شعبه اصفهان شان هستیم و محتوایشزان *

همان محتوای آموزش و پروش اس  و تو سه ماه اس  شزروع 

 تهم. نم  کرته اند و فعال  خروج  نداشته اند نمری

 

 هشخصزی  تاتا آمزوزان انزای که واقعا  به تمجمموعه*

علمز  جتز   ،توانند همه موضوعات ترس ها م شوت و آنم 

تفریح  و اقتصاتی شان را با هزم تاخزل مدرسزه تاشزته 

 .باشند

 

ای که تارای سند و نمزام مزدون بزوت و خزوب مجموعه*

 .ارائه تاتند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قای عباس قلع ریز:آ

این جمله را تر مسزجدمان جزک کزرتیم  تر زیزر ایزن 

 .سازی نیس آسمان، کاری با،تر از انسان

 

 یوار 

 نوشت
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 طدح ا ب تان

 وسس : ح ت االسالم والم لمین پورعباسم زیسعزهم

    1396 : راسیسل سا

 

با توجه به تاکیدات فزراوان رهبزری تر مزورت اصزال  

اختارهای  که آورته و برگرفته از مبان  اسالم  نیسز  س

تر جمع معلمان و تصمیم گیران آموزش و پرورش و ناران  

اقشار مذهب  و تغدغه مند از سزاختار موجزوت و ناکزار 

سا 96آمدی آن ، بر آن شدیم که تر سزال  ه چنزد بقبزا 

های فرهناز  آ.  شزروع بزه فعالیز  مسزجد ه تر بخاسال

کرتن مساجدی که تبدیل به نماز خانه شده محوری و پویا 

بوت تر امر تعلیم و تربی  گام  تحزول  بزرتاریم، کزه 

استات شهیدمان )مطهری( هم متذکر این بوتنزد کزه شز ن 

توم  مسجد بعد از عباتت و نماز آموزش اس  که تر زمان 

شد، ساجد به این روش اتاره م ز ایشان مر و بعد امبپیا

زت و سبک زنزدگ  تا  تر آن موج م اما تفکرات  که وابس

و تمدن غرب  که تر تلها و ا هان به عوامل مختلزف جزا 

باز کرته بوت و کنا ها و تصمیمات را تر سطآ کالن عزوض 

کرت، باعث شد که اساسا این امر مهم تعلیم و تربی  که 

کید شده و نارانز  امزامین بر آن تا ما بسیار وصتر نص

روسازی بوته ختم به سند تحول انقالب بر کاتر سازی و نی

 9ترصد آن تر بیا از  40بنیاتین شوت که شاید کمتر از 

سال اجرا شده اس  و اساسزا تر ایزن گزذر زمززان نهزات 

های تینز  جزدا تعلیم و تربی  را از نهات تین و آموزه

ها بداننزد ا و جوزههتب خانهختص به مکم کنند و تین را

تربیز  همزین جزوزه و  تر صورت  که متول  امر تعلیم و

 عالمان تین هستند.

 15طر  اتبستان با محور تزکیزه و تعلزیم نزاظر بزه 

با زنزدگ   مولفه تربیت  که تر گذر زمزان هزم مطزابق 

واقع  قابل تغییر اس  بر اساس تفکر و تجربه و تمزرین 

تعلزیم و تربیز  تو کزرت، کزه  ت را آغازخوو کشف کار 

ه باید مجهززز بزه آن بالیس  که اتب آموز تر این مجموع

شوت تا بتواند به استعدات پایه و توانمندی که انسان  

جامع را به ارمغان تارت، برسند لذا بر اسزاس فعالیز  

شوت، که تر چهزار جزوزه عملیزات، های مجموعه تعریف م 

شوت و برخ  سازی م  اب، محتواکتانوار، مهارت، جساب و 

عنزوان تعریزف از این کتب مرسوم آ.  تر  یل این چهار 

 شوت.م 
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این طر  تربیت  بزرای توانمنززد سزازی و رسزیدن بزه 

هزای اهداف اتبستان باید تر جوزه تعلزیم جتز  تر کتاب

)آ. ( جرف  برای گفتن تاشته باشزد کزه اساسززا تعلزیم 

این تو  و نمیتوانان تعلیم همهمان تربی  اس  و تربی  

حور  تفکزر را از هم جدا تانس  لذا طر  مطالعات  با م

سید ، کزه  ، کشف ، جل مساله ، تجربه به مرجله اجرا ر

متربیان مجموعه تر این طر  میتواننزد بزا فضزای  کزه 

مرب  ایجات میکند و آموزش های ،زم  که تر این زمینزه 

متززر   بسززیار کدتسززاله را تر مزز 12تاته میشززوت توره 

تهد عالوه بر اینکه ترس ها و علوم نافع  کزه تر  انجام

دگ  اجتماع  و جامعه بزرگتر ،زم تارت را تر جامعزه زن

 کوچک  به اسم مسجد و مدرسه فرا بایرت. 

تر سه جوزه سیاس  ها و اهداف و جوزه اجزرا و جزوزه 

مبان  ، مباجر  به تفصیل جمع آوری شده اس  که تر این 

 . گنجدنم ل مجا

و تر تسزترس  اختالل  فن  ایجزات شزده*همچنین بدلیل 

 ، از مجموعزه اتبسزتاننبوتن صوت جناب آقای پورعباسز 

 پوزش میطلبیم و به فضل خدای متعزال، تر شزماره بعزدی

بصزورت کامزل و ماهنامه بخا اختصاص  اتبسزتان آل طزه 

 .خواهد بوت تر تسترس عزیزانیژه و
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 م  س مسرسح روح هللا
 وح هللامسرسح ر

 آقای محمسها ی کدباسچم :موسس

 1398 :سال راسیس
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مسجد رو  هللا که مدرسه ای تازه تاسزیس را تر تل خزوت 

تر شهر تهران ،جای تاته بوت، اولین مدرسه میزبان توره

بوت. تر واقع این مدرسه، قلب ت نزده و رو  بخزا ایزن 

ای ناب آقزط جسزوتمسجد اس . مدرسه مسجد محزور رو  هللا 

او مرتی تنیا تیده و معلم  اس   .شوتم  اسچ  اتارهکرب

با تجارب مرال زتن  که نمیر او تر سیستم آموزش  کشور 

بسیار کم نمیر اس . آقای کرباسچ  مدیر مجموعزه مسزجد 

محور رو  هللا، تر نوجوان  وارت عرصه تعلیم و تربی  شده 

ر الیز  تفع و  اشتغال بزه معلمزها اس . او پس از سال

تعلیم و تربی  کشور، به تلیل نبزوت فضزای علمز   فضای

به خارج از کشور رفته و از نزتیک نمزام  ،مورت نمرشان

آموزش  چند کشور اروپای  را مورت بررس  قزرار تاته و 

تحقیق و کسب تجربه به این نتیجززه رسزیده ها پس از سال

 نکه بهترین مدل تعلزیم و تربیزز  مزدل  اسز  کزه تر آ

تر جزال  .موزش و پرورش صزورت پزذیرت  از آز زتایمرکت

جاضر مدل مدارس مسجد محور تنها مدل  اس  که تر انجام 

فراز ها این تمرکز زتای  موفق بوته اس . وی پس از سال

 و نشیب کار خوت را تر مسجد رو  هللا آغاز کرت.

هزای این مدرسه تارای پزانزته فزرق اساسز  تر جزوزه

رورش از جمله تفزاوت موزش پبا  آ بی تر مختلف تعلیم و

تر زمان آموزش، مدل گزینا،پیشه محزور بزوتن، محتزوا، 

مکززان و فضززا و همچنززین اسززتفاته از امکانززات عمززوم  

 و...م  باشد. 

تر این مدرسه به جای آنکه تانا آموزان گزینا شوند، 

 شوند.م  اولیا گزینا

* از آنجززا کززه مززدرک تحصززیل  بززرای عززده ای از 

مهم اس ، اخذ مدرک تر این مدرسه چند ار بسیها تهاونخا

  شیوه تارت

  شرک  تر امتحانزات بزه صزورت تاوطلزب آزات  تزا 1

پایان ششم ابتدای  ،زم نیس  فرت تر مدرسه جضور تاشته 

یک آزمزون  باشد. تر پایان سال ششم، آمزوزش و پزرورش 

 کند و از سزال بعزد هزم تانزا آمزوزانجامع برگزار م 

صورت تاوطلب آزات آزمون تهند  سال بهال به د سنناتوم 

 و مدرک کسب کنند. 

ب  نزام 2   تر مدارس همکار و همراه به صورت سوری ث

میشززوند و ایززام امتحززان تانززا آمززوزان تر آن مراکززز  

شوت و م  تهند و یا امتحان به خوت ما واگذارم  امتحان

 گیریم.م  ما از تانا آموزان امتحان

 زش از راه تورات آموز مؤسسه اتاف  مدل است3

  استفاته از مؤسسات قرآن  که مورت تأیید آموزش و 4

 پرورش هستند.



زمسززتان و بهززار  ،1شززماره  ،سززال اول|  ماهنامههه مههدارس مسههجد محههور 

01/1400 

20 

پانزته موضوع اساس  وجوت تارت که مدرسزه مسززجدمحور 

 کند م  رو  هللا را از تیار مراکز آموزش  متمایز

   مکان و فضای آموزش 1

 الف مقدس بوتن فضای مدرسه

 موم  انات عامک زا  امکانات؛ استفاته 2

سع  مزا  * چون رشد سیاس  برای ما قابل اهمی  اس ، 

این اس  که جد اکرر استفاته از فضای عمزوم  بزه عمزل 

بیاید. فضای تفریح  تانا آموزان تر مدرسه مززا عمزوم  

اس ، جمل و نقل عموم  اس ؛ جت  مراسزم کزه میخزواهیم 

چه   متر مراسمات عموها بایریم اولوی  این اس  که بچه

تدارک تیده شده، به ها که بیشتر برای بچهشاتی  عزا چه

 صورت عموم  شرک  کنند.

   تفاوت تراهداف کالن آموزش 3

آموزش و های   محتوا یا منابع آموزش ؛ *ما از کتاب4

کنیم؛ تر پرورش تا جای  که مفیزد باشزند اسزتفاته مز 

توجیزد مفضزل و بوسزتان و گلسزتان را تر هزا کنار این

تایره المعارف و قدیم  های کتاب تاریم.موزش  ه آمانبر

جز منابع آموزش  ما اس . اینترن  و فضزای مجزازی هزم 

برای رشد سوات رسانه تانا آموزان قابل استفاته اسز . 

هززای افززرات مختلززف بززا اسززتعداتهای متفززاوت و مهززارت

 گوناگون هم یک  از منابع آموزش  اس .

 زاننا آموتا یترفهای   تر نمر گرفتن تفاوت5

تانزا هزا   *تر رابطه با نمام مال    تر همزه مزدل6

اموزان یا شهریه میدهند و یا از سرانه آموزش و پرورش 

شوت    اما ما پیشه محوری را به عنزوان یزک م  استفاته

بینیم و همچنین مربیان ما به جزای ایزن م  منبع ترآمد

 .دنشزتواننزد صزاجب پیشزه بامز  که جقوق بایر باشزند

توانند از امکانات مسجد استفاته کززرته و تر م  همچنین

 آمد زای  کنند.

معلزم هزای   *روش آموزش  به جزای اسزتفاته از روش7

خوتشان کشف میکنند ها ما روش فعال تاریم که بچه ،محور

 و به مطلوب آن میرسند.

تر  ،  نقا اولیا ؛ اولیا بایزد نصزف روز تر هفتزه8

ارگروه تاریزم ا شا کزنند. م  ککرامدرسه مشهای برنامه

که اولیا تر یک  از این شزا کزارگروه میتواننزد عضزو 

 ،سزالم  ،تغذیزه ،فنز  ،مزال  ،شوند. کار گروه آمزوزش

 مستند سازی و اتاری اجرای . 

  تفززاوت تر گزززینا؛ مززا تانززا آمززوزان را گزززینا 9

نمیکنیم بلکه پدر و ماتر را گزینا میکنیم. اگزر ولز  

کنزد و مز  با ما همکزاریباشد  ا تارام رز،های قابلی 
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اگر تارا نباشد بدون این که ما او را منع کنیم خزوتش 

 شوت.م  از همکاری منصرف

   *تفاوت تر مربز ؛ مزا مربز  را یزک تانزای کزل10

را که از قبل بلد اسز  های  تانیم که بیاید یک چیزنم 

 را باوید و بروت. مرب  عالوه بر ایزن کزه بایزد مربز 

یک آتم  و ابعات باشزد. خزوت مربز  باید  باشد، فق مو

باید یک فرت یاتگیرنده باشد؛ یعن  تمزام مجموعزه مزا 

باید باهم رشد کنند، مرب  رشد بکند، تانا آمزوز رشزد 

بکند، ول  رشد بکند، مدیر رشد بکند. این نیس  که فقط 

مخاطب ما تانا آموز باشد، معلم یا مرب  باید یک یزات 

 شد. عمر باال ماتگیرنده ما

  تفززاوت تر ارزشززیاب ؛ *تفززاوت ارزیززاب  و ارزش 11

یاب  تر این اس  که ارزیاب  یعن  بررس  و نقزد، امزا 

بوتن. ما به جزای ایزن ها ارزش یاب  یعن  بدنبال ارزش

مچ گیری کنیم، نقات قوت آنهزا را ها بچههای که از ضعف

سز  رربکنیم و نسب  بین نقاط قزوت و ضزعف را م  بررس 

ر جرک  بزرای برطزرف شزدن نقزاط ضزعف را و مسی میکنیم

هستیم، بزه ها نماییم. به نوع  به تنبال ارزشم  طراج 

طوری که هم ارزش سازی کنیم و هزم ارزش شناسزز  کنزیم. 

فایده اصل  این کار این اس  که از امتحان گززرفتن بزه 

 کنیم.نم  عنوان ابزار مج گیری استفاته

مهندسز  های تهما، رشربی ؛ و ت می * تفاوت تر تعل12

مقبزول و های و پزشک  را که تر جامعهکنون  ایران رشته

تهیم و م  آید را تر اولی  بعدی قرارم  مطلوب به جساب

 .انسان  هستندهای مهم از نمر ما، رشتههای رشته

برای کنکور آماته ها تیدگاه بعدی ما این اس  که بچه

 ند.شو نشوند، برای زندگ  آماته

چه مان آ *ز13 موزش؛ چه به لحاظ فصل و ماه و سال و 

به لحاظ ساع  و روز مزا معتقززدیم بچزه سزه سزاله هزم 

قابلی  و فرص  یات گیری تارت و لزوم  ندارت که جتمزا 

آموزش را از سن هف  سالا  شروع کنیم. تر سن یزاتگیری 

ما معتقدیم جد اکرر زمان باید استفاته شوت بنزابراین 

 بلکه توازته ماهه اس .  ،س اهه نیا نه م  ملیصسال تح

  *نمم و انضباط؛ ما نمم و انمبزاط را یزک بسزته 14

بندی میدانیم که باید بزا جزنس تاخلز  تناسززب تاشزته 

باید این ها باشد، یعن  اگر قانون  میاذاریم برای بچه

قانون کمک کند به آموزش. خوت قانون ف  نفسه ارزش بزه 

م و انمباط باید از نم ه عمل فاتتساجساب نمیاید،بلکه 

خزوتش را نشزان تهزد،بنابراین نمزم و هزا تر رشد بچزه

کنیم. این نااه کلز  م  انمباط را با شرایط جال تنمیم

ماس ؛ تر هر موقعیت  ممکن اس  یک جور باشد. مزا اگزر 
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هزا این جا آموزش نمام  تاریم یک نمم و انمباط از بچه

بزه جزای د. ما م  باشنما شزخواهیم که مطابق با آموم 

گوییم چه شد کزه تیزر م  این که باوییم چرا تیر آمدی،

 آمدی.

  ماتانا آموز را برای مرب  شدن تربیز  میکنزیم؛ 15

تر ترجه اول این تانا آموز یا باید پدر شوت یا مزاتر 

 تهیم.،زم را به او یات م های شوت که ما مهارت

 

  آیینه خانه

وت اینکزه مزالک بزخیلز   مزن یارمعرف  خوت ایشان ب*

را تیدند و با ها کشورهای مختلف رفتند و انواع مجموعه

یک فکر و ایده خوب آمده اند برای من ارزشزمند بزوت و 

  .برای من مقبولی  ایجات کرت و کال  خیل  متفاوت بوت

 

مجموعززه ایشززان بززا مجموعززه آقززای متوسززل  یکزز  *

 امززر دناین تو بزرگززوار کززارخوب  کززه تاشززت.بوتنززد

تن بوت اگرچه امر مهم  اس  ول  طو،ن  اس  ازی کرکاترس

 .و نیاز به تامل بیشتری تارت

 

و  .به نمر بنده ایشان و آقای متوسل  یک جور هستند*

به تنبال کارتشکیالت  و کاتر سازی هستند و ترس سرجایا 

برایشان مهم اس  و پیشه و مهارت شان هم سرجایشان مهم 

ائم به شزخص اسز  کار ق اس  کهین ا نو عیب کارشا .اس 

ول  جنسس کارشان مورت پسند بززوت و کزار را بزه تانزا 

 اند.آموزان س رته

  

یک  از رفقا گفتند اگر یک فرزندی تاشتم خیل  توس  *

تاشتم بچه ام را تاخل این مجموعه باذارم چون مجموعزه 

شوت اینکه خوت م  ای اس  که تر آن خوتآگاه  خیل  تیده

 راها را انتخاب کند.  رسد کهگاه  بوتآخ هشخص ب

 

بزوت و هزا ترین ویژگ  شان آزاتی تاتن به بچزهشاخص*

خزوب  تر قالزب سزفر های ارائه شان ساته بوت. و تجربه

 .تاشتند
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 :مفاطم یقاآ

ه توسزتان مزان فقط ب یاتگاریاز آن ماس . من  ندهیآ

 م که خدا قوت.ویبا نماتو تر کشور م

 یوار 

 نوشت
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 (عج)محور صاحب الزمان مسرسح م  س
 ح ت االسالم رضاییون:مسید

 1398سال راسیس:

 

 
  

ر صززاجب الزمززان عززج، بززدلیل ه مسززجدمحومززدیر مدرسزز

شخص  از زمان تحصیل تر تبیرسزتان و بعزد از های تغدغه

آن تر جوزه علمیه، فعالی  تر جوزه تعلیم و تربیز  را 

طلبا  تنبال کرته اسز . های بصورت جدی تر کنار فعالی 

و تفکرات، نهایتا بزه تاسزیس یززک مدرسزه ها این تغدغه

موجزوت هززای ت از روشمتفزاو نوین وش  رو با ،مسجدمحور

ختم شده اس .  مدرسه مسجد محور صاجب الزمان عج باونه 

ای طراج  شده که همه افراتی که ترگیر این کار هستند، 

از جمله والدین ومرب  ها، تر کنار تانا آمزوزان رشزد 

میکنند؛ بدین شکل متعاقبا جو عموم  و جو محله ای کزه 

 کند.م  ف ، پیشراس  هدتر آن مدرسه تسیس ش

ثاب  مرل آموزش و پرورش، بسزیاری از های *تر ساختار

 آید.نم  افرات قدرت تفکر برایشان به وجوت

تر مدرسه مسجد محور صاجب الزمان تروس عموم  ماننزد 

خاصز  هزای ریاض  و علوم و زبان توسزط معلزم، بزا روش

 هتزفشوت، بلکه تو هنم  شوت. بقیه تروس تدریسم  تدریس

از تروس های  مرتب  تارند که محدوتههای رنامهبار ب یک

 شزوت و از آنهززا امتحزانمز  برای تانا آمزوزان معزین

 شوند.گیرند و ارزشیاب  م م 
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تر مدرسه مسجدمحور صاجب الزمان عزج، بزه جزای تروس 

شزوت؛ م  قرآن و عرب  که تر نمام آموزش و پرورش تدریس

 آمزوزانتانززا  بزه  هامفاهیم قرآن را به صزورت کارگز

تهند، به طوری که تانا آموزان عقاید و اجکام م  تعلیم

 پیامبران را تر کنزار ایزن مفزاهیم یزاتهای و تاستان

 گیرند.م 

 بزه صززورت کارگزاه  برگززارهزا تر این مدرسه، کزالس

بحث بکنند و گاه  ها شوت؛ به شکل  که باید بعض  وق م 

را  ر مرب م مدنماهیمف اوقات باید تااتر بازی کنند، و

 بصورت عمل  نمایا تهند.

)ترم( موفق بزه اتمزام تمزام  این مدرسه تر هر توره

باشد، بزه طزوری کزه م  تروس آموزش و پرورشهای محدوته

 تانا آموزان برای امتحانات هیچ مشکل  نداشته باشند.

بزه انزدازه توانشزان هزا تر این مدرسه از خزانواته

ا آمززوزان بزا ه، تانن مدرسای تر شوت.م  شهریه تریاف 

کننزد؛ هدف مساولی  پذیری و مهزارت آمزوزی فعالیز  م 

این مدرسه طوری طراج  شده اس  های بدین شکل که فعالی 

 که با بوم منطقه سنخی  تاشته باشد.

تر ایززن مدرسززه، مسززاولین و مربیززان بززه هززیچ وجززه 

  اندازند، جت  زمزاننم  مدرسه را به تعویقهای برنامه

آید؛ به هر نحوی شزده راهز  بزرای م    پیاه مانعم که

کنننززد و کزار م  مدرسه پیداهای انجام و اجرای برنامه

 کنند.نم  را رها

*کیفی  تر این مدرسه بیشتر از کمی  ارزش تارت و از 

اهمی  ویژه ای برخورتار اس ؛ باید گف  کزه ظرفیز  تر 

 سز ا همزا بسزتهزای همه جا وجوت تارت امزا چزون  هزن

 افرات مختلف استفاته کنیم.های یم از ظرفی انتونم 
 

  آیینه خانه

یک جمله ایشان برای من خیل  جالب بزوت کزه گفتنزد *

چون یک ترس را توس  تاشتند بهترین نمره را آورتنزد ؛ 

 .انایزه بهترین چیز اس 

 

خیل  باب میل خوتم بوت و از خوتشون خیل  اسزتفاته *

و خزوت کزار   اقتصاتیتر کار ن شوکرتم و طر  و ایده ها

 تربیت  خوب بوت. 

 

فرتی بسیار با تجربه و کس  که یک ریسک بزرگ کزرته *

اند و وارت یک عرصه ای شده اند از قبل برنامزه ریززی 

 نشده بوته اس  و کار سخت  تر پیا تارند. 
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شخصی  شان خیل  جالب بوت و جتز  گاهزا  بزه ایشزان *

شزان بزرای خوت ارهای  راختخورم و یک سزری سزام  غبطه

شکسته اند و به سم  چیزهای  رفته اند که توس  تاشتند 

کننزد یعنز  مز  و بچه هایشان را همینطور تربی  کزرته

 بشوند.  ،جوری که خوتشان توس  تارند بشوند

ارائه خوب  تاشتند و خاطرات و تجربیزات  را بیزان *

ا بز فرموتند که مفید بوت و نکات  تر رابطه با تعامزل

 تند که مفید بوت. ان فرمومسجد بی
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 مسرسح م  س محور یاوران امین
 مسرسح م  س محور یاران امین

 آقای مقسم :موسس

 1342قسمت م  س 

 1394فاطمیح  :بهده بد اری
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مدرسه جاج جسن صنیع الدیوان، واقع تر خیابان بشیری 

بززا فضززای سززنت  و سززاختمان جززذاب قززدیم ، یززاتآور 

اس . تر تل این مسجد، مدرسه توران گذشته ای همکتبخانه

شکیل شزده  ای با هدف پرورش نیروهای انقالب  و جهاتی ت

اس  که فعالیز  خزوت را بزر مبنزای تعلزیم، تربیز  و 

 چندسال  س  آغاز کرته اس . ،مهارت

تر فاطمیزه  ،* افرات و اعضای مجموعزه تر وهلزه اول

اتی و جهز ن ساختمان مسجد را با کمک نیروی انسزا 1393

بسیج  و استقراض از مومنین و استفاته از خیرین عزیز، 

 به صورت معجزه آسای  بهره برتاری کرتند. 

تانا آموزان این تبیرستان تر کنار فضای علم ، فضای 

کننزد.تر کنزار ایزن مز  معنوی و صمیم  را هزم تجربزه

فعالی  تربیت  و پرورش روج  نیزز تر ایزن  فعالی  ها،

بسیار اهمیز  تارت. همچنزین تر کنزار ار سیتبیرستان ب

سزه روز  ،تحصیل و تعلیم مبان  تین ، اخالق  و تربیتز 

تفریآ مشغول های بینند و تر زنوم  تر هفته آموزش رزم 

 مرل والبیزال و پینززو پنزو و فوتبززال تسزت های  ورزش

 شوند. م 

ین مجموعه، این اس  که آموزش زیر مجموعزه * مبنای ا

ر ایزن مجموعزه، آمزوزش علزوم و فنزون د.تاشبم  تربی 

مختلف تر بستر تربی  روج  و اخالق  تانا آمزوز انجزام 

 گیرت.میشوت و تعالیم مختلف، تر بستر تربیت  شکل م 

تربی  نیروی جوان عالم با نشاط   * چشم انداز مدرسه

ه جضرت آقا از ما تر بیانیه گام انقالب  که همان مطالب

 باشد.م  توم

ایزن مدرسزه میتزوان بززه ارتوی هزای الی فع اراز تی

جهاتی و جضور تر ارتوی جهاتی سیل لرستان اشاره کزرت، 

جضوری که برکات بسیار زیزاتی تر رشزد و تربیز  تانزا 

آموزان تاشته اس . تالش، صبر و همیاری و ازخوتگذشزتا  

جهاتی، میتوانزد تر قلزب و جزان  تر بستر این ارتوهای

 ت.شوتانا آموزان نهاتینه 

تر این مدرسه، تو رشته انسان  و ریاض  وجزوت تارت؛ 

با این تفاوت که بخا اعمم  از محتوای ترس  با محتوای 

باشزد. بززه عنزوان م  ترس  رایج تر مدارس تیار متفاوت

تاری  تمدن و برخ  علوم  ،تاری  اسالم ،نمونه علم منطق

ین وکزاربرتی ماننزدطراج  سزای  و تزدوین و... بزه نو

  اضزافه شزده اسز  و برخز  کتزب نیزز کزه ترسی محتوا

نیازمند استات و تزدریس نیسزتند، بزه صزورت خوتخزوان 

 ارائه میشوت.

باشزد م  نحوه ارائه مدرک تر این مدرسه به این صورت

مدرسه به عنوان غیرتولت  تر آموزش و  ،که تر توره اول
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تهزد و بزرای م  شده اس  و مدرک رسم  ارائه پرورش ثب 

چند راهکزار وجزوت تارت کزه  ،تومهای رهتو رکارائه مد

 .تفصیل آن تر مواضع تیار آورته شده اس 
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  آیینه خانه

به نوع  کار خوب  تاشتند همین که تر علوم جدیزد و *

هایشزان کزار کزرته بوتنزد و بچه ،بحث محتزوای رسزانه

  .پاسخاو بوتند

 

بسیار فضای معنوی تاش  و جقیق  امر بسیار تر  مسجد*

أثیر گذاش  و به نمر من اگر این بزرگزوران ن تم روجیه

از جال  غیرانتفاع  خارج بشزوند و تزو تل مسزجد وارت 

بشوند و از اول ابتدائ  شروع کنند آینده خوب  خواهند 

 تاش .

 

کزالس هزای تهم که فقط ترباره بچزهم  به خوتم اجازه*

هفتم تا نهم های ازتهم صحب  کنم و گرنه که کالستهم و ی

رس غیرانتفاع  رفته اند و ما را تنها گذاشته مداغ سرا

اند و به نمرم کار ترست  نیس  ول  جتما  برای خوتشزان 

توجیحات  تارند. تر یازتهم و توازتهم فوق العاته عمل 

کرته اند و کار نخباان  شان را خیل  خزوب پززیا بزرته 

این طرف هم کزار تشزکیالت  و تربیز  نیزرو و اند و از 

 اند.    انجام تاتهخوبر مرب  هم کا

 

مجموعه ای نخبه پرور بوتند که به قدری متون ترسز  *

خواندند که بنوانند بچه هایشزان را تر جزای م  را قوی

تولت  و غیرتولت  بتوانند نهاتینه کنند و های جای پس 

 یک موفقی  علم  تاشته باشند. 

 

فاصله مجموعه با مدل مسجد مدرسه زیزات بزوت و بزا *

 وزش و پرورش علقه تاشتند. آم ارساخت
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 ر دبح نگار

 

تر پایان توره بهمن ماه تر سززاختمان  ،گفتاوهای  یل

خاتم تهران برگزار شده اس ، فلذا تعزداتی از عزیززان 

تر روز پایان  جضور نداشته انزد و توفیزق گفتازو بزا 

ه ای ستات فزراهم نبزوته اسز . از آنها برای تیم رسان

او با آنها را نداشزته ایزم گفتق همه عزیزان  که توفی

بعدی میزبان آنهزا های صمیمانه پوزش طلبیده و تر توره

 تر بخا رسانه ای ستات مدارس مسجد محور خواهیم بوت.

 
 :ح ت االسالم م تبوی

ممنون و قدرتان هستیم از این چهار روزی که تر خدم  

چرا ،کرتیم همچنین جلسزه ای باشزدنم  یم و فکرشما بوت

 ،عززه مززا قززرار بززوت یکزز  از عزیزززانجموم کززه  از

ما بفرستیم بیاید اینجا ؛ به ت،یل  ایشان های نماینده

کسال  تاشتند و من خوتم آمزدم ولز  خزوتم قصزد آمزدن 

جضور خوتم اینجا  ،کنمم  نداشتم ول  واقعا خدا را شکر

و سه نفزر تیازر هزم از مجموعزه ای کاش که ت .،زم بوت

خوت ما باشزد های با هزینهکه   آورتم به شرطم  خوتمان

به عهده خوت ها بعد هزینههای تهم که تورهم  و پیشنهات

ما باشد. من خوتم این را ترک کرتم اگر هر زمان  شزما 

تعزوت کنیزد و هزا باب  این جلسات برای تیزدن مجموعزه

خوتمان باشد و های با هزینهبخواهیم مزاجم بشویم جتما  

بیاوریم که شاهدهای عین   را ارعالوه بر این توستان تی

 تیازر راهزای تاشته باشزیم. ا،ن کزه کارهزای مجموعزه

بینم آن همه تحمل مشکالت را که تاشزتیم ای کزاش بزا م 

 یک تحول بهتری را رقم ،که اینجا کسب کرتیمهای  تجربه

 زتیم.م 

 
 : پورح ت االسالم عبسهللا

رس دایک  از اتفاقات خوب  که با تشکیل تبیرخانزه مز

مسجد محور اتفاق افتاته همین توره ای کزه کسزان  کزه 

باعزث هزا شروع به کار کرته اند این تور هم جمزع شزدن

انتقال تجربه و مهم ترین نکته اش همزین اسز  کزه مزا 

بدانیم ما تنها نیستیم و افراتی هستند که برای تحقزق 

کنند.مهم م  تمدن ساز و زمینه سازی ظهور تالشیک جامعه 

مزن خزوتم و مجموعزه ای  ،کزه تر ایزن تورهدی رشترین 

کنیم تیدم بحث هر چه بیشزتر ارتبزاط بزا م  تاریم کار

خانواته اس  که خانواته را مرل مرب  ترگیر کار کنیم. 

نیاز هس  که این جلسات مستمرا  اتامزه تاشزته باشزد و 
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لین تبیرخانزه ان شزاءهللا اتامزه تار این جلسات را مساو

جموعزه باعزث انتقزال تجربزه و ن مایزکنند که ارتباط 

  .انتقال تجربه باعث پیشرف  خواهد شد
 

 :جناب آقای عباس قلع ریز

های  شوت، همچنین تورهم  ما کمهای هر وق  که انایزه

شوت قوت قلب بایریم و همچنین ایالف قلزوب بزین م  باعث

امیزد و  ،شوت و تر روجیزه مزانم  ر تورهافرات جاضر ت

تامه این مسیر پرخطر و سناین شدیدا  ی اراانایزه مان ب

 .تأثیر تارت

ما توانستیم با افراتی تر این توره آشزنا بشزویم و 

امکززان اسززتفاته و بهززره وری از برنامززه هایشززان و 

فضایشان و ساختارشان را تاشتیم و ارتباط گرفتیم و تر 

  .یل  توانستیم ارتباط بایریمبازتیدها هم خ

 
 ح ت االسالم اباذری:

 جضزور پیزداهزا همین که تر مکان مجموعه ،ر جاله هب

کرتیم و نفرات اصل  و خوت برنامه و اصل برنامه، که م 

چطور شروع کرته اند و چه مسیری رفتند و ا،ن چه کزاری 

کنند و با چه تفکری، از نزتیزک آشزنا بشزویم م  تارند

ضمن این کزه همزین قصزه ی ارتباطزات   ،ثر اس خیل  مو

ینده با افرات ارتباط برقزرار بشزوت و ی آرابشوت که ب

بیشتر بتوانیم از نمرات همدیار استفاته کنزیم. وقتز  

انسان تر یک مجموعه ای مشغول فعالی  اس  آنقدر ترگیر 

خوتش را بینزد و ایزن مز  کارهای اجرای  اس  که فقزط 

انسان تیدش بزازتر بشزوت و وارت  شوت کهم  جلسات باعث

مدارس مسجد محور را تر کزل  یاتکلفضای بازتری بشوت و 

کشور را ببیند و راه کارهای جدیدی به  هن اش برسزد و 

 کند. م  این هم افزای  ایجات

 
 جناب آقای رضا پیدوی:

و هزا برگزاری این توره الحمدهلل کمزک کزرت مزا نازاه

محور را ببینزیم و گاهزا  مختلف مدارس مسجد های تیدگاه

به قدری که آتم توس   بوتن عزیزان بسیار شیریهای تجره

تاش  این تجربیات را با اقتضاءاتا تر مسزجد و مدرسزه 

خوتش هم پیاته کند و تجربه خیل  خوب  بوت و با همزین 

تنوع مختلف مدارس مسجد محور اس  که اینقدر این مدارس 

تیزدارها و ایزن  ایزن .مسجد محور را قشنو کزرته اسز 

ان کزرتیم و صدشزر که مزاهای  و این مجموعهها رصدکرتن

تیدم باعث شد که ما یک سزری تجربیزات مشزترک مزان را 

 برسیم و این خوتش باعثها پیدا کنیم و به یک سری اصول

شوت که ما نااه مان به بعض  از موضزوعات تقیزق تزر م 
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ه یک سری شوت و یعن  ما بم  شوت و این خوتش هم افزای 

سزری  یزک و هسزتیمها رسیم که پایبند به آنم  مشترکات

 شوت. م  که برای ما تجربههای  چیزی

 
 جناب آقای رضا کیانم:

من به شخصه تر جلسه ای تور هم نشسته بوتیم این جزس 

خوتمزان هزا تقیقا  به من القا شده یعن  وقت  همراه تل

یزن توره را تیدیم خیل  انایزه ام بیشتر شزد ؛ اگزر ا

 لز هیچ  نداشزته باشزد صزرف همزین توره هزم بزوتن خی

مسلما  ارتباط  که ما با توستان گزرفتیم .ضوعی  تاش مو

یعن  شناخ  ما نسب  به هم  ،خیل  برکات تارت تر آینده

کند جت  اگزر مزا ارتبزاط بزه آن م  تشکیالت  را ایجات

معنا که از همدیار شماره تماس هم نایزریم ایزن وجزدت 

جدت قلزوب  ،رهاشا خواهد بوتقلوب  برک  این توره تر و

ند متعال هم وجدت قلوب را وعزده تاته اسز  داوخ اس  و

 که اگر مومنین جمع شوند من راهاشا خواهم بوت. 

 
 :جناب آقای فاطمم

تواند مفید واقع باشزد م  که قطعا  ها بألخره این توره

و هر کس  بخواهزد اسزتفاته بیشزتری بکنزد مخصوصزا  از 

واش  جلسات کزه انتقزال تجربیزات و انتقزال اطالعزات ج

کنزد م  فتد که خیل  هم این جلسات را پربارتربی اقاتف

لذا هر کس  بخواهد از این جلسات شرک  کند جتما  جواش  

 را از تس  ندهد و فقط به متن کفای  نکند. 

 
 :جناب آقای مح ن قدبانم

 ،بوتنزد توستان واقعا  زجم  کشیده بوتند و تالش کرته

 انوسزتت اگر موضوع  هم بوت بیشتر از ناجیه عدم جضزور

بوت و جس  که برای خوت بنده و خیل  از توستان نقل  ما

بیشزترین اثزری کزه  .کرتند واقعا  اثر گذاری توره بوت

تاش  این بوت که توانستیم نمرات مختلزف را بشزنویم و 

مطلع شویم و اینکه چقدر با هززم تفزاوت تاریززم و ایزن 

ارزشمند بوت و اگر شما از هر مجموعه ای یک خزط  واقعا  

مطلب بایرید تر مدل تربیت  مجموعه ای که پویزا ک هم ی

اس  کمک کنزد.  ایزن توره تر هزم افزایز  و برقزراری 

 ارتباط خیل  موثر بوت و باعث شناخ  شد.

 
 :ح ت االسالم مهسی آبا 

کزال  مزوثر اسز  و از تجربیزات هزا آشنای  با مجموعه

این تباتل تجربیزات و  ،توانیم استفاته کنیمم  همدیار

با همدیار و تشکیل شبکه موثر اس  که ها مجموعه ی آشنا
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ان شاءهللا بتونیم یزک گزام مزوثرتری تر تشزکیل مجموعزه 

شزوت م  باعثها همفکری ،واجدی را بخواهیم تشکیل بدهیم

به هم نزتیک بشوت و عملیات نزتیک انجام بدهنزد ها  هن

تواند مزوثر م  لسات همچنین تر هم افزای  خیل و این ج

 تر ،زمه کار اس  و کارهای تشکیالت  به این شکلو باشد 

بخواهنزد بزا هزم آشزنا کزه مدارس مسجد محور کل کشور 

  .این جزء الزامات اس ، بشوند
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 )ره(مسرسح یاوران خمینم
 مسرسح م  سمحور یاوران خمینم)ره( 

 موسس: ح ت االسالم قاسمم

 1398 :راسیس

 

 التزز محشززهرک شززهید  ،ایززن مجموعززه واقززع تر تهززران

  .باشدم 

هزای مدرسه مسجدمحور یزاوران خمینز  ره، تارای بخزا

 ،مجمع فزارق التحصزیالن ،هیا  ،خیریه  مختلف  از جمله

.. بزا محوریز  مدرسزه و بزه پشزتوانه .گروه جهزاتی و

  .باشدها م خانواته

رفی  سزند بنیزاتین و تر این مدرسه با استفاته از ظ

ات فعالیز  تانزا اعایجات تغییرات  تر آن،از جملززه سز

باشد، به یازته ساع  بسط تاته شده م  آموز که شا ساع 

 اس .

همچنین برای تمام این توره تحصیل ، به صورت مجززاء 

برنامه ریزی شده  و برای هر تانا آموز کار و فعالیز  

   .مشخص  تعریف شده اس 

که باعث شده تانا آموزان به مدرسه های  یک  از آسیب

باشد. جضور م  شوند، سیستم جضور و غیاب ب ب  شوق و رغ

و غیاب تر مجموعه یاوران خمین  ره، با ایجزات شزوق و 

رغب  واقع  تر تانزا آمزوزان جزذف شزده اسز  و تانزا 

 آموزان شخصا وظیفه پیایری امور خوت را برعهده تارند.

تربی   ،ه به فرمایا جضرت آقاهدف این مجموعه با توج

باشزد ؛ ،زمزه ایزن هزدف مز   منیروی تراز انقالب اسزال

آشنای  با بیانات امامین انقالب اس . به این جه  یکز  

تر مدرسه یاوران،سخنران  روزهای ها از مهمترین فعالی 

 یکشنبه با موضوع تبیین بیانات امامین انقالب اس .

تانزا آمزوزان ایزن  از لحاظ علم  به عنوان نمونزه،

هزای   تر آزمزونقمزتک رقم  یزا تو رهای مجموعه، رتبه

کشوری مانند  گزینه تو کسب کرته اند و از جه  محتوای 

علم  تر تابستان به تانا آموزان رشته ریاض ، فلسفه و 

 .شوتم  منطق و اقتصات هم تدریس

مختلف  مانند هیاز  های از لحاظ مساولی  پذیری طرج 

 گیری( و برگزاری مراسزم مزذهب  و... انجزام تول )رای

 .شوتم 

  اجرای  تر این مجموعزه میتزوان ازهای تیار طر ز ا

کتابخوان  نیم ساعته، تبیین گزام توم انقزالب و جهزات 

 چله و... نام برت. ،تبیین،خوتسازی
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  آیینه خانه

خوب بوت البته با فضزای مسزجد خیلز  انزس نارفتزه *

و خیلزز  پتانسززیل بوتنززد و بوتنززد و بززا تجربززه بززوت 

 تند. بوهایشان به شدت انقالب  بچه

 

به خاطرغیرانتفاع  بوتن، این مجموعه را جزء مدارس *

 تهم. نم  تانم و نمرینم  مسجد محور

 

ایشون  ،یاوران امین هستندهای همون تقریبا  مدل بچه*

کنم هفتم تا نهم غیرتولت  تاشته باشند ولز  م  هم فکر

پایه تهم یازتهم که فرموتند  ،یاران خمین  خب تر مسجد

ر با،ی  تارند ول  بیشتر سرمایه گذاری شان یاظرفی  بس

مطابق صزحب  شززان روی مجموعزه غیرتولتز  شزان بزوت و 

 برنامه خاص  برای آن طرف نداشتند. 

 

خوب بزوت و بزه مزدل  نوع ارائه )مرل بسته فیزیک (*

  .آقای کرباسچ  نزتیک بوت

 

 

 

 

 

 

 

 قای مهسی آبا :آ

 نقطزه عطزف تمزدنبه ها مجموعه تمدن  هستند که این

اند و البتزه که تعلیم و تربی  اس  پرتاخته اسالم ،

مرجله بعد از این جرک  تربی  تر مسجد، بایزد وارت 

  .و جامعه پرتازی بشوند  عرصه اجتماع

جقیق  امر این اس  که برای تحقق گام توم انقزالب 

یک بخا آن آموزش و معنویز  اسز ، مزدارس مسزجد ه ک

توانند نقا کلیدی تاشته باشزند و میزانبری محور م 

 .باشند برای رسیدن

 یوار 

 نوشت
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 علیح ال الم ح م  س محور امام صا قمسرس
 )م  س فائق( علیح ال الم  قصامدکز رشس امام 

 آقای متوسلم :موسس

 سال راسیس:

 

 

 

یک  از مسزاجد فعززال تر خیابزان ایزران  ،مسجد فائق

غیر قابل های اس . شهدای مدفون تر این مسجد از زیبای 

 آید.م  وصف آن به شمار

امام صاتق علیزه السزالم  آقای متوسل  مدیر مرکز رشد

آموزش و پرورش به عنوان ر با چندین سال سابقه تدریس ت

معلم، مدل مدارس مسزجدمحور را بزه عنزوان مززدل برتزر 

 اند.آموزش  پذیرفته و اجرا کرته

* اآلن به نتیجه قطع  رسیدم که آمزوزش و پزرورش بزا 

مدل فعل ، توان اتاره سیستم آموزش کشزور را نزدارت و 

ما وروتشان به این سیستم یک سم مهلک و کشزنده های بچه

 اس .

گر فرزندانمان را تر خانه ناهداری کنیم بهتر از ا *

این اس  که آنان را به تس  آموزش و پزرورش بسز اریم، 

 تهتر این صورت برای زندگ  عاتی بهتزر و کزاملتر آمزا

 شوند.م 

ما باید شناخ  کاف  نسب  به آموزش و پرورش تاشته  *

افتزد و می  م و بدانیم تقیقزا چزه اتفاقزات  تر آنباشی

سند تحول و اسنات بزا، تسزت  را هزم ی هاو سیاس ف اهدا

 بشناسیم.
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به نمر بنده سند تحول بزه لحزاظ اجرایز  قابلیز   *

اجرا تر نمام آموزش پرورش را ندارت و آن قدری که بزه 

سند تحول تر مدارس مسجد محزور عمزل شزده تر آمزوزش و 

نشده اس  و متأسفانه تر آموزش و پزرورش تر  پرورش عمل

ل پس از انقالب تغییر چشزم گیزری رن نزداته سااین چند 

 اس .

تر این مدرسه، ماننزد مدرسزه جضزرت رو  هللا مربیزان، 

تانای کل نیستند و همراه و همازام بزا تانزا آمزوزان 

 ترجه علم  و آگاه  خوت را افزایا میدهند.

آمزوز تر طزول تحصزیل از که تانا های  مجموع ساع  *

بیند، جزدوتا م  آموزشن اول تبستان تا پایان تبیر ستا

توازته هزار و پونصد ساع  اس . این تر جال  اسز  کزه 

یک آموزشااه خلبان  مجموع آمززوزش عملز  و تازوری کزه 

تارت زیر هزار ساع  اس  و همچنین مدرک تافزل کزه یزک 

هفتصزد ا اس ؛ آمزوزش آن تقریبزمدرک زبان بین الملل  

 برت.م  ساع  زمان

و پانصد ساع  تانا آموز  ارآموزش و پرورش توازته هز

را تر اختیار تارت اما عمال تانا آمزوز هنزر خزاص یزا 

 بازته  خاص  ندارت.

که سند تحزول تارت ایزن هییی  یک  از اساس  ترین ضعف *

شزده اسز ، امززا آنچنزان  انجزامهزا اس  که هدف گذاری

به اهداف طراج  نشده اس .با ایزن  راهکاری برای رسیدن

بنزد هزم اجزرا شزوت خیلز  از م نزیجال اگر همین سند 

 روت.موجوت از بین م های ضعف

نمام آموزش و پرورش کشور بایزد تر آینزده مرتمز   *

شوت، به طوری که اجرا و اتاره و بوتجه و.....به تسز  

 مرتم باشد و جکوم  فقط یک نمارت کل  تاشته باشد.

مدرسه، سع  بر آن بوته اس  که به جای آنکزه تر این 

رت جفم  به تانا آموزان القا شوت، تر بستر صومفاهیم ب

 تعامل و کار واقع  به او آموزش تاته شوت.

یک  از نقاط مرب  مدرسه رشد امام صاتق علیه السالم، 

از قبیل های  فعالی  مهارت  این مدرسه اس ؛های فعالی 

 ه نویس  و ارتوهای مهارت محور.برنامهای نجاری، کالس

مهارت  که مزدنمر  هایز آموزها بسیاری تانا آموزان،

بیننزد. آمزوزش م ها مربیان اس  را ترقالب همین مهارت

صبر، تالش، آزمون و خطا و پاتاش تر برابر کزار واقعز  

 هاس .نمونه کوچک  از این آموزه

 

 :آیینه خانه
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نسب  به د ترک من به نمر من بهترین مجموعه بوت)شای*

ین بزا آقزای بیزبزوت(  و تر ت کمتزرهزا سایر مجموعزه

کرباسچ  خیل  نزتیک  و با هم بوتند خیل  تبیین خزوب  

 .تاشتند

  

 .به نمر بنده ایشان و آقای کرباسچ  یک جور هسزتند*

و به تنبزال کارتشزکیالت  و کزاتر سزازی هسزتند و ترس 

ان هزم سرجایا برایشان مهزم اسز  و پیشزه و مهزارت شز

قزائم  ارو عیب کارشان این اس  که ک .سرجایشان مهم اس 

به شخص اس  ول  جنسس کارشان مورت پسند بوت و کزار را 

 اند. به تانا آموزان س رته

 

یک کار ساختار شکنانه اس  و تر تقابل کامل هسزتند *

   را شناسزای خاصزیک استعداتهای  ،و اینکه به هر جال

 کنند. م  شوت و رشد پیدام  کنند و به آن پرتاختهم 

 

وت و چندین ایده تاشتند کزه ب مجموعه ای خیل  قشنو*

من  ایده هایشان را تیدم خیل  لذت برتم و  وااقعا  یک 

 مجموعه ای پویا بوتند. 

 

مقزاطع هزای ی مدرسه مسجد را تاشزتند و پایزهزمینه*

ل خزوب  تر مکمزکرتند و فضای م  مختلف را کنار هم کار

ارتباط خزوب  گرفتزه ها فته بوتند و از خانواتهنمر گر

  .بوتند

 

یک کار جهاتی و خیل  خوب  تارند و کامال  متحو،نه و *

از تجربیات ساختار شکنانه و با یک جری  خوب که البته 

تواننزد بزه مز  مختلف هم استفاته کرته انزد و امزروز

 ،عنوان یک الاو و کار نو ارائززه تهنزد و بزرای شزروع

و شزروع خزوب  تارنزد و مجموعزه مزوفق   ب اس خیل  خو

 تارند.
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 م  س حضدت ابوالفضل علیح ال الم
 م  س مسرسح حضدت ابوالفضل

 آقای کنم :مسیدیت

  1397:راسیس

 

 

 

از جدوت هف  سال قبل موسسه ای جهزاتی، تحز  عنزوان 

هزای ل شزد. فعالیز موسسه رضوان تر خراسان جنوب  تشکی

مشزخص های ..از فعالی .ساخ  و ساز و ،فرهنا  و تربیت 

  بوت که تر یک  از روسزتاهای خراسزان یغاین گروه تبل

 شد.م  پیایری

مسیری که موسسه رضوان تا تاسیس مدرسه مسجدمحور طز  

کرت، شاید هیچکس تر ابتدای راه به آن فکرنمیکرت امزا 

انتهای این تغدغه و تفکر هوشمندانه و نااه مزوثر بزه 

جز تاثیر بر ارتوگاه تعلیم وتربیز  کشزور  مسجد، چیزی

 نبوت.

تکزه پزازل » «مسجدسزتان« »مسجد محوری»جهاتی  ویارت

  «تعلیم و تربی  مدرسه

مسزجد تارای بیسز  و  با توجه به بررس  که انجام شد

باشد که همین شاون، سبب میشوت تزا بهتزرین م  پنج شأن

 . محل برای تعلیم و تربی  و انسان پروری مسجد باشد

 ،اولززین قززدم 94-1393تر تابسززتان  ،بعززد از توسززال

کزار  ،دی تر میدان قزوین پیدا شد ؛ تر مدت تو سالسجم

کانون مسجد به طر  بزرگ  با عنوان پیا مدرسزه تبزدیل 

شد. کانون به این صورت بوت که سزاعات بزه جززز مدرسزه 
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 ،معرفتز  ،تحصزیل های (تر مسجد با برنامه21-15)ساع  

کرتند و تانا آموزان را م  عموم  فعالی جلسات فرتی و 

 .تعلیم میداتندها این برنامها تر مسجد ب

بعد از بررس  که توسط مربیزان و تسز  انزدرکاران  *

هزای  کانون انجام شد، متوجه شدیم که با تمام فعالیز 

که تر ابعات مختلف برای تانا آموزان تر کانون انجزام 

شزرفت  تر تانزا میشوت، بعد از ایزن سزه سزال هزیچ پی

 رعای ها مولفه امآموزان تیده نشده اس ، تر جالیکه تم

شد بزه جزز اینکزه عامزل مهمز  بزه اسزم مدرسزه تر م 

شد. از سال بعد این مانع را نم  کانون لحاظهای برنامه

رف والزدین کسزب کزرته با توجه به اطمینان  کزه از طز

بوتیم، برتاشزتیم و کزانون را تبزدیل بزه یززک مدرسزه 

 جدمحور کرتیم.مس

تجربیات آنان  ،بعد از بازتید از مدارس مدع  تحول *

عملز   توسط مربیان ما بوم  ساز شد و نتیجه آن بصزورت

 تر مسجدمدرسه جضرت ابوالفضل قابل مشاهده اس .

اساس تعامل با تانا آموزان تر این مدرسزه بزر ایزن 

 :اساس اس  که

خزوت  محله؛ به این صزورت کزه« مسجد« »خانواته» خوت

سز س ، تانا آموز نسب  به خوتش مساولی  و تغدغزه تارت

نسب  به مراجل بعد هم همینطور تغدغه تارت و تر آینده 

توان انتمار تاش  کزه بزرای نمزام می  از این تانا آموز

اسالم  و تمدن اسالم  مفید باشزد، چزون او،؛ تغدغزه اش 

تمزرین و فعالیز   ،شکل گرفته توما آنقدر تر ایزن فضزا

 ته که این نمام برای او ملکه شده اس . کر

ن مجموعه به این منوال اسز  کزه تانزا ایفعالی  تر 

آموزان تر همه کارها از نماف  مسجد تزا سزاخ  و سزاز 

 .مسجد و تولید محصول و... خوت کفا هستند

و بزه صزورت محسزوس و هزا تر بسززتر فعالیز ها آموزش

 شوت.م  آزمایا شده )علوم تجرب ( انجام

نامه صبحانه و پنجشنبه بازار تر مسجدمدرسه جضزرت بر

لفضل علیه السالم بدین صورت اس  که مزدیری  مزال  وااب

شوت و پنجشنبه بازار بیشتر می  به صورت عمل  آموزش تاته

   .جکم رفع نیاز محله را تارت

 هزینه سزرانه هزر تانزا آمزوز را اول سزال اعزالم* 

ن بوت، اگر خزانواته کنیم مرال  هزینه امسال ته میلیوم 

گیریم ؛ بزا م  ش کمکا توان مال  نداشته باشد از جرفه

هزا توجه به اینکه تر موضوع مال ، مدرسه بزا خزانواته

  شفاف برخورت میکند، خانواته هم با مجموعه شفاف اس .
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طر  نذر فرهنا  هم با قالزب خزاص خزوت، تر مجموعزه 

ارت فعال اس  کزه ماهانزه مبلغز  بواسزطه ایزن طزر  و

 شوت. م  مجموعه

بال میشوت، تریافز  تنطر  مال  تیاری که تر مجموعه 

مبلغ  از مرب  برای ترآمد مجموعه اسز  کزه بزه صزورت 

 شوت و توضیآ آن مجال تیاری میطلبد.م  مضاربه انجام

*تر مسجد ما طرج  با عنوان میز خدم  وجوت تارت کزه 

  .و... اس  تربیت  و طب  ،مشاوره قضای هیی تارای برنامه

  طزب سزنت  مپرونده سزالها برای خانواته ،طب تر بحث

تحز  پوشزا هزای اسالم  طراج  شده اس  و تمام  خانواته

 این طر ، تح  نمر طبیب قرار تارند. 

شزوت نمی  کارنامه تاتاههی تر بحث ارزشیاب ، به خانواته

ولزز  بززرای آگززاه  آنهززا از وضززعی  تانززا آمززوز، از 

شوت و شرایط ترس  اخالق  تانا آمزوز م  تعوتها اتهخانو

عین جال نززت مجموعزه، شوت، تر م  یآ تاتهوضتها به آن

 ارزیاب  و رشد تحصیل  به صورت مکتوب ثب  شده اس .

تر مدرسه جضرت ابوالفضل علیه السالم، تانزا آمزوزان 

استعدات یاب  میشوند و مسیر بزرای تانزا آمزوز کزامال  

ه تانا آمزوزان پزس از اتمزام مشخص اس . تر راین مدرس

نیززروی اجرایز  بزا مدرسزه ن تحصیل میتوانند به عنزوا

 همکاری کنند.

مالک اصل  گزینا تانا آموز همراه  خانواته آن تانزا 

آموز اسز ؛ اگزر خزانواته شزرایط مدرسزه را ب ذیرنزد 

کنند و اگزر خزانواته می  مساولین از تانا آموز استقبال

با تحصیل آن تانزا آمزوز  همراه  نکنند مساولین مدرسه

کزرت، زیزرا همراهز   نزدتر این مدرسزه موافقز  نخواه

 مدرسه بسیار اهمی  تارت.هیی تر انجام برنامههی خانواته

 
 :آیینح خانح

شزرع  و هزم بحزث های ل  سای  خوب  تارند هم بحثخی*

 .کنندم  پروریکنند و نخبه م  خوب کار .اقتصاتی

 

هزا مرب  جا تارت از طلبهیک مجموعه هس  که تر بحث *

سزال  15مشزهد کزه یار تر ت استفاته کنند و از مجموعه

 تجربه تارند ارتباط بایرند.

 

فرتی بسیار با روجیه و بسیار تشکیالت  و بسیار بزه *

هزم کزار هم کار تشزکیالت  و  ،هم کار علم  ،روز بوتند
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کننزد و از جزنس کارشزان خیلز  می  تربیت  شان را تنبال

 و خیل  خوب بوت. خوشم آمد 

 

آمزوزش و تربیز   حثبحث ساختار شکن  تاشتند و به ب*

نااه نو تاشتند و به نمزر چیزز خزوب و جالزب و قابزل 

 تقدیری بوت. 

 

مختلزف بوتنززد و از هزای تر عرصزهیک مجموعه فعززال *

را هزا اجتماع  بوتن بچه هایشان خیل  خوشم آمد که بچه

 ملموس اس . برایشان آورند که اجتماعم  جوری بار

 

البته بزا  ،دتنمجموعه آقای متوسل  هستقریبا  شبیه *

رویکرتهای متفاوت و یک ویژگ  خاص  تاشتند آن ارتبزاط 

خوب با علماء بوت یعنز  یزک نقزا معنویز  تر مجموعزه 

تجربیزات  پررنو اس  و البته کار تحول  هم تارند و از

اتند اند و به رشد خوت سرع  تخوب استفاته کرته ،تیاران

 و الحمدهلل مجموعه موفق  هستند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :رضا کیانمقای آ

ر این راستای کسزب نزور اهزل اگر آینده مسجد محور ت

بی  علیهم السالم باشد مسلما  آینده اش، آینده جهان  

 .اس 

 

 یوار 

 نوشت
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 کتبخانح زینبیح سالم هللا علیهام
 مکتبخانح زینبیح سالم هللا علیها

 خانم سلطانم :موسس

 1397:سال راسیس
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پژوهش  و رصدی و آسیب شناس  وضع های بر اساس فعالی 

موجوت تعلیم و تربی ، که تر قرارگاه فرهناز  زینبیزه 

آموزشز  هزای انجام شده بوت و با بررس  مدل 95ل از سا

، و همچنین پس از بررس  محتوای کلیه کتزب ترسز   لفمخت

رایج تر آموزش و پزرورش   نیززاز بزه ایجزات یزک مزدل 

کارآمد و مطلوب تر زمینه تربیز  تختزران کززه بتوانزد 

آرمانهای مندرج تر سزند تحزول آمزوزش و پزرورش را تر 

نماید، مبنای تاسزیس مکتبخانزه مختلف اجرای  های ساج 

 گرتید.  زینبیه

ه زینبیه با کاتری مجرب و تارای تجربه کزار انمکتبخ

آموزش  و فرهنا ، تالش مینماید که بزا طراجز  محتزوا، 

مناسب برای تعلیم و تربی  تین  تختران، هییی قالب و روش

مدل  ارزان قیم  و قابل تکریر را اجرا و پیاته سزازی 

سیس این مجموعه، تجربه شزده آن مزدل را نماید و با تا

تغدغه مند تر این مسیر قرار هییی مجموعه یرتر اختیار سا

  .تهد

مکتبخانززه زینبیززه کززه تر رویکرتهززای اصززل  و مهززم 

     آن جریان تارت عبارتند ازهای طراج 

  ایجات فضای تربیتز  منسزجم  )زیسز  بزوم همازون 1

 تربیت  مکتبخانه و خانواته (

ت شباه  بین فضای تحصیل  و زنزدگ   )ارامزا   ایجا2

 وامنی (

اهمی  به تعزامالت اجتمزاع  ) مسزاولی  پزذیری و   3

 ی تعامل  متربیان(مهارت آموز

  تاکید برهوی  بخش  و استعدات یاب  )با تمرکز بر 4

 انه(هوی  تختر

   فراگیری علم نافع تر ترجه اعل  )سخ  کوش  وتالش(5

رتی متربیزان ) تمززایز تر   توجه بزه اقتضزائات فز6

 ( خصی  افرات و شها توانای 

این مجموعزه بزا سزابقه سزه سزال فعالیز  از اکنون 

اول تا ششم  توره ابتدای  و هفتم متوسطه اول های پایه

تانا آموز پذیرش نموته و تر راسزتای اهزداف خزوت بزه 

  .قابل مالجمه ای نیز تس  یافته اس های موفقی 

زشز  و هنزری، و طراجز  محتواهزای آموهای بستهتهیه 

هزای وس مختلف و نقشه راه و مدلترمناسب تر موضوعات و 

ارزیاب  همچنین محتزوا و روش تربیز  مربز  و..... از 

  محصو،ت بدس  آمده تر مکتب خانه زینبیه اس .

 

 :آیینه خانه
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 ،آن چیزی که من جس کزرتم ،تر مورت مجموعه تخترانه*

کار مزدارس غیرتولتز  را اسم شان مسجد محزور اسز   و 

 .و امید تارت ارتهند  ول  جای کم  انجام

 

این مجموعه هنزوز نتوانسزتند بزه آن شزکل سزاختار *

 شکنانه عمل کنند و بیشزتر قالزب آمزوزش و پزروش عمزل

کنند و به نمرم بیشتر باید به این تو مجموعزه کمزک می 

بشوت و از قالب سنت  آموزش و پرورش خارج بشوند، امزا 

 الش آنان بسیار جای تشکر تارت و امیزدوارم بیشزتر ازت

 نان بشنویم.آ

 

تختران و پسران جتز  ریاضز  بایزد های به نمرم ترس*

هزا باهم فرق تاشته باشد که تر این این مجمموعه خزانم

 بحث جنسی  را عمیق تر کار کرته بوتند. 

 

ای هستند که آن سیستم آموزش و پرورش را کزه مجموعه*

سع  کرته اند که یک سری کارهزای تربیتز  را  ،ندکنم  ط 

کنند و کنار رشدهای همه جانبه ی اجتماع  اضافه ن به آ

 .تاشته باشندها هم بچه رشد پرورش یه  ،..و ترس  و

 

 ،اندزجمز  کشزیدهاند و به هر جززال، کارجهاتی کرته*

اس  و هنوز جزای جمع کرتن و مدیری  خواهران کار سخت  

از تارنزد مشزورت بیشزتر بایرنزد کزار کار تارند و نی

دوتی مکتب خانه جضرت زینب )س( سزع  ج تحول  کنند و تا

کرته اند کارهای مطالعات  و پژوهشز  و تولیززد محتزوا 

مبتنز  بزر هزا به کار تارند و اینکنند و هنوز  نیاز 

  .ر مجموع خوب اس مبان  اسالم  باشد و ت
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 مدکز رشس طوبم

 مدکز رشس طوبم :مهسکو ک
 سدکار خانم  هقانم :موسس

 1395 :سال راسیس

 

 

رشد طوب  وابسته بزه مسزجد فاطمزه الزهززرا )س( ز رک

)نارمک تهران( فعالی  خوت را با عنزوان مهدیزه کزوتک 
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سزال  6-3با میزبان  از گزروه سزن   1395طوب  از سال 

تر ط  این سالها و  .)مهد کوتک و پیا تبستان( آغاز کرت

کززوتک، گذرانززدن  جززوزه تربیزز  پززس از کسززب تجربززه تر

مشزورت و بهزره منزدی از تجزارب  ،،زممتنوع و های توره

سایر فعا،ن عرصه تربی  کوتک برآن شدیم که فعالی  خوت 

را با تاسیس مدرسه مسجد محور رشد طوب  گسزترش تهزیم. 

میزبان تانزا آمزوزان  1400مدرسه رشد طوب  از مهرماه 

مید خدا تر سال آینده تختر پایه اول تبستان شد و به ا

 مقاطع بعدی را خواهد تاش .

ما تا به جال  با تانا آموزان  روبه رو شده ایزد جت

که از مدرسه و کالس ترس بیزارند...  یا تانا آموزی که 

هزای نباشته از اطالعات شده اما ترک  از آموختزه هنا ا

 خوت ندارت..

 تین  را تدریس میکنزد بز  آنکزههای ه آموزهمعلم  ک

فزارغ خوت عامل به آنها باشد. جتما تزا بزه جزال بزا 

تحصیالن  رو به رو شده ایزد کزه بهزره ای از مهزارت ال

ندارند و ثمره سالها تحصیل آنها تنها مدرک  اسز  کزه 

اندک کارای  برای زندگ  آنها ندارت. تانا آموختازان  

متناسزب بزا های تکه پس از گذران توران تحصیل از مهار

برای نقزا هوی  جنس  خو ت بازمانده اند و آماتگ  ،زم 

 یا ماتران نسل بعدی را ندارند. الب پدران ق آفرین  تر

که پس از ط  مدارج عالیزه تحصزیل  های  تانا آموخته

انززد و تر ت اولیززه زنززدگ  ناتوانگاهززا از جززل مشززکال

 مهارتهای اجتماع  و جل مسأله و... ضعف تارند.

که تانا آمزوزان مزا  اشکال کار کجاس ؟ چه باید کرت

شخصیتهای خزوت ان، با یمافراتی با ا ،کنار تخصصشان تر

هزای زنزدگ  ساخته و مستقل  تربی  شوند کززه تر بزنااه

 .بتوانند با بصیرت مسیر صحیآ را انتخاب کنند

به تلیل نقدهای فراوان به سیستم آموزش رایج، مدارس 

را  اند و عززم خزوتمسجد محور و تحول خواه هم  گمارته

ایزن ز ای اجزم کرته اند تا هر یک به نوبه خزوت گوشزه

 نقصها را برطرف کنند.

ای بزه تر این مسیر تحول، مدرسه رشد طوب  توجه ویژه

شوت تزا گوشزه می  نکات  یل تارت، نقدها را بررس  و تالش

ای از ضعفهای سیستم آموزش رایج را برطرف نماید و روز 

 به روز موثرتر قدم برتارت.

رشد همه جانبه تانا آموزان مد  ،طوب  رشد مدرسه تر •

قرار میایرت و صرفا رشزد علمز  مزالک سزنجا تانزا  مرن

آموزان نیس . نااه ما به تانا آموزان، تربی  پدران و 

 ماتران برتر نسل آینده اس . 
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برنامه ترس  متغیر، انعطاف پذیر و تلفیق  اسز  ؛  •

بسزتری بزرای  بدین معنا که  لحمات کزالس ترس میتوانزد

هزای فزرتی اوتتفیاتگیری همه علوم تر کنار هم باشد و 

س . معلزم  تانا آموزان باعث رشد و بالندگ  کالس ترس ا

تفاوتها را میبیند و متناسب با نیاز هر کوتک برنامزه 

ریزی میکند و هر تانا آموز، گاه تر جایااه یات تهنده 

 گیرت.و گاه تر جایااه یات گیرنده قرار م 

  کززه انززدتالش تر آمززوزان تانززا معمززول  مززدارس تر •

 تانا وب ط رشد مدرسه تر اما باشند تاشته خوب  تیاجفم

جرفزه ای را تجربزه هزای کنند تا مهزارتم  تالش آموزان

ترک کننززد، بززه اکتشززاف کننززد، محتززوای آموزشزز  را 

ب رتازند و پرسشار باشند که این امر با تسهیل گری یک 

 خواهد شد. معلم توانمند محقق

 جفز  و شوزآمز تر منحصزر تینز  تربی  ما مدرسه تر •

 توانای  کسب تین  تربی  ثمره بلکه. نیس  تین  اطالعات

 و آگاهانزه رفتاری و نفسان  تمایالت مدیری   کنترل تر

تقزوا میازرتت.  به منجر که اس ( کنترل  خوت) آزاتانه

ه ما معتقدیم رفتاری که همراه با اجبار باشد منجزر بز

 ،هبا وجزوتی کززه نمزرخوت کنترل  نخواهد شد بنابراین 

تشویق و تنبیه و انایزه بیرون  تر مدارس معمول  جزرف 

زنند تر مدرسه رشد طوب  تشویق و تنبیه غیزر م  اول را

تارت و انایزه ترون  بیشزترین تزاثیر را  ،مستقیم اس 

 برت.تانا آموز از آن چیزی که یات گرفته اس  لذت م 

تزالش  ،متربز  جفمیات سنجیدن جای به مدرسه ینا تر •

های ارزشیاب  توجه به تفاوتده میشوت و هدف از جیوی سن

 فرتی و تالش تانا آموز اس  نه هوش او.

 اراتاه بزا نفس  قوی و سالم بدن ثمره معتقدیم ما •

چا،ک  اس ، از این روبا تقویز  مهارتهزای جرکتز  و  و

طزب هزای ر رعایز  آمزوزهلم، مقوی و با تالش یتغذیه سا

ای مزنمم و پیوسزتهه امزسنت  برای تحقق ایزن امزر برن

 تاریم.

های ما تر مسیر تحول تر ای از تالشنکات  کر شده گوشه

نمام آموزش و پرورش رایج اس . قطعا مسیر طو،ن  اس  و 

آنچه تر این مسیر راهاشزای ماسز  کزالم گهربززار امزام 

 فرمایند صاتق)ع( اس  که م 

عامل عل  غیر بصیره کالسائر عل  غیزر الطریزق ، ال»

آنکه بدون بینا اقدام بزه « ه سرعه السیر ا، بعدایدیز

کاری میکند همانند پوینده ایس  که هر قزدر سزریع تزر 

  .میشتابد از هدف خوت تورتر میشوت
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 :آیینه خانه

شروع خوب  تارند و ان شاء هللا بیایند تر فضای فضزای *

  مدرسه مسجد محور

 

کزه ا آن سیستم آموزش و پرورش ر ای هستند کهمجموعه*

سع  کرته اند که یک سری کارهای تربیت  را  ،کنندم  ط 

به آن اضافه کنند و کنار رشدهای همه جانبه ی اجتماع  

 .شته باشندتاها یه رشد پرورش  هم بچه ،..و ترس  و

 

تختران و پسران جتز  ریاضز  بایزد های به نمرم ترس*

هزا فرق تاشته باشد که تر این این مجمموعه خزانم باهم

 جنسی  را عمیق تر کار کرته بوتند.  حثب

 

 ،اند و به هر جال، زجم  کشیده انزدجهاتی کرته کار*

جمع کرتن و مدیری  خواهران کار سخت  اس  و هنوز جزای 

مشزورت بیشزتر بایرنزد کزار  کار تارند و نیاز تارنزد

خانه جضرت زینب )س( سزع   تحول  کنند و تا جدوتی مکتب

و پژوهشز  و تولیززد محتزوا   کرته اند کارهای مطالعات

مبتنز  بزر هزا کنند و هنوز  نیاز به کار تارند و این

  .الم  باشد و تر مجموع خوب اس مبان  اس
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 مهسویرواق 
 جشنواره  انش آموزی موعو  م  س

شتور ستا  مسارس م  س محور با همکاری مسارس م  سمحور سداسد ک

 کنس مم بدگزار

 محور   ساولین جشنواره کشوری مسارس م 

 با محوریت حضدت صاحب الزمان ع ل هللا رعالم فدجح الشدیف

 
 جشنوارههای محور

  وظایف ما تر توران غیب 

  و،یتمداری تر توران غیب 

  مومنین تر توران غیب های ویژگ 

  آماتگ  برای ظهور و تمدن سازی انقالب اسالم 

 ه مهدویخانوات 

 مدرسه مهدوی 

 
 :جشنوارههای قالب

 س ویتاستان ن 

 شعر 

  نقاش 

  پاتکس 

  مقاله نویس 

  خطاط 

  فرتیهای کارتست  و خالقی 

 

شرک  کنندگان محترم تر جشنواره موعزوت مسزجد، جهز  

ارسال آثار به شناسه کاربری ستات مدارس مسجد محور تر 

قزدام ا 09227482039  با شماره تلفزن اجتماع های شبکه

 فرمایند. 

ز نفیس، از طزرف ایزمان اعالم نفرات برتر و اهدای جو

 ستات مرکزی اطالع رسان  خواهد شد.

 

 10پالک  21قم صفائیه کوچه   آترس تبیرخانه

 www.setad.org   ستات مرکزی سای 


