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 «. و اگر مؤمنید، سستى مکنید و غمگین مشوید، که شما برترید » 

 

بقا و ادامه حرکت در هر جمعی از مومنان، ناامید نشدن و سستی شرط  

نکردن در راه اهداف است. متولیان امر تعلیم و تربیت در عصر حاضر، 

هرچه می توانند باید در مسیر حرکت خود با عزمی راسخ تر و جمعیتی 

پویاتر و محکم تر حرکت کنند. مدارس مسجد محور با روحیه جهادی و 

در سال های اخیر، خط شکنان امر تعلیم و تربیت در  همتی بی نظیر

کشور بوده اند و به امید خدا سنگرهای تربیت دینی را یکی پس از 

 دیگری با همکاری یکدیگر فتح خواهند کرد.

مشارکت در امور جهادی، حل پرونده های قضایی محالت، تهیهه جهیزیه، 

هزینه، تعلیم و  کمک به اشتغال خانواده ها، آموزش رایگان و یا کم

تربیت در کنار هم و تربیت انسان های فهیم، بصیر و انقالبی گوشه ای 

 مدارس مسجدمحور در دهه اخیر بوده است.از فعالیت های 

تعلیم و تربیت نیروی انسانی در جهت پیشبرد اهداف انقالب اسالمی، 

شاید بتوان گفت مهم ترین وظیفه ای است که بر دوش دغدغه مندان و 

الین انقالبی گذاشته شده و با به حرکت درآمدن قطار مدارس فع

مسجدمحور، این وظیفه به خوبی و با کیفیتی بی نظیر در حال انجام 

 است.

کرد، به این خاطر که روی زمین کار می )ع(علی  :استاد صفایی حائری

بود که او را از کارکردن روی استعدادها محروم کرده بودند وگرنه 

کرد. )کتاب مشهور آسمان، نوشته عزیزهللا ها را رها نمیآدماو هرگز 

 )حیدری

فتنه اخیر به خوبی نشان داد که مسجد و تعلیم و تربیت در آن، چقدر 

می تواند در شخصیت دانش آموزان موثر باشد. میدان داری برخی از 

دانش آموزان، معلمان و مدارس در فتنه اخیر، و همچنین نقش پررنگ 

در خنثی سازی فعالیت های فتنه  دانش آموزان مسجدمحورمدارس و 

انگیز، نمایانگر تاثیر مدارس مسجدمحور در تعلیم و تربیت فرزندان 

 ایران اسالمی است.

امید است که با همت هرچه بیشتر و انگیزه های پاک دست اندرکاران 

مدارس مسجدمحور، این جریان اصیل و انقالبی بتواند قدم های موثری 

راه ظهور حضرت حجت )عج( برداشته و موانع ظهور حضرتش را برطرف در 

 سازد.

                                                                                                                     

 والعاقبه للمتقین

                                                                                                         

 ستاد مرکزی مدارس مسجدمحور
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جلسه اقتصادی مدیران مدارس مسجدمحور قم 

 )کنکاش در الگوهای اقتصادی(
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یکی از اصول و مبانی مهمی که در هر فعالیت جریانی و هماهنگ باید  

مورد توجه قرار بگیرد، استفاده از الگوهای موفق و تجارب عملیاتی 

های همسو است. مباحث و الگوهای مالی در مدارس مسجد شده در گروه

محور، همواره بدلیل مستقل بودن این مدارس از بودجه نهادهای 

 .های متعدد بوده استلشدولتی، دچار چا

به پیشنهاد مدیران محترم مدارس مسجدمحور استان قم در ضیافت ماه 

رمضان، مقرر شد تا جلساتی پیرامون همگرایی و استفاده از الگوهای 

مالی مطلوب مدارس، توسط ستاد مرکزی ترتیب داده شود. اولین جلسه 

مرکزی خاتم قم  در ساختمان ۳۱/۳/۱40۱تاریخ از این سلسله جلسات، به

ساعت به طول انجامید، مدیران حاضر برگزار شد. در این جلسه که سه

در جلسه به بیان الگوهای مدارس خود و ارائه پیشنهادات در مباحث 

ای مختصر به محتوای پیشنهادات مالی پرداختند. در این مجال، اشاره

 .ارائه شده این جلسه خواهیم داشت

 

 :شادمانی، معاونت عملیات ستاد مرکزیجناب آقای مهدی 

هللا الرحمن الرحیم. بسیار خشنود و مسروریم از حضور دوستان عزیز بسم

و فعالین مدارس مسجد محور، امیدواریم که این جلسات همفکری و 

تجربه محور ادامه داشته باشد و در سایه این جلسات، برکاتی نیز 

ما در ستاد مرکزی آمادگی نصیب جریان مدارس مسجدمحور کشور بشود. 

های دوستان در مدارس الزم را داریم تا از همه پیشنهادات و ظرفیت

 .ها را در امور مختلف بکار بگیریماستفاده کرده و تجربیات آن

 :دکتر حسینعلی دیلم، دبیر ستاد مرکزی. 1

اندرکاران مدارس مسجدمحور، خدمت مدیران و دست گوییآمدضمن خوش

این جلسات از این به بعد بصورت مستمر انجام بگیرد و  امیدواریم که

نتایج مثبت آن در جریان کلی مدارس ما، نمود پیدا کند. برای اینکه 

دوستان، همگی در بحث شرکت کنند، بنده جلسه را با عنوان کردن یک 

 .کنمپیشنهاد شخصی در بحث مالی مدارس، آغاز می

توانیم زمانی را در مدارس عادی میدر بحث چرخه اقتصادی مدارس،  

برای آموزش دروس تخصصی اختصاص دهیم و علومی مانند طب و رباتیک و 

نانو و ... را نیز در برنامه آموزشی مدرسه بگنجانیم تا از یک 

ای به بعد، از این راه بتوانیم به طرق مختلف کسب درآمد مرحله

 .داشته باشیم

 

 :مدیر هنرکده انقالب ،آقای محمدی. 2

با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر مدارس، پیشنهاد حقیر آن است که 

مند، بهترین راه درآمدی و اقتصادی برای استفاده از خیرین دغدغه

باشد. همچنین برای مثال، ما در هنرکده با پروژه گرفتن مدارس می

ایم. حل کردهآموزان، قسمت بزرگی از مشکالت اقتصادی را برای دانش

های های خود، انجام فعالیتنظر بنده اگر بتوانیم در کنار فعالیتهب

 .تواند در امور اقتصادی کمک بزرگی باشدتخصصی را نیز وارد کنیم، می
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 :مدیر مدرسه بندگی ،اإلسالم والمسلمین آقای علیزادهحجت. 3

اد اندازی یک بوفه موما در شعبه اصفهان مدرسه بندگی، با راه

ایم. همچنین با غذایی، بخش کوچکی از مشکالت اقتصادی را حل کرده

مغازه به نام طیبات و تخصیص امتیاز شهریه به اندازی یک بابراه

ایم قدمی در راه حل مشکالت آموزان بابت خرید از آن، توانستهدانش

برداریم. اگر بتوانیم با توجه به اهمیت فضای مجازی افرادی را 

توانیم از این راه نیز کسب تربیت کرده و پرورش دهیم میبرای آن، 

 .درآمد کنیم

 

  ، مدیر مدرسه الغدیر:احمدیآقای ملک جناب. 4

مدرسه ما از راه شهریه کسب درآمد دارد. حدود پنج میلیون از 

هم که  هاییگیریم. در زمانآموزان در سال به عنوان شهریه میدانش

 .کنیمنیاز به مبالغی افزون بر شهریه باشد، از خیرین استفاده می

 

، مدیر نهضت تربیتی سیدالشهدا اإلسالم والمسلمین آقای اسدنژادحجت. 5
  : (ع)

فضای ایمانی طراحی کردیم. چند دسته والدین  ،ما ابتدا در نهضت

سرانه  داریم یک دسته واقعًا توانایی ندارند، یک دسته به اندازه

کنند و یک دسته هم بیشتر از سرانه دانش آموز خودشان پرداخت می

دادند. یک خیر هم برای نهضت داشتیم. اآلن از طریق خودشان می

شود؛ قرارداد با یک فروشگاه با همکاری والدین، مخارج تأمین می

ها دریافت پسماند البته بدون دخالت مستقیم مدرسه. یکی دیگر از راه

ها ین و بازیافت و کسب درآمد از آن است. یکی دیگر از راهاز والد

گرفتن عبادت استیجاری برای والدین است. گاهی از وجوهات شرعی هم 

سال طرحی داریم  ۹های باالی کنیم. برای بچهها استفاده میبرای هزینه

که از طریق کار در منزل خودشان درآمد دارند و حتی بعضًا که والدین 

 .کنندکمک هم می

  

 ، مدیر مدرسه مسجدمحور:اإلسالم والمسلمین آقای رحیمیحجت. 6

اعتقاد به کار اقتصادی در کنار کار تربیتی داریم اما به صورت غیر 

هایی از جمله نذر مستقیم و بدون دخالت مستقیم عوامل مدرسه. طرح

داریم که چون هنوز به قوت انجام نگرفته  فرهنگی و جمع آوری پسماند

 .ها معاف هستماز توضیح آن

  

 : )ع(مدیر مدرسه مسجد جهارده معصوم  ،جناب آقای مولوی. 7

کردیم که بیرون کار کنند و بخشی از ها نظارت میدر گذشته روی بچه

هایی داشت و باعث شد که حقوق خودشان را برای مدرسه بیاورند که آفت
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ساختم برای فروش محصوالت « ازکی»قف شود. برندی را به نام طرح متو

ها که نتیجه خوبی هم از آن دریافت نکردیم؛ مثالً برخی خود خانواده

خواهیم یک مسجد مدرسه کردند. اآلن میها همراهی نمیاز خانواده

بسازیم و الگوهای مسجد تراز را در آن پیاده کنیم. از خّیرین و 

شود که این بحث مشکل اقتصادی را به استفاده میاجازه وجوهات هم 

کند. تعامل با دفاتر بیمه یا تأسیس یک صورت طوالنی مدت برطرف نمی

تواند سود قابل توجهی را دفتر بیمه کلی برای ستاد مرکزی نیز، می

 .به مدارس تخصیص دهد

 :سفیر نوری، مدیر پیش دبستانی اإلسالم والمسلمین آقای ربیعحجت. 8

های خود را ما باید یک شهریه ثابت داشته باشیم که بتوانیم فعالیت 

بصورت مستمر ادامه دهیم. در نظر داریم که از امسال با شهریه ثابت 

 .مجموعه را اداره کنیم

 پیشنهادات دیگر:

پیشنهادی آقای  ،تعیین حداقل و حداکثر شهریه از طرف ستاد. 9

برای سال آینده بود که مورد استقبال مدیران قرار گرفت.  اسدنژاد

وضعیت ناپایدار اقتصادی و عدم وجود بودجه خاص برای مدارس، عمده 

 .دلیل این پیشنهاد برای سال جدید بود

ایجاد یک فروشگاه بزرگ مجازی و اختصاص کدهای خاص برای . ۱0

سازی ضایعات، آموزان، ایجاد زیرساخت برای جمع آوری و بهینهدانش

 .های خانگی و ... پیشنهادهای دیگر دوستان بودایجاد کارگاه

این جلسه با همکاری مدیران مدارس مسجدمحور و با هدف تدوین 

مالی در جهت بهره برداری مدارس ادامه دار خواهد الگوهای مختلف 

 بود.

 

 

 بخش اول – مدرسه در خانه
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وتربیت در سراسر جهان یکی از تعلیمدر میان رویکردهای مختلف 

هایی که امروزه در سطح جهانی رو به گسترش است، آموزش در خانه مدل

ای در سابقههای اخیر به شکل بیاست که در سال home school یا همان

 .سراسر جهان رونق گرفته است

واژه آموزش در خانه به آن رویکرد آموزشی اشاره دارد که والدین 

ها خواهیم پرداخت، در خود را به دالیل گوناگونی که به آن فرزندان

دهند و برنامه درسی توسط والدین مشخص و اجرایی خانه آموزش می

شود. در این روش آموزشی، والدین و یا معلمان الزامًا از برنامه می

کنند؛ البته استفاده از امکانات موجود در درسی مدارس پیروی نمی

های ورزشی، مراکز مذهبی و گردش در خانه، سالنتاباجتماع از قبیل ک

طبیعت از الزامات این رویکرد است که با اهداف خاصی چون تربیت 

های آموزش کودک در محیط واقعی، تربیت اجتماعی و کاهش چشمگیر هزینه

 .شوداجرایی می

 ،وتربیت در این حوزه معتقدند آموزش در خانهنظران تعلیمصاحب

نوع آموزش است و جوامع در سرتاسر تاریخ به آموزش در  ترینقدیمی

پرداختند، به این استدالل که اولین و با اصالت ترین نهاد خانه می

خانواده است و اولین معلمان تاریخ نیز پدر و مادر بشر  ،آموزشی

کنند. هستند که از ابتدا سیر تربیت و رشد را برای فرزند مشخص می

های اخیر در میان کشورهای وه آموزشی در سالبه گواه آمار، این شی

روز در حال گسترش است. از دالیل مهمی که سبب شده تا صنعتی روزبه

کشورهای پیشرفته و صنعتی انحصار آموزشی را بشکنند و آن را به 
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هاست؛ بدین صورت که های دولترسمیت بشناسند، کاهش چشمگیر هزینه

عنوان سرانه آموز در سال بهدانشهایی که دولت برای یک تمام هزینه

 .گرددگیرد حذف شده و به خزانه دولت باز میآموزشی در نظر می

در آمریکای شمالی شروع شد و با  ۱۹70جنبش نوین آموزش در خانه سال 

درصد از  ۱6، ۱۹85سرعتی باورنکردنی شیوع پیدا کرد. در سال 

یعنی  ۱۹88در سال ها، به آموزش در خانه تمایل داشتند ولی خانواده

درصد افزایش یافت. مطابق گزارش مؤسسه  28فقط در فاصله سه سال، به 

میلیون  2.4در حال حاضر حدود  ،مّلی تحقیقات درباره آموزش در خانه

 6تا  2بینند. این رقم هرسال بین نفر در آمریکا در خانه آموزش می

 .یابددرصد افزایش می

ی نهضت آموزش در خانه، در آغاز راه مرحله را برا 5برخی پژوهشگران 

 :کنندآن در هر کشوری توصیف می

 ناخرسندی از وضعیت آموزش عمومی دوره ستیزه:. 1

هایی که ترجیحشان آموزش در مواجهه میان خانوادهدوره مقابله: . 2

 وتربیت عمومیخانه بوده، با مدارس و مقامات رسمی دستگاه تعلیم

ها و ه دعاوی حقوقی و مناقشات خانوادهنتیجمساعی: دوره تشریک. 3

ها شد! حتی وپرورش، اغلب منجر به رأی به نفع خانوادهادارات آموزش

امکانات خود مانند کتابخانه، لوازم  ،ای موارد، مدارسدر پاره

ها را در اختیار برنامه و امثال اینهای فوقآزمایشگاه، رایانه، رده

 .ها قرار دادندخانواده

نوعی در جامعه از هایی که بهدر این مرحله خانوادهتحکیم:  دوره. 4

بابت انتخاب خود در آموزش فرزندان، طرد شده بودند بر اساس عالئق 

مشترک مانند عالئق اعتقادی، مالی و اجتماعی به ایجاد شبکه میان 

هایی که مسیحی و مذهبی ها اقدام کردند. بخصوص خانوادهخانواده

 .کلیسای مشترکی داشتندبودند و تعلق به 

های معتقد به آموزش در با افزایش شمار خانوادهدوره انشقاق: . 5

ها و عقاید تدریج تفاوت انگیزهها با یکدیگر، بهخانه و ارتباط آن

های مختلف این مدارس ها درباره آموزش در خانه آشکار شد و گونهآن

 .نیز در جامعه پدیدار شد

رفته مانند انگلستان نیز، حدود یک درصد از در اروپا و کشورهای پیش

کنند و این رویکرد را جایگزین آموزان از این نظام استفاده میدانش

 .اندآموزش سنتی قرار داده

در سوئد نیز قانون آموزش در مدرسه اجباری نیست ولی دولت به آموزش 

آموز در کشور سوئد، در دانش ۱20000در خانه نظارت دارد. حدود 

 .رسی تحت عنوان مدارس متوسطه مردمی مشغول به تحصیل هستندمدا

در آلمان آموزش در خانه با قوانین این کشور در تعارض است و برای 

حال نهضت این اما با ،متخلفین مجازات سنگین در نظر گرفته شده است

 .مدرسه در خانه رو به افزایش است
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در سایر کشورها از جمله فرانسه، روسیه، نروژ، سنگاپور، ایتالیا، 

هایی که به این روش روی پرتغال و دانمارک و ... تعداد خانواده

و نظام آموزشی مدرسه در خانه هرروزه  است اند رو به افزایشآورده

 .در حال فراگیر شدن است

محافل علمی و صورت جدی در در ایران بحث آموزش در خانه تاکنون به

ترین دالیل اینکه نظام آموزشی رسمی مطرح نشده است، شاید یکی از مهم

مدرسه در خانه در کشور ایران همانند کشورهای دیگر فراگیر نشده 

است، انحصاری بودن نظام آموزشی و اجباری بودن شرکت در نظام 

ارد ای در نظام آموزشی ایران وجود دآموزشی دولتی است. مشکالت عدیده

که به نارضایتی والدین از مدرسه و آموزش کودکان در خانه منجر شده 

صورت کلی آموزش فرزندان خود را به محیط خانه انتقال است. برخی به

عنوان جایگزین مدرسه، بلکه اند و برخی این رویکرد را نه بهداده

کنند تا بتوانند کم و های مدرسه استفاده میعنوان مکمل آموزشبه

نوعی در خانه جبران نمایند. البته علت گرایش های مدرسه را بهستیکا

وتربیت، مزایای مدرسه در برخی عالوه بر نارضایتی از نظام تعلیم

خانه و محبوبیت این روش است. از طرفی والدین کودکان مدرسه در 

خانه را بهترین فرصت برای رفع مشکالت درسی، اخالقی، دینی و اجتماعی 

 .دانندود میکودکان خ

آموزانی که دارای بیماری و مشکالت جسمی هستند به علت نیاز به دانش

های ویژه، مصرف دارو و... امکان حضور منظم در مدرسه را مراقبت

های باالیی آموزانی که از نظر بهره هوشی در مرتبهندارند یا دانش

ی خاص هاقرار دارند، به علت سرعت یادگیری باال احتیاج به برنامه

های هیچ جایی در نظام کنونی نداشته و خود را دارند که این برنامه

 .برندوتربیت مدرسه بهره میشکل از سفره تعلیمآموزان به یکدانشهمه

دالیل گرایش اولیا به این رویکرد، به دودسته کلی پداگوژی و 

 .ایدئولوژیک قابل تقسیم است

یعنی در واقع از ساختار هایی که دلیل پداگوژی دارند؛ خانواده

آموزشی رضایت کافی ندارند و عواملی چون انتخاب آزادانه برنامه 

درسی، تعمیق یادگیری، تنظیم سرعت آموزش با شرایط یادگیرنده، عدم 

 .قبیل هستندرقابت سالم و ... ازاین

های ایدئولوژیک که به دالیل ارزشی از قبیل اعتقادات خاص و خانواده

 .کنند، اجتماعی و... این روش خاص آموزشی را انتخاب میسیاسی، مذهبی

های انجام شده در تحقیقات ها و مصاحبهصورت کلی باتوجه به پژوهشبه

ترین علت گرایش و مزایای این رویکرد و تهدیدهای داخلی و خارجی مهم

 :مشاهده استآن در جدول زیر قابل

 

الوه بر عمومی و بین، کشورهای پیشرو در صنعت آموزشی عدراین

کردن آموزش در کشورهای خود، مدارسی را تحت عنوان مدارس مردمی

اندازی کردند، مدارسی همچون آکادمی خان، بنیاد المللی راهبین

های آموزشی معارف کشور ترکیه، والدورف، آفاق و ... که تأسیس نظام
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 خوبی اهمیت وجود نظام آموزشی استاندارد را نشانچنین، بهاین

دهد. نظامی که عالوه بر درون مرزها، امکان صدور آن به هر نقطه می

 .از جهان وجود داشته باشد

ای بر مبحث مهم مدرسه در خانه بود که از این این مطالب مقدمه

شماره، به عنوان مطلب ثابت در ماهنامه مدارس مردمی دنبال خواهد 

 .شد

 

 بین المللی آموزشیهای نظام  آشنایی با

 اول بخش –

  

 

 هللا الرحمن الرحیمبسم

ضروررت تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور و نیاز به مطالعه نظام 

ها، بر کسی تعلیم و تربیت کشورهای مختلف و تجزیه و تحلیل آن

مختلف، با مبانی  پوشیده نیست. به شرط آن که بعد از بررسی نظامات

ایرانی سنجیده و بومی سازی شود. ماهنامه -تعلیم و تربیت اسالمی

مدارس مردمی در نظر دارد از این پس، اقدام به بررسی نظامات 

آموزشی کشورهای گونانون نموده و نتیجه آن را در بخش معرفی نظام 

آموزشی به سمع و نظر مخاطبان گرامی برساند. بدیهی است ماهنامه 

ها نبوده و بررسی دقیق دارس مردمی، در مقام تأیید هیچ یک از آنم

ها و اظهار نظر کارشناسی پیرامون مبانی آموزشی مختلف، مجال آن

 .طلبددیگری می

 مدیریت آموزش و پرورش در فنالند

کند که آموزش اجباری ( تصریح می۱۹۱۹قانون اساسی فنالند )مصوب سال 

ان باید درقوانین منظور شود. این قانون همگانی و مدرسه عمومی رایگ
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ای، آموزش کند که مخارج آموزش فنی و حرفههمچنین دولت را موظف می

همگانی، آموزش عالی در هنرهای کاربردی، علوم وآموزش دانشگاهی را 

تقبل نموده و یا به آن یارانه بپردازد. قانون اساسی همچنان تصریح 

ها باید در قانون ودارالتأدیب کند که حق تأسیس مدارس خصوصیمی

 .منظور شود و این که بخش خصوصی نباید تحت نظارت مقامات مسئول باشد

ترین کشورها به کشور فنالند، از نظر آموزش و پرورش یکی از پیشرفته

رود. به طوری که از لحاظ میزان باسوادی )سواد خواندن و شمار می

رتبه  ۱00ی کشور فنالند حدود نوشتن( باالترین آمار انتشار یافته برا

دهد. این کشور در بخش آموزش درصد را نشان می (HDI) را به دست ۱

گزارش توسعه انسانی آورده است و همچنین در بخش توسعه انسانی 

 (۱۳۹۱بهمن.  2۳باشد )جام جم، می 22طور کلی رتبه این کشور به

 

 

 های آموزش و پرورش فنالنداهداف و اولویت

های لی آموزش و پرورش فنالند ارتقای سطح آموزش و ارائه فرصتهدف اص

موقعیت اجتماعی، موقعیت  از نظر صرف شهروندانآموزشی برابر به همه 

ترین اهداف آموزشی ها است. از جمله مهماقتصادی، زبان و جنسیت آن

 :توان به موارد ذیل اشاره نمودکشور فنالند می

برای زندگی در جامعه، کار، انتخاب شغل،  آموزانپرورش فردی دانش•

 ادامه تحصیل
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 های ملیحفاظت از طبیعت و محیط زیست، حفاظت از فرهنگ و ارزش•

 المللی و ارتقای صلح و تفاهممواجهه با تغییرات بین•

عالوه براین، سیستم آموزشی فنالند در دراز مدت وظایف زیر را بر 

 :عهده دارد

هایی یع کیفیت آموزشی. در این راستا، کوششباالبردن آموزش و ترف  .1

های مردمی و نواحی های آموزشی کلیه گروهدرجهت تأمین نیازمندی

 .های آموزشی مساوی به عمل آمده استکشور با فرصت

ترین هدف آموزشی کشور در ساختار آموزشی، پایه گذاری مراکز بزرگ .2

وجود به ۱۹۹0 ها به تدریج طی سالباشد. پلی تکنیکپلی تکنیک می

 .اندآمده

ها به عنوان بخشی از ای. پلی تکنیکارتقاء استاندارد آموزشی حرفه  .3

 المللیآموزش عالی ملی و بین

جامعه با تأکید ویژه بر کسب تجربه در زندگی کاری گسترش 

 .یابندمی

ها دانشجویان های سازماندهی شده. تحت این آزمونبرگزاری آزمون .4

ای و تکمیلی متوسطه را کسب ترکیب تحصیالت حرفهتوانند صالحیت می

 .کنند

 :محورهای زیر متمرکز شده است بر ۱۹۹0 دهه اواخر از آموزشتوسعه 

 اصل یادگیری در طول زندگی )مادام العمر(•

  پاسخگویی به تغییرات در محل کار •

  المللی شدن حوزه آموزشبین •

 آموزش سطوح همه در بیشتر گوناگون زبانهای ارائه •

 استفاده از راهبرد اطالعاتی برای آموزش و پژوهش •

کارگیری آن در عنوان یک هدف کلیدی و بهشناخت توسعه پایدار به •

  عمل

  های علوم و ریاضیاصالح مهارت •

 تأکید بر رسالت فرهنگی مدارس •

ناپذیر در توسعه و پیشبرد تقویت ارزشیابی به عنوان بخش تفکیک •

 هاسیاست

 

 ساختار اداری آموزش و پرورش

 نظام مدیریتی -الف

 کنترل دقیق صورتبه دولت وسیلهنظام آموزشی سابقًا متمرکز بوده و به

 حوزه در تمرکززدایی سیاست اعمال با ،۱۹80 ازدهه. شدمی هدایت و

 تصمیم قدرت و اختیار و شده اصالح آموزشی قوانین آموزشی، مدیریت
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 در. یافت افزایش فراگیر طوربه آموزشی مؤسسات و هاشهرداری گیری

ن وضع شده در مورد آموزش مجددًا اصالح شد که به قانو ،۱۹۹0 اواخر

های بیشتری در سطح بومی به مسئولین موجب آن، اختیارات و مسئولیت

آموزان و محلی واگذار گردید و به میزان بیشتری به نیازهای دانش

 مطالعاتشانتری در زمینه شده و حق انتخاب گسترده دانشجویان توجه

د. عالوه براین، مسئولیت روند تدریس محتوای گردی فراهم هاآن برای

آموزشی و انتخاب مواد درسی به سطح بومی منتقل شده است. در این 

ها از طریق اثنا، روند هدایتی و نظارتی مدیریت آموزشی شهرداری

سئولیت تعیین محتوای آموزشی و انتخاب یارانه دولتی کاهش یافت. م

 .مواد درسی نیز به نهادهای بومی آموزشی تفویض گردید

های بازرسی دولتی که نقش همچنین، در راستای تمرکززدایی، بخش

کردند، حذف شدند و وظایف ارزیابی و سنجش سیستم آموزشی را ایفا می

 .ده استارزیابی به متصدیان آموزشی و مسئوالن مربوطه محول ش

 

 سطوح مدیریت در آموزش و پرورش فنالند -ب

باالترین سطح مدیریت در آموزش و پرورش فنالند وزارت آموزش و پرورش 

ای این کشور است. در دومین سطح شورای ملی آموزش و شوراهای منطقه

ها است. در سطح ها در سطح استانقرار دارند که حوزه اختیارات آن

مدرسه هستند که هرشهر حداقل دارای یک هیئت  هایسوم مدیریت هیئت

مدرسه است و باالخره در آخرین سطح هیئت مدیره مدارس قرار دارد که 

آموزان تشکیل شده وپرورش، والدین و دانشاز معلمان، کارکنان آموزش

مدارس با هماهنگی هیئت مدرسه که در سطح هر شهر ی است. هیئت امنا

ارس را بر عهده دارند. در این بخش فعالیت دارد، اداره امور مد

 .گردندنهادهای مسئول یا دخیل در آموزش و پرورش فنالند معرفی می

 

 نهادهای مرکزی -ج

مجلس فنالند که به وضع  -گذار در حوزه آموزش و پرورشنهاد قانون. 1

قوانین آموزشی و تصمیم گیری درخصوص اتخاذ اصول کلی سیاست آموزشی 

عبارت دیگر، چارچوب قانونی و اصول کلی سیاست بهنماید. مبادرت می

شود و دولت، وزارت آموزش و شورای آموزشی توسط پارلمان تصویب می

 .باشندها در سطح سرپرستی مرکزی میملی آموزش مسئول اجرای این سیاست

 است آموزش وزارت فنالند در آموزشی مقام ترینعالی-وزارت آموزش . 2

 تحقیق و آموزش کلی وگسترش ریزیبرنامه نظارت، مسئولیت دار عهده که

ای در بخش دانشگاهی کشور است. تقریبًا تمامی آموزش همگانی یارانه

 .باشدخانه میزیر نظر این وزرات

تقریبًا تمام مؤسسات آموزش و پرورش، متکی بر بودجه دولتی و تحت 

های مربوط بخشوپرورش هستند. ادارات استانی و سرپرستی وزارت آموزش

باشند، و پرورش میای آموزشبه مدارس تحت پوشش، مسئول مدیریت منطقه

ها و مؤسسات آموزشی، اجرای آموزش و پرورش محلی را برعهده شهرداری
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ها اداره دارند. بخش اعظم مدارس جامع و متوسطه توسط شهرداری

 .ندگردشوند و بقیه که خصوصی هستند به وسیله دولت هدایت میمی

گیرند های آموزشی که خارج از حوزه وزارت آموزش قرار میترین بخشمهم

ها )وزارت بهداشت و امور اجتماعی(، آموزش عبارتند از مهدکودک

نظامی )وزارت دفاع( وآموزش پلیس و مرزبانی وآتش نشانی )وزارت 

های چندی برعهده ها و شهرها نیز در این خصوص مسئولیتکشور(. استان

 .ددارن

وزارت آموزش لوایح آموزشی را آماده نموده وتصمیمات مقتضی را برای 

نماید. حوزه کاری وزارت آموزش عبارت تقدیم به هیئت دولت اتخاذ می

ای و مدارس های عالی، مدارس فنی حرفهاست از: مدارس جامع، دبیرستان

 ها. این وزارت مسئول فرهنگ، کلیسا، جوانان و امورعالی و دانشگاه

ورزشی نیز هست؛ بنابراین، وزارت آموزش دو وزیر دارد: وزیر آموزش 

که مسئول آموزش وعلوم است و وزیر فرهنگ که مسئول فرهنگ، کلیسا 

 های سیاست علمی ووجوانان و امور ورزش است. وزارت آموزش از بخش

 .گرددسرپرستی تشکیل می عملیات ستادی و آموزشی، فرهنگی و

ها و مؤسسات آموزش وزشی از نظر احداث دبیرستانهدایت ملی نظام آم

ها و ای )سهمیه بندی برای بخشبندی آموزش فنی و حرفهعالی و مقیاس

 .باشدمناطق مختلف( دراختیار دولت و وزرات آموزش می

مؤسسات آموزشی عمدًا به سوی اهداف مورد نظر قانون و راهبردهای ملی 

د. بازخوردها در باره کارایی شونطراحی برنامه درسی سوق داده می

شود. این نظام آموزشی از طریق آمار و ارزیابی هدفمند گردآوری می

 .اطالعات به خودی خود اثری هدایتی بر تدریس دارد

 آموزش وزارت مشورتی شورای عنوانبهاین شورا  –شورای ملی آموزش  . 3

وزش . این هیئت عهده دار مسئولیت گسترش آمنمایدمی نقش ایفای

ابتدایی، متوسطه و به ویژه آموزش بزرگساالن است. عالوه بر این، 

ها و شرایط و های ملی درجهت طراحی برنامهتنظیم و تصویب دستورالعمل

های الزم آموزشی و همچنین مسئولیت ارزیابی سیستم آموزشی به صالحیت

 استثنای آموزش عالی بر عهده این شورا است. در واقع، این شورا، یک

ها اداره کارشناسی است که مسئول توسعه اهداف آموزشی، محتوا و روش

آموزش  ای ودر مدارس جامع، متوسطه تکمیلی، آموزش فنی حرفه

باشد. این اداره راهبردهای ملی برای طراحی برنامه بزرگساالن می

و مسئول ارزیابی نظام آموزشی  نمایددرسی را ترسیم کرده و تصویب می

فنالند است. این شورا، وزارت آموزش را در تدوین لوایح قوانین و 

 .نمایدهای آموزشی یاری میسیاست

شود که اعضای آن را شورای ملی آموزش توسط هیئت امنایی اداره می

نفعان اجتماعی، مقامات شهری کارشناسان آموزشی، نمایندگانی از ذی

دهند؛ به عبارت دیگر، این شورا از یاری چندین یل میومعلمان تشک

های اجتماعی درگیر جوید که نمایندگان طرفنهاد مشورتی سود می

باشند. این شورا از ای میوحرفههای مختلف آموزش فنیوکارشناسان بخش

ای، آموزش بزرگساالن، آموزش های آموزش همگانی، آموزش فنی وحرفهبخش

روه برنامه ریزی وعملیات خدماتی و سرپرستی تشکیل سوئدی زبانان و گ
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بخش آموزش فنالند، هیچ واحد سرپرستی مرکزی دیگری وجود  گردد. درمی

 .ندارد

وزارت آموزش از یاری سه گروه مشورتی دیگر نیز  -های مشورتیهیئت. 4

 :بردبه شرح ذیل بهره می

ررسی مفاد اصول دار مسئولیت تدوین و بشورای آموزش عالی که عهده 1- 

 .ریزی و توسعه آموزش عالی استناظر بر برنامه

مجمع مشورتی آموزش بزرگساالن که مسائل مربوط به توسعه آموزش   2-

 .نمایدمداوم را بررسی می

های مجمع مشورتی برنامه ریزی آموزشی که به توسعه کمی آموزش  3-

 .نمایدمیبینی تکمیلی پرداخته و نیازهای آموزشی را پیش

 ای/ محلینهادهای منطقه -ب

دار شوند، عهدهبنابر قوانین اخیر، مناطق که از چند شهر تشکیل می

باشند، از ای آموزشی میمسئولیت سرپرستی سطوح مختلف محلی و منطقه

 .یابداین روی، دخالت استانی در این زمینه کاهش می

ای رپرستی منطقهاستان و س ۱2کشور فنالند به  -ها استانداری. ۱

شود. هر استان از یک استانداری به ریاست استاندار و یک تقسیم می

باشد. در نهاد سرپرستی دولتی جهت مدیریت مدارس کشور برخوردار می

ها در امور آموزش و پرورش کاهش چند سال گذشته، دخالت استانداری

تنها  ای است کهیافته است. هدف، ایجاد یک نظام سرپرستی دو الیه

شامل سرپرستی مرکزی دولت و مقامات محلی باشد. مسئولیت گزینش 

ها تفویض گردیده، دانشجویان استانی به نهادهای محلی آموزشی استان

تعیین ظرفیت دانشجویان فنی و حرفهای مراکز آموزشی استانی به 

های دولتی مدارس عالی استانی واگذار شده، البته برخی از یارانه

ها اختصاص یافته که منجر به دخالت بیشتر به استان فوق العاده

 .استانی در سرپرستی آموزشی شده است

دار مسئولیت اداره و این ادارات که عهده -ای آموزشادارات منطقه . 2

های کشور مستقر هستند. ارزیابی سیستم آموزش ملی هستند در استان

حت نظارت اولیای ای نیز به نوبه خود تگفتنی است که ادارات منطقه

ها بوده که از استقالل و حق وضع مالیات برخوردار امور در شهرداری

باشند. همانند کشورهای اسکاندیناوی، آموزش و فرهنگ فنالند به می

های سازماندهی شده و واسطه نقش واالی اولیای امور محلی در فعالیت

راگیر، شود، چراکه عمده مدارس فخدمات پیش بینی شده شناخته می

 توسط بزرگساالن آموزش مؤسسات و ایحرفه مؤسسات تکمیلی، متوسطه

 .گردندمی اداره آموزش محلی امور اولیای

در کشور فنالند، مطابق قوانین  -وپرورشای آموزششوراهای منطقه . 3

 گذاریای از روند قانون، برنامه ریزی و توسعه منطقه۱۹۹4مصوب سال 

سراسری در پارلمان به سطح شهرها منتقل شده است. تقسیم مسئولیت 

ای فعالً درحال گذار بوده و موضوع ها و شوراهای منطقهمیان استان

 .باشداصلی منازعات احزاب سیاسی کشور می
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در شهرها، سرپرستی محلی آموزش و پرورش توسط  -هاشهرداری. 4

بوده و حق وضع مالیات نیز شود که خودمختار ها اعمال میشهرداری

شهرداری وجود دارد. قدرت تصمیم گیری در  440دارند. در فنالند حدود 

شهرداری برعهده شورای شهر منتخب است. این شورا عالوه بر هیئت 

نماید. هر شهرداری اجرایی شهری، چندین هیئت مشورتی را منصوب می

شورای شهر منصوب کم یک نفر در هیئت امنای مدرسه دارد که توسط  دست

ها اداره های عالی ومدارس جامع توسط شهرداریتانشود. اغلب دبیرسمی

شوند. دامنه مسئولیت شهرداری به مراکز بزرگساالن، مدارس شبانه می

یابد. مدارس دولتی و خصوصی در ای نیز بسط میومؤسسات فنی و حرفه

رپرستی مرکزی حوزه اختیارات مقامات شهری نیستند و مستقیمًا تابع س

باشند. درفنالند، شهرداری موظف است تا آموزش مدرسه جامع را برای می

کلیه کودکان ساکن در محدوده خود فراهم نماید یا اطمینان یابد که 

توانند آموزش را به شکلی دیگر دریافت کودکان سنین مدرسه می

لی ای و مدارس عانمایند. مدارس تکمیلی متوسطه، مدارس فنی و حرفه

ها و بنیادهای ها، مقامات شهری یا سازمانتوانند توسط شهرداریمی

مدرسه جامع  24خصوصی مورد تأیید دولت اداره شوند. در فنالند تنها 

های آموزشی مطرح خصوصی وجود دارد. این مدارس عمدتًا توسط سازمان

شوند. تنها یک مدرسه توسط سازمانی مذهبی بین المللی اداره می

ها، ای توسط شهرداریکل مؤسسات فنی و حرفه %54شود. درحدود میاداره 

 .گردندتوسط بخش خصوصی اداره می %۱2توسط دولت و  ۳4%

ای تشکیل شده در هر شهری حداقل یک هیئت مدرسه -ایهای مدرسههیئت. 5

 .است که امورات مربوط به مدارس مختلف را در آن شهر زیر نظر دارد

 

 

 مدیریت مدارس



1401تابستان  – 2شماره  –ماهنامه مدارس مردمی   مدارس مردمی 

  
 

 

18 

مدارس توسط هیئتی متشکل از معلمین، کادر آموزشی و غیرآموزشی، 

ترین وظایف گردند. از جمله مهمآموزان و والدین اداره میدانش

های توان به توسعه کارایی مدارس و ارتقای همکاریهای فوق میهیئت

ای والدین و جوامع محلی اشاره نمود. مقامات درون و میان مدرسه

ها میان سرپرستی شهری و هیئت امنای ی توزیع مسئولیتشهری نیز چگونگ

توانند در سرپرستی ها میعالوه شهرداریکنند. بهمدارس را تعیین می

مدارس نیز همکاری داشته و دو یا چند مدرسه نیز از هیئت مشترکی 

ای ای و مؤسسات عالی فنی و حرفهبرخوردار باشند. مدارس فنی و حرفه

باشند، با این ئت امناهای مشابهی برخوردار مینیز معموالً از هی

تر و تفاوت که والدین در ساختار آن حضور نداشته و به مراتب مستقل

ای عالوه بر برخورداری از باشند. مؤسسات فنی و حرفهقدرتمندتر می

هیئت امنا، از یک یا چند هیئت مشورتی نیز برخوردارند که در 

همکاری میان مدارس و زندگی شغلی راستای بهبود آموزش و برقراری 

های فوق مرکب از نمایندگان مدارس، معلمین، نمایند. هیئتفعالیت می

باشند. نفعان اصلی در رشته مربوطه و دیگر کارشناسان میذی

ای های درسی مدرسه جامع، تکمیلی متوسطه و مؤسسات فنی و حرفهبرنامه

در هر مدرسه، یک اتحادیه شود. عالوه براین، به صورت محلی تنظیم می

آموزی نیز وجود دارد که عالوه بر دیگر اقدامات، نمایندگان دانش

 .گزینندآموزان را در هیئت امنا بر میدانش

هر مدرسه باید یک برنامه  -ریزی آموزشی و درسی توسط مدارس برنامه

آموزشی و درسی مصوب گردانندگان مدرسه یا مصوب سازمان معرفی شده 

ی آنان داشته باشد که معموالً شهرداری یا هیئت امنای مدارس از سو

ای های درسی مدارس پایه، متوسطه و مؤسسات فنی و حرفهاست. برنامه

های درسی بر پایه راهبردهای ملی شود. برنامهصورت محلی تنظیم میبه

گردند. طراحی برنامه درسی صادره از شورای ملی آموزش تدوین می

ها منحصرًا توسط ها و پلی تکنیکهای درسی دانشگاهطراحی برنامه

 .گیردقوانین معینی صورت می

شوند، بلکه در فنالند مواد آموزشی از قبل بررسی یا تعریف نمی

باشد. معلمین و خود ها معموالً بر عهده خود معلمان میانتخاب آن

لی آموزان و صدور کارنامه تحصیمؤسسات مسئول ارزیابی عملکرد دانش

باشند. منحصرًا آزمون نهایی مقطع تکمیلی متوسطه، توسط برای آنان می

گردد. کمیته فوق توسط وزارت کمیته آزمون سراسری برگزار و تصحیح می

 .گرددآموزش منصوب می

 ساالریشایسته

فنالند یکی از کشورهای نمونه در اروپا است که از گذشته نظام 

خود حاکم کرده است. با وجود آنکه  شایسته ساالری را بر سیستم اداری

کرده طبقه اشراف بر آن حاکم بودند، اما عمالً افراد باسواد و تحصیل

کردند. در واقع اگرچه در قرن نوزدهم میالدی بر این کشور حکومت می

در این کشور تبار و ثروت بر فرصت سوادآموزی شهروندان غلبه داشت 

که برای تصدی مناصب دولتی و اما نهایتًا این تحصیالت عالیه بود 

 .گرفتغیردولتی مالک قرار می

 های مدیریت آموزش و پرورشسیاست
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در دوران پس ازجنگ، هدف اصلی سیستم آموزشی فنالند، ارتقای سطح 

های آموزشی برابر به کلیه شهروندان فارغ ازمحل آموزش و ارائه فرصت

این هدف به میزان اقامت، ثروت، زبان مادری یا جنس آنان بوده است. 

زیادی محقق شده است. شبکه مدارس و مؤسسات، کل کشور را تحت پوشش 

دهند و در پاسخ به تقاضای آموزشی، جای کافی برای نوآموزان قرار می

وجود دارد. تمرکز سیاست آموزشی از ایجاد زیرساخت به بهبود کیفیت 

وزشی، تغییر یافته است. در این مرحله، ارتقای کارآیی نظام آم

های افزایش ظرفیت آن برای برآوردن تقاضا، افزایش تعداد گزینه

موجود برای نوآوران و تفویض قدرت تصمیم گیری درباره برنامه درسی 

 .واجرای آن به خود مدارس مد نظر قرار دارد

مفصل در شماره  معرفی الگوی آموزشی و پرورشی کشور فنالند، بصورت •

 .بعدی ماهنامه مدارس مسجد محور ادامه خواهد داشت

 

  

 

 رویداد هم افزایی مدیریت ایران

 

 

افزایی برای مدیریت ایران در اولین دوره برگزاری خود رویداد هم

ها، این هدف را دنبال کرد که حلقه وصلی میان مدیران کشور و شرکت

باشد که دارای الگو، ایده و محصولی برای حل  هاییمؤسسات و گروه

های اساسی ایران عزیزمان هستند. این رویداد در اولین دوره در چالش
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نظر داشت تا مبدأ تحولی بزرگ در روند حکمرانی و حل نظام مسائل 

کشور بوده و سرآغاز فصلی نو در ارتباطات حاکمیتی و مردمی باشد. 

مت، محصول یا الگویی که دارند واسطه خدههای مختلف بمجموعه

 .توانند در بهبود مناسبات حکمرانی نقش آفرین باشندمی

سازی های نوآور با شبکهها، مؤسسات و گروهدر این رویداد شرکت

همکاران رقبا و مدیران مختلف کشور را شناسایی کرده و برای طرح 

 .ها اقدام نمودندهمکاری با آن

ان کشور عالوه بر وجه کالن آن که تمرکز مزیت این رویداد برای مدیر

ها و باشد ایجاد نمایشگاهی از شرکتها و مسائل کشور میبر حل چالش

های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مؤسسات متنوع است که در حوزه

فناوری، مدیریت، اشتغال، آموزش، بهداشت، محیط زیست و رسانه 

باشند. وجود چنین یتوانایی ارائه الگو و حل مسئله را دارا م

هایی زیر یک سقف بستری مهیا و آماده است تا مدیران برای حل گروه

ها مشاوره بگیرند و با طرح های تحت مدیریت خود از آنمسائل حوزه

 .ها را در زمان کم و با کیفیت مطلوب مرتفع نمایندهمکاری چالش

فعال خود  هایمجموعه از مجموعه 8ستاد مدارس مسجد محور با همکاری 

حضور پررنگی در نخستین رویداد هم افزایی مدیریت ایران داشت. 

مدیر کشوری و لشکری  80مدارس مسجد محور با میزبانی از بیش از 

های مختلف حاکمیت یکی از صاحب نظران اندیشمندان فعاالن عرصه

های نمایشگاه را به نام خود ثبت کرده و بستر آشنایی ترین غرفهفعال

از مسئولین کشوری را با جریان مدارس مسجد محور فراهم  بسیاری

 د.نمو

در این شماره از ماهنامه مدارس مردمی گوشه چشمی به نظرات برخی از 

اندیشمندان و مسئوالن بازدیدکننده از غرفه مدارس مسجد محور خواهیم 

انداخت و شرح و تفصیل این نظرات ارزشمند را به مجال دیگری موکول 

 .دخواهیم کر

آقای علی عبدالعالی، مدیر محترم شبکه آموزش سیما در  .1

های مدارس مسجد محور با استقبال حین بازدید از غرفه

از این جریان تحول گرا در حوزه تعلیم و تربیت اظهار 

 :داشتند
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آن چیزی که به نظر من واجب است ترویج این نگاه است. راهش هم این 

های مختلف، نمونه کارهای شما پخش شبکهاست که از رسانه ملی، از 

های قشنگتان را حتی دو دقیقه مثالً، یک نمونه شود. بخشی از فعالیت

های باحالی گیرند، از این جمعآموزان یاد میهایی که دانشاز مهارت

های مختلف پخش اند به ما بدهید که ما در شبکهها دور هم جمعکه آدم

از شبکه آموزش کارهای خوب شما را پخش  دهم حداقلکنیم. من قول می

هایشان را ما پخش های مسجد محور مطمئن باشند خروجیکنم. بچه

دانید کنیم. کارهای شما خیلی قشنگ است، اصالً رنگ را ببین! میمی

هایتان بگویید که بهترین کارهایشان را باید چکار کنید؟ به بچه

 .مانتخاب کنند تا من از شبکه آموزش پخش کن

رغم ضیق وقت در نمایشگاه، مصاحبه کوتاهی نیز با همچنین ایشان علی

بخش رسانه مدارس مسجدمحور انجام دادند که خالصه آن در این بخش 

 :تقدیم خواهد شد

ای را دیدید؛ نظرتان در فکر کنم برای اولین بار اینچنین مجموعه

 ها چه بود؟باره آن

انجام دهیم عبارت از این است  ببینید یک مرحله از کاری که ما باید

که در ساختار تعلیم و تربیتی اشکاالتی را که وجود دارد بفهمیم؛ 

مثالً یک لیستی را درست کنیم که سیستم آموزش و پرورش ما این 

 .ایرادات را دارد. در این قصه به نظرم نسبتًا خوب پیش رفتید

مجموعه مرحله بعدی این است که بیاییم و راه حل ارائه دهیم. 

های مسجد محور یک راه حل است و پیشنهاد اکید من به همه رفقا مدرسه

هایی از کارهایی را که ام بگویم این است که نمونهکه سعی کرده

اند را از طریق رسانه ملی پخش کنیم تا ببینیم که ها انجام دادهبچه

 شود که کارهای جذاب و خوب را به جای کارهای بد و به دردنخورمی

 .ارائه کرد
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 بینید؟آینده این مدارس مسجد محور را چه می

ؤال را دانم، این سؤال تخصصی است و به نظرم من سواد جواب این سنمی

ندارم که اینقدر سریع به شما جواب بگویم؛ ولی اصوالً ما باید عینًا 

ها حرف بزنیم و های خوبی را با هم مرور کنیم و راجع به آنراه حل

شاءهللا بتوانیم یک تعدادی روش خیلی خوب را پیدا م تا انآزمایش کنی

تواند گذرد و میشان از یک مسیر نمیها همهکنیم. لزومًا هم این روش

 .مسیرهای موازی را نیز برود

 ها باشد؟تواند یکی از این روشبه نظرتان این الگو مدارس می

 .ها باشدتواند یکی از آنمی

ماعیلی نیز در بازدید از جناب آقای دکتر مجید اس .2

های مدارس مسجد محور، با اظهار خرسندی از غرفه

آشنایی با مدارس و گفتگوی چهره به چهره با تمامی 

ای ای کوتاه با گروه رسانهها، در ضمن مصاحبهغرفه

ستاد مدارس مسجدمحور، نکات ارزشمندی را بیان کردند 

نظر  ای از این نکات به سمع وکه بطور خالصه گوشه

 :رسدعزیزان می

ضمن تشکر از حضور حضرتعالی درغرفه های مدارس مسجدمحور، آیا با 

مدارس ما پیش از این آشنا بودید؟ نظر شما درباره جریان مدارس 

 تحول گرا و بخصوص مدارس مسجدمحور چیست؟

. خدمتتان عرض کنم که با هللا الرحمن الرحیم. الحمدهلل رب العالمینبسم

مدارس مسجد محور آشنا هستم. دو سه سالی هست که با بعضی از مدارس، 

خبر ای دارم و از نزدیک با خبر هستم ولی از پشت پرده بیرابطه

کند هستم. خدا را شکر این که این مدارس مسجد محور این گونه رشد می

 .این واقعًا خبر خوبی است
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دی روبرو هستیم در آموزش و پرورش و آن این خب با اتفاق خیلی پلی

سال درس خواندن، بسیاری از آنچه  ۱2است که دانش آموز ما بعد از 

اش کاربرد گیرد و در زندگیرا که بایستی یاد بگیرد را یاد نمی

 .آنچنانی هم ندارد

ها سرنوشت این اتفاق )مدارس مسجدمحور( جدی شکل گرفته است که بچه

دانند چیست و در چه سالگی می ۱5یا  ۱4بًا در دوره خودشان را تقری

اند و خواهند فعالیت کنند و حوزه فعالیت خودشان را شناختهکاری می

کنند؛ یعنی یک عالمه از با قدرت و سرعت و کیفیت به سمت آن حرکت می

چه نیازهای ضروری اند کنار و آنآن چیزهایی را که الزم نیست گذاشته

شناسایی کردند و در آن جهتی که بایستی عمیق شوند و مبرم است را 

 .رونداند و با قدرت به سمت اهداف پاک خود میهم آگاهی پیدا کرده

افتد در این مدارس )مدارس مسجد محور( این اتفاق مهمی که دارد می

شوند شان میها زود وارد فضای جدی و واقعی زندگی روزمرهاست که آدم

سالگی انتخاب  2۳یا  22ان را به جای اینکه در شو اینکه راه زندگی

شوند. نه سالگی انتخاب کرده و وارد فاز تخصصی زندگی می ۱4کنند در 

سال برای او آیا باز بشود  25اینکه فاز عمومی. زندگی تازه بعد از 

 !آیا نشود

به نظرم اتفاق بسیار خوبی است و امیدواریم که مسئولین به این 

لی جدی و دلسوزانه بکنند. موانع را برطرف کنند و موضوع یک نگاه خی

ها را فراهم کنند. البته ما یک شرایطی را باید داشته شرایط رشد آن

تر کارکنند و البته مندتر، دقیقباشیم که این مدارس بتوانند نظام

با یک اشراف مدیریتی دینی و یا اشراف برخی از علماء، بزرگان و 

ای بسیار خوبی هم است اگر همراه شود، خیلی همراجع که باعث دلگرمی

کنم مندتر هم بشود من فکر میبهتر است. اگر این کار یک مقدار نظام

وپرورش برداشته که یک بار بزرگی از مسئولیت حاکمیت در مورد آموزش

 .ها به اهل آن سپرده خواهد شدشود و مسئولیت پرورش انسانمی

مدارس مسجدمحور دارند، شما آینده  با توجه به رشد تصاعدی که سؤال:

 بینید؟مدارس مسجد محور را چگونه می

اش کنم هر نیازی اگر واقعی، جدی، ضروری و عینی شود توسعهمن فکر می

کنم که این قطعًا اتفاق خواهد افتاد؛ یعنی به زودی من احساس می

ر ها تبدیل به یک مطالبه جدی خواهد شد و من فکنیاز در خود خانواده

کنم که آینده این نوع مدارس، آینده نورانی هست. خداوند به می

شروع این مسیر را کسانی که زنگ این مدارس مسجد محور را زدند و 

شان دهد و به لحظه لحظه ها برکت دهد و توفیقکردند، خداوند به آن

 .شان برکت روزافزون عطا کند که این مسیر ادامه دار باشدزندگی

من امیدوارم که ما به زودی در آموزش و پرورش، معاونتی با همین 

شود عنوان را داشته باشیم. این یک نیاز است و این نیاز تجربه می

 .شاءهللابه حاکمیت و حاکمیت هم از آن استقبال خواهد کرد ان

جناب اقای دکتر رحیمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان  .3

رس مسجدمحور آشنایی قم که از قدیم االیام با مدا
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عضو شورای نظارت  ،ای از زمانداشته و حتی در برهه

اند، در بازدید از نمایشگاه مدارس مسجدمحور نیز بوده

هم افزایی مدیریت ایران اکثر زمان حضور خود را به 

بازدید از مدارس مسجدمحور و گفتگو با مدیران مدارس 

ا واحد ای از گفتگوی ایشان باختصاص دادند که گوشه

 .منتشر خواهد شدرسانه ستاد مدارس مسجد محور 

گوییم خدمت جناب اقای دکتر رحیمی مدیر کل آموزش و پرورش آمد میخوش

 استان قم

با توجه به آشنایی و دوستی دیرینه شما با مدارس مسجدمحور، لطفًا 

دیدگاه خود را درباره این جریان تحول گرا در نظام تعلیم و تربیت 

 .ماییدکشور بفر

 

 هللا الرحمن الرحیمبسم

های مختلفی وجود دارد و در حوزه تعلیم و تربیت هم فکرها و تئوری

های اجرائی گوناگون. بعد از انقالب اسالمی، تنوع مساجد بیشتر هم روش

از قبل انقالب شد و این باعث شد تا زمینه ایفای نقش بیش از پیش 

ن در کشور مدارس مسجدمحور زیادی را بصورت مساجد فراهم گردد. ما اآل

فعال داریم که نیازمند قانونی شدن هستند ... مدارس مسجد محور چون 

ها را تشکیل آموزان کمتری کالسفعالیت محورند و با تعداد دانش

ها فراهم است. های عملی بیشتری برای کالسدهند امکان انجام فعالیتمی

انین سفت و سخت سازمانی نیستند و از این مدارس، در گیر و دار قو

یک انعطاف ساختمانی مناسبی برخوردارند. این مدارس، آموزش را 

توانند خود رو کنند؛ به همین لحاظ میمستقیمًا تبدیل به عمل می

باشند و افرادی را در تراز نظام انقالب اسالمی و برای کنش در میدان 

 .تربیت کنند
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ا برای امتحانات پایان سال مشکالتی عزیزان ما در مدارس قم گوی

 توان از شما قول همکاری گرفت؟اند، آیا میداشته

ببینید مسئله امتحانات که پیچیده است، امروز چهارم مرداد ماه است 

ای به نام امتحانات نداریم ولی در مورد امتحانات که اآلن مسئله

حل موضوع را  ایناند، ما به صورت مقتضی افرادی که به مشکل برخورده

مند این مشکل حل شود نیاز کردیم. منتها برای این که به صورت قانون

به این است که چارچوب مدارس مسجد محور مورد تأیید مراکز 

گذار از جمله شورای عالی آموزش و پرورش قرار گیرد. لذا قانون

امیدواریم که این اتفاق بیفتد و مدارس مسجد محور در قالب قانون 

 .شوند تصویب

 

الزم به ذکر است طی جلساتی که بعد از رویداد هم افزایی با جناب  •

اقای دکتر رحیمی برگزار شد، ایشان قول مساعد پیرامون همکاری در 

ها داده و دست همکاری همه جانبه با ستاد باب امتحانات و کتاب

 .مدارس مسجدمحور فشردند

 

کل خدمات  ریآل اسحاق مد نیجناب حجت االسالم والمسلم .4

از غرفه ستاد مدارس  )ع( تیاهل ب یمرکز جهان یفرهنگ

مسجد محور دیدار کردند. ایشان در حاشیه این دیدار 

گفتگویی کوتاه با رسانه ستاد انجام دادند که این 

 گفتگو بدین شرح است:

 

 افزایی در خدمت جناب حجت االسالم والمسلمیندراولین روز رویداد هم

هستیم.  )ع(آل اسحاق مدیر کل خدمات فرهنگی مرکز جهانی اهل بیت 

آمدید به غرفه ستاد مدارس مسجدمحور، در این آقا خیلی خوشحاج
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های ستاد مدارس مسجدمحور، کلیت جریان مدارس بازدید کوتاه از غرفه

 مسجدمحور را چگونه دیدید؟

 

دوستان و طالب  در آستانه ماه مبارک قرار گرفتیم و این بازدید از

گیریم. حقیقتش حرکت، حرکت بسیار مبارکی است و من را به فال نیک می

احساس کردم که یک جهش رو به جلو شکل گرفته است، این مدارس در 

بسیار کنار مسائل تربیتی، مسائل آموزشی را اضافه کردند که کار 

ه خوبی است. این کار، کار ارزشمند و ماندگاری است و کاری است ک

ها، شاءهللا ثمرات آن را در آینده خواهیم دید. با توجه به آسیبان

مشکالت و مسائلی که جامعه اسالمی را درگیر خودش کرده است این طرح 

 .تواند نجات بخش جامعه اسالمی باشدمی

اگر این طرح در کل کشور ادامه پیدا کند، تحول عظیمی را شاهد 

رد؛ ولی حتمًا و مطمئنًا پیروز خواهیم بود. این طرح نقاط قوتی دا

کند و من مطمئنم خواهید بود، چون آنچه برای خداست خدا هم حمایت می

 .در آینده خواهید درخشید

 

 

جناب آقای قاسمی، مشاور محترم وزیر دفاع در بازدید   .5

از غرفه مدارس مسجد محور، با بذل لطف خود نسبت به 

د که مشروح مدارس مسجدمحور، سخنانی را ایراد فرمودن

 :آن چنین است

 

اش از مدرسه ای، آن عصاره فکریهرچیزی، هرکاری و هر مجموعه انسانی

گیرد. متأسفانه کند. از مهد کودک و مدرسه سرچشمه میچینش پیدا می

گویم مال چه گروهی است؛ مدارسمان هم که با هایمان که نمیمهدکودک
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و وزیرانی که گذاشتند به اینجا رسیده  نژادخاتمی، هاشمی، احمدی

اند؛ یعنی وپرورش گذاشتهاست. مثالً وزیر دفاع را به جای وزیر آموزش

وپرورش که پایه اصلی قبل از انقالب است اصالً توجه ویژه به آموزش

انجام نشده است. افرادی اآلن مصدر کار هستند که ... و در مجموع، 

گویم. در مرحله اول، چنین ا تبریک میبازی را باختیم. من به کار شم

توانم که کمک ای در سطح شهر تهران اگر مشکلی دارد و من میمدرسه

شما بکنم، بنده در خدمتم. امیدوارم با کمک شما بتوانیم این فرهنگ 

را درست کنیم. اآلن نزدیک یک ماه است که این کار را شروع کردیم و 

که با شما داریم بتوانیم حداقل )که  شاءهللا در آینده با ارتباطاتیان

دهی کنیم و کار کنیم و مدرسه را سازمان 40دستور ولی امر هم هست( 

کنم که توجهی ویژه این مدارس، مرکز کلیدی ما و نظام است. خواهش می

های ویژه نیاز دارد که بتوانند ارتباط را شود. وزیر ویژه و معاونت

 .یروهایی انقالبی تحویل جامعه بدهیمشاءهللا بتوانیم نحفظ کنند. ان

 

غرفه مدارس مسجد محور در اولین رویداد هم افزایی مدیریت ایران 

های مختلف میزبان بسیاری از مسئولین، دغدغه مندان و فعاالن عرصه

حاکمیتی بود که ثمره این میزبانی و آشنایی در دیدارهای بعدی ستاد 

های شد. به تفصیل و در شماره مدارس مسجدمحور با این عزیزان نمایان

بعدی ماهنامه مدارس مردمی، به ثمرات و دیدارهای گوناگون ستاد و 

های مدارس مسئولین دغدغه مند خواهیم پرداخت. مسئولینی که از غرفه

 :مسجدمحور بازدید فرمودند

 

جناب آقای سید ابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهور )ایشان به بخش  -

نیامدند اما چهار نفر از مسئولین مدارس مسجدمحور فرهنگی رویداد 

مشکالت مدارس مسجدمحور را مطرح و با ایشان گفتگو نموده و مسائل 

 نمودند و رئیس جمهور نیز قول حل مسئله را دادند.(

 آقای سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی معاون رئیس جمهور -
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 فه(آقای میثم لطیفی معاون رئیس جمهور )خارج از غر -

 آقای سید احمد عبودتیان دستیار رئیس جمهور -

 آقای عبدالملکی مشاور رئیس جمهور -

 نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح -

 آقای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش به همراه معاونین -

 آقای لطیفی معاون وزیر آموزش و پرورش به صورت جداگانه -

 های کشورحوزهآقای عالم زاده نوری معاون تهذیب  -

آقای چکشیان معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه  -

 مدیران کل

 سردار قاسمی مشاور وزیر دفاع -

 وپرورشآقای الماسی مدیر کل حوزه وزارتی وزارت آموزش -

 وپرورشآقای نیکزاد مشاور وزیر آموزش -

 آقای بانکی پور نماینده مجلس -

 قائم مقام سازمان تبلیغات کشور آقای حزیراوی -

 آقای عزت زمانی معاون فرهنگی سازمان تبلیغات کشور -

 آقای تجریشی معاون راهبردی سازمان تبلیغات کشور -

آقای میرمحمدیان قائم مقام معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات و مدیر  -

 عامل بنیاد هدایت )مساجد سازمان(

 آقای دادمان مدیرکل حوزه هنری -

 رئیس سازمان بهزیستی کشور و معاونین -

 آقای قائمی مشاور رئیس مجلس و عضو شورای شهر تهران -

 آقای آل ایوب مدیر کل فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت -

 آقای جلیلی قائم مقام سازمان صدا و سیما -

 آقای فروغی مدیر شبکه سه -

 آقای کشکولی مدیر شبکه قرآن -

 مدیر شبکه آموزش آقای عبدالعالی -

 آقای منصوری استاندار تهران -

 آقای جوهری معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران -

آقای هانی ایرانمنش مشاور قرارگاه قرب و عضو شورای عالی جهاد  -

 سازندگی

 های علمیه برادران و خواهران استان تهرانمدیران حوزه -

 طالعات راهبردی حوزهآقایان مشکانی و نجفی نمایندگان مرکز م -

 آقای عموزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان قم -
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 آقای رحیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان قم -

 ...های تهران ومسئولین جبهه فرهنگی استان -

ها و ها تن از استانداران، فرمانداران و مسئولین دیگر در ردهو ده

 .نهادهای مختلف کشور

 ... آینده از آن ماست

 

  

 

 

 

 

  

 پیشه محورالگوی 

  

 :)مدظله العالی(ای مقام معظم رهبری، امام خامنه 

 

 تکیه این روی هم قبالً  من که است آموزیمهارت یک مسئله هم مسئله

علمی را در عمل پیاده کردن و تحّقق دادن و  هاییافته یعنی ام؛کرده

البّته مرکز آموز و جوان و دانشجو یاد دادن؛ که این را به دانش

وپرورش است، یعنی از دبیرستان باید شروع بشود، از اش آموزشاصلی

یابی در جوان زنده شد، یعنی مدرسه باید شروع بشود. اگر روح مهارت

واند تحّقق عملی ببخشد، آن وقت این بت را علمی یاد گرفت که یافته

 .خیلی برکات در آینده خواهد داشت

 و نافع علم بین تفکیک پرورش و آموزش لمسائ مورد در دیگر یک نکته

 ما هایدبستان در شاید و ما هایدبیرستان در ناآل است؛ الینفع علم

 این به حال امروز و آینده ایفایده هیچ که شودمی تدریس هاییدانش

 هم یادشان که است ذهنّیاتی[ یک] است، چیزهایی یک ندارد؛ آموزدانش

 علم پیشرفت در کند،نمی کمک اینها به زندگی مسئله هیچ در و رودمی

 علم. کنید حذف کنید، شناسایی را هااین کند؛نمی کمک اینها به

و نوجوان را شکوفا  جوان استعداد بتواند که است علمی آن نافع،

کند؛ استعداد او را شناسایی کند، آن را در جهت استعداد خودش رشد 

 و ذهنی سرمایه او بدهد، آن استعداد را شکوفا کند؛ برای آینده

 و پیشرفت در طبعاً  بعد نافع؛ علم شودمی این بکند؛ فراهم عملی

فوظات مح مشت یک حاال اینکه اّما بود خواهد تأثیرگذار کشور تعالی

آموز سرازیر کنیم، نه این ]فایده ندارد[. ناکارآمد را به ذهن دانش

 ها صرف بشود. )مقام معظم رهبری(یک بخش از وقت به آموزش و مهارت
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 اهداف آموزش پیشه محور

 یادگیری اطالعات به صورت عینی و ملموس         •

از ابزار و  آموزش و رشد اقتصادی به معنای استفاده بهینه         •

 امکانات موجود

 توانایی کسب درآمد توسط دانش آموز         •

 توانایی استفاده عملی دانش آموز از اطالعات دریافتی         •

 منفعل نبودن دانش آموز در حین یادگیری         •

 افزایش خالقیت فکری و توانایی ذهنی فرد         •

 فرد نسبت به یادگیری و آموزشافزایش عالقه و انگیزه          •

 های مختلفکشف استعدادهای فرد در زمینه         •

عدم وابستگی مطلق فرد برای یادگیری به معلم و افزایش          •

توانایی خودیادگیری به علت بوجود آمدن مسئله و سؤال در فرآیند 

 کار



1401تابستان  – 2شماره  –ماهنامه مدارس مردمی   مدارس مردمی 

  
 

 

31 

 

 

 ضرورت

روشن و قدرتمند در مجموعه نظام آموزشی کشور ما، منوط به  ایآینده

های ارزشمند انسانی آن بوده که مجهز به سالح دانش، وجود سرمایه

های های علمی باشند؛ از این جهت است که نظاممهارت و توانایی

ها و علوم مورد دد انتقال و ذخیره سازی صرف دانشص آموزشی نباید در

بایست با یک روش و طراحی علمی اد باشد، بلکه مینیاز در حافظه افر

ها، یادگیرندگان درست و تحولگرا ضمن ایجاد مهارت محوری در آموزش

خود را افرادی مبتکر، خالق، نوآور و پیش برنده تربیت نماید؛ و این 

 .مسئله مستلزم تحول اساسی در نظام آموزشی کشور است

آموزشی اعم از تولید و اجرا،  بایست در تمامی مراحل طراحیبی شک می

یابی نقطه مشترک و نهایی و همچنین سمت و سوی گذاری و ارزشهدف

ها با رویکرد مهارت های مادی و معنوی را به انتقال دانشسرمایه

 .محوری به افراد برنامه ریزی نمود

 

 آسیب شناسی

اجتماعی که امروز  هایرسد بخش زیادی از مسائل وآسیببه نظر می

 و زندگی هایمهارت نداشتن از ناشی است، گرفته را ماگریبان جامعه 

 در قبالً  بایستمی هامهارت این. است جامعه افراد نیاز مورد اجتماعی
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 سنین به رسیدن از بعد تا شدمی داده آموزش فرد به مدرسه و خانواده

 .کند شروع را مستقل زندگی یک بتواند جوانی

توجهی به تاکید و تمرکز بر آموزش دانش و اطالعات غیر کاربردی و بی

های اجتماعی مانند، های زندگی و اجتماعی باعث آسیبآموزش مهارت

 هایآسیب کردن برطرف حتی و کاهش برای …بیکاری، اعتیاد، طالق و

 از مدارس آموزشی روند تغییر باید مدت بلند و مدت میان در اجتماعی

 .ر کار قرار بگیرددستو در محور مهارت به رمحو دانش

  

 تفاوت مهارت محور با دانش محور

های محور و آموزشهای مهارتهای عمده میان آموزشاز جمله تفاوت

واسطه با مشاغل و محور این است که آموزش مهارت محور بیدانش

گونه اینهای مورد نیاز جامعه ارتباط دارد؛ اما نوع دوم لزومًا حرفه

 .نیست

های مهارت محور یاد شد از ها به عنوان آموزشگروه نخست که از آن

های دانش محور دارند، های بنیادی با آموزشگذاری تفاوتمنظر هدف

 علم و دانش دلیل آن نیز این است که عالوه بر نگاهی که به حوزه

 هدف را جامعه نیاز مورد حَِرف و مشاغل از یکی حداقل کدام هر دارند

های شغلی ظور ایفای نقش در یکی از رشتهمن به و اندداده قرار

متنوعی که آحاد جامعه برای استمرار زندگی خود به آن نیاز دارند، 

 .کننداقدام به تربیت نیروی انسانی ماهر می

از آنجایی که رفع چنین نیازهایی با دانش صرف امکان پذیر نیست، 

گیرند که هایی یاد میدر اینگونه آموزش آموزان و هنرآموزانمهارت

چگونه از تجربیات اساتید متخصص، تجهیزات و ابزارها برای رفع مشکل 

 .استفاده کنند

ها، مسئله محوری، کوتاه مدت بودن و های این آموزشترین ویژگیاز مهم

توانند فارغ از سن در مقاطع مختلف اجرا هاست که میانعطاف پذیری آن

ته که ضرورت پرداختن به کسب علم و دانش به مقدار نیاز و شوند. الب

 .های اصولی در رویکرد مهارت محور پوشیده نیستبا روش

 مسئله

بعضی مطالب در برنامه درسی کنونی، صرفًا محفوظاتی است که بدون هیچ 

شود که ها سرازیر میآموزان به ذهن آنسودی برای حال یا آینده دانش

 ها حذف شود. )مقام معظم رهبری(ناسایی و از آموزشباید این موارد ش

های اساسی زندگی، اجتماعی و تخصصی، مدارس از نظر آموزش مهارت

وضعیت مطلوبی ندارند. در حال حاضر کمترین توجه و تمرکز بر آموزش 

سالگی وارد پیش دبستانی و  7یا  6مهارت است. دانش آموزی که در سن 

 ساله سه دوره دو و ابتداییسال دوره شود. بعد از شش مدرسه می

 حتی و اجتماعی- زندگی هایمهارت یادگیری نظر از باید متوسط،

 سفانهأمت اما باشد؛ قبولی قابل و مطلوب حد در تخصصی هایمهارت

 با نیاز مورد هایمهارت کمترین با ما دبیرستانی التحصیالن فارغ

کنند. گروهی وارد میغیر نافع مدرسه را تمام  اطالعات از انباشتی
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روند. شوند و مابقی نیز به سمت بازار کار میهای مختلف میدانشگاه

مدارس ما مدارس دانش محور هستند نه مهارت محور! مدرسه حجمی از 

 حجم همین از و ریزدمی آموزاندانش دانش و اطالعات را در حافظه

د. دانش آموز گیرال تحصیلی امتحانی میس یا و ترمپایان در اطالعات

هم اگر بتواند از این امتحان نمره بگیرد، قبول تلقی شده و به 

 دانشگاه حتی و متوسط رود. این روند تا پایان دورهپایه باالتر می

 دانشجویان و آموزاندانش این آیا است این سؤال اما دارد؛ ادامه

اند آموختهقدار از مهارتی که م همان آیا اند؟کرده کسب نیز مهارتی

 تواند در زندگی روزمره پس از مدرسه و دانشگاه کمکشان کند؟می

 

 استعداد سنجی

ای به درس ریاضی نداشته متأسفانه در مدرسه اگر دانش آموزی عالقه

های باشد و یا به هر دلیلی در این درس نمره باالیی نگیرد با برچسب

که ممکن است همین شود. در صورتی می قضاوت…مانند تنبل و کم هوش و

های زندگی و اجتماعی و یا در یک مهارت خاص به بهترین فرد در مهارت

نحو ممکن عمل کند. در رویکرد مهارت محوری با شناسایی صحیح 

ها مسیر درستی در تعلیم و نآاستعداد و توانایی فرد و شکوفا کردن 

 .شودتربیت دانش آموز سپری می

آموزان یاد داده های متفاوت به دانشدر کنار آموزش پیشه و مهارت

 در و کنند برطرف را خودشان شود که چگونه بتوانند نیازهای روزمرهمی

 جمله، از دیگران با ثریؤم ارتباط چگونه. شوند مستقل نهایت

 با چگونه. نمایند برقرار جامعه افراد سایر و معلمان همکالسی،
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چگونه مسئولیت پذیر د و همکاری نمایند. کنن همدلی ابراز دیگران

  .باشند و اولویت را به کار گروهی بدهند

های الزم به مدرسه ها فرزندان خود را به امید کسب مهارتخانواده

 .کنند تا در زندگی آینده موفق باشندروانه می

خروجی سیستم آموزشی کشور در شرایط فعلی موفق آمیز نیست: آموزش در 

ه نحوی باشد که اشخاص در زندگی فردی های آموزشی مملکت باید بسیستم

 .و اجتماعی توانمند تربیت شوند

مشکالت اساسی سیستم آموزشی ایران مانند آموزش بر پایه محفوظات و 

تئوری، مهارت محور نبودن، بی توجهی به بحث پرورش خالق و مواردی از 

 .این دست: آموزش در مدارس باید برپایه یادگیری باشد نه محفوظات

های آموزشی بایدبه نحوی باشدکه فرزندان این مرزوبوم روش مهبرنا

 .یادگیری را به درستی فراگیرند

روش یادگیری و تفکر صحیح باید در مدارس آموزش داده شود، گفت: 

 .یادگیری و خالقیت از جمله عنصرهای مهم برای پیشرفت یک کشور است

ها در کشور آموزشسیستم آموزشی ایران مهارت محور نیست، افزود: 

 .باید از تئوری محور به سمت و سوی مهارت محوری حرکت کند

برای تربیت فرزندان توانمند باید سیستم آموزشی کشور متحول شود، 

سیستم فعلی باید به سمت یادگیری و تفکر صحیح هدایت شود چرا که 

 آموزان برای زندگی بهتر در آیندهوپروش آمادگی دانشهدف اصلی آموزش

 .است

 .ترین نیاز امروز مدارس ایران استآموزی مهمهای دانشپرورش خالقیت
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 مسجد، محل اقامه تعلیم و تربیت اسالمی

[ بلکه] اجتماعی، مسجد پایگاه است؛ نه فقط پایگاه برای فالن مسئله

 خودسازی، پایگاه باشد؛ نیک کارهای همه پایگاه تواندمی مسجد

 سازیزمینه و دشمن با سازی، تعمیر دل و تعمیر دنیا و مقابلهانسان

 .افراد افزاییبصیرت و اسالمی تمّدن ایجاد برای

 

 

۱۳۹5/05/۳۱ 

 بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران

  

  

، عبادت ارتباطی صمیمی میان بنده و پروردگار است که در نگاه اّول

دارای ساختاری فردی و شخصی است؛ اما جالب اینجا است که وقتی 

خداوند برای این ارتباط صمیمی، جایگاهی ویژه به نام مسجد طراحی 
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کند، ساختاری اجتماعی به آن بخشیده و سازوکاری جمعی برای آن در می

 .گیردنظر می

اگرچه مسجد، مکانی برای عبادت است، اما گویا زیر بنای آن 

ای طراحی شده است که رشد فردی، تنها در سایه ارتقاءجمعی گونهبه

پذیرد. باید در نظر داشت که عبادت در این ساختار پیشرفته سامان می

مقایسه با و چندمنظوره، از چنان ارزشی برخوردار است که دیگر قابل

 :فرمایدرابطه میدراین )ع(گونه فردی آن نیست. امام رضا 

ْلَفی َرْکَعةٍ َفْضُل اْلجَمَ »
َ
 ۱ «اعَه عََلی آلفرد ُکلُّ َرْکَعٍة ِبأ

برتری و فضیلت هر رکعت از نماز جماعت برابربا دو هزار رکعت از 

  .نماز فردی است

برداری کرده و در کنار پاداش از یک واقعیت بزرگ پرده )ع(گویا امام 

، یعنی نیروی پر انگیزای به یک حقیقت شگفتبزرگ نماز جماعت، اشاره

اثر و نهفته آن داشته است. آری، در ساختار نماز جماعت از یک سو و 

برداری چنان ظرفیتی وجود دارد که بهرهسازمان مسجد از سوی دیگر، آن

 .کندروری میعیار از آن را بر همگان الزم و ضتمام

 دهخیز و بستری آمادر حقیقت نهال تازه و نورس، نیازمند زمینی حاصل

برای رشد و تعالی است. جوان و نوجوان مسلمان نیز برای رشد و 

های او بخش ظرفیتطلبد که هم تعالیپرورش، بستری شایسته و آماده، می

توجه داشته باشد. ای قابلباشد و هم از آفات احتمالی، فاصله

به آنچه که گفته شد، خداوند این بستر را در ساختاری به نام باتوجه

چنان نیرو و ظرفیتی در نهاد آن مستور ارک دیده و آنتد« مسجد»

تصور نیست. در حقیقت مسجد، یک محیط تربیتی داشته که گاه قابل

محور، برای حضور در اجتماع مسلمین است. پیشرفته و سرایی آموزش

های اجتماعی موجود در نهاد مسجد اشاره اکنون به برخی از این ظرفیت

 :کنیممی

 ارچگیوحدت و یکپ (1

ای، وحدت و یکپارچگی افراد ترین رموز موفقیت هر جامعهیکی از مهم

جامعه با یکدیگر است؛ اما دستیابی به وحدت، بسیار دشوار است؛ 

خاطر رسیدن به اهداف اجتماعی، زیرا گذشتن از تمایالت شخصی به

نیازمند عقلی رشدیافته است. باید دانست که دستیابی هر اجتماعی به 

سازی، آن هم از سنین کودکی جه از رشد و پیشرفت، بدون فرهنگاین در

 .پذیر نخواهد بودو نوجوانی امکان

بهترین کارگاه برای « مسجد»در میان نهادهای گوناگون اجتماعی، 

تمرین و ممارست در دستیابی به اتحاد و همدلی است. صفوف جماعت، 

نار یکدیگر جمع همه مردم را با افکار و عقاید و سالیق گوناگون، ک

 .سازدها یک اجتماع یکپارچه میکرده و از آن

تواند در روحیه جوانان کردن به این منظره یکپارچه، میحّتی نگاه

 .تأثیرگذار باشد

                                                 
 4۱7العقول، ص تحف .1
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 :آموزد کهبه نمازگزاران مسجدی می (ص)رسول خدا 

ِقیُموا صُُفوَفُکْم َو اْمسَحُوا ِبَمَناکبُِکْم لِ »
َ
یَُّها النَّاسُ أ

َ
َئالَّ َیُکوَن ِفیُکْم َیا أ

 2«خََلٌل َو ال ُتخَاِلُفوا َفُیخَاِلفَ اَّللَُّ َبْیَن ُقُلوِبُکمْ 

ای میان دوش بایستید تا فاصلهبهها را منظم کنید و دوشای مردم، صف

های شما را ها متفرق نباشید تا خداوند دلشما پدید نیاید. در صف

 .متفرق نسازد

  

 

  سیاسی و اجتماعیانسجام و اقتدار ( 2

نیز قدرت  )ع(دست صدا ندارد. امیرمؤمنان علی اند که یکاز قدیم گفته

 :فرمایدالهی را در بازوان توانمند جمع و گروه دانسته، می

 ۳«َفِإنَّ َیَد اَّللَِّ َمعَ اْلجََماعَِة َو ِإیَّاکْم َو اْلُفْرَقة»

لمین و نماز به همین جهت است که مسجد، نماد انسجام و اقتدار مس

داند که صفوف متراکم عیار آن است. جوان مسجدی میجماعت، مظهر تمام

زداید و ترس در دل دشمنان و یکپارچه نمازگزاران، تفرقه را می

م بدخواهان است. سازد و خار چشافکند. منافقان را مأیوس میمی

 :فرمایدمی )ص(پیامبر خدا 

                                                 
 80، ص ۱المحاسن، ج  .2

 

 ۱27البالغه، خطبه نهج .3
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 4. «حَاُذوا َبْیَن َمَناکبُِکْم ال َیسَْتْحِوْذ عََلْیُکُم الشَّْیَطانُ سَوُّوا َبْیَن صُُفوِفُکْم َو »

یطان بر شما دوش هم بایستید تا شبههایتان را منظم کنید و دوشصف

  مسلط نگردد

 همدلی، برادری و محبّت (3

مسجد، محل اجتماع مسلمین و مکان دیدوبازدید روزانه مؤمنان است. 

پیوسته به مسجد، روابط اجتماعی مؤمنان را بیشتر و همدلی  وآمدرفت

سازد. این صفا و صمیمیت و همدلی سبب ها افزون میو اخوت را میان آن

شود تا جوان مسجدی از مشکالت و نیازهای مردم پیرامون خودش، آگاه می

های دیگران ها و دغدغهباشد و یاد بگیرد که نباید از کنار ناراحتی

 .ای برای آن نیندیشدی بگذرد و چارهراحتبه

 مدارا (4

های اخالقی اجتماعی اسالم، مدارا و تحّمل دیگر ترین آموزهیکی از مهم

کاهد و حاصل اجتماعی میهای بیشهروندان جامعه است. مدارا، از تنش

کند. مسجد و نماز جماعت، بهترین از همدلی و یکپارچگی مراقبت می

 .یکدیگر استتمرین برای مدارا با 

جوانان مؤمن مسجدی، باید بیاموزند که خود را با روحیات و شرایط 

سوی دیگران هماهنگ سازند و با مالطفت و مدارا در کنار مردم به

 :فرمایدمی (ص)پروردگارشان پرواز کنند. پیامبر خدا 

ْلَیُنُکْم َمَناکَب ِفی الصَّالةِ »
َ
ْخَیاُرکْم أ

َ
 5. «أ

 ت.ها در نماز جماعت استرین کتفبهترین شما، مهربان

 نظم اجتماعی( 5

پذیرد و شاکله یک نظام اجتماعی، با انضباط و هماهنگی، سامان می

گسسته خواهد بود. مسجد تبلور یک معنا و ازهمبدون آن، اجتماع بی

های اعت، صفدرپی نماز جمهای منظم و پینظم اجتماعی کامل است. نوبت

و مرتب، اعمال و حرکات و اذکار و اورادی که توسط همه  دستیک

شود، حاکی از یک نظم ساختاری و صورت هماهنگ انجام مینمازگزاران به

کننده است. این برنامه و ساختار منظم به جوان مسجدی نشان تربیت

 در جامعه بیشتر باشد، پیشرفت، اقتدار و کمال دهد که هر چه نظممی

                                                 
 28۳، ص ۳تهذیب األحکام، ج  .4

 ۳5الجعفریات، ص  .5
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جامع

هللا علیه و آله و سلم( در مورد اهد شد. رسول خدا )صلیه افزون خو

 :فرمایدارزش صفوف یکپارچه مسلمانان، می

مَِّتی ِفی األَْرِض َکصُُفوفِ اْلَمالِئَکِة ِفی السََّماءِ »
ُ
مَّا اْلجََماعَُة َفِإنَّ صُُفوفَ أ

َ
 6. «أ

ت وی زمین برای جماعهای امت من که در رهمانا صف ؛اما نماز جماعت

 .هایفرشتگان در آسمان استبسته شود، مانند صف

  

 شناسیوقت (۶

توجه به عنصر زمان، یکی از عوامل پیشرفت فرد و جامعه است که به 

زاری نماز جماعت گشود. برهای مسجد لحاظ میطور معمول در بر نامه

حساب شناسی بهترین برنامه مسجد است که قطعًا تمرین وقتاول وقت، مهم

داند که فضیلت نماز جماعت به برگزاری آن در د. جوان مسجدی میآیمی

صورت فردی و تواند با تأخیر و بهاول وقت آن است. او با اینکه می

ریزی و در مکانی جز مسجد، نماز بخواند، اما آگاهانه و با برنامه

بزرگ باز نماند. امام صادق  کند که از این فضیلتیشناسی، تالش موقت

 :فرمایدمی )ع(

                                                 
 ۳55، ص 2الخصال، ج  .6
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7«ِإنَّ َفْضَل اْلَوْقتِ األَوَِّل عََلی اآلخِِر َکَفْضِل اآلخَِرِة عََلی الدُّْنَیا»  

همانا برتری نماز اول وقت نسبت به آخر وقت، همانند برتری آخرت 

 .نسبت به دنیا است

  

 مداریقانون (7

برگزاری نماز جماعت در مسجد، ضوابط خاص خود را دارد که خود حاکی 

از یک نظام قانونمند و دقیق است. کسی که به رکوع نماز جماعت 

نرسد، باید اندکی انتظار بکشد و سپس به رودخانه خروشان مؤمنان 

آموزد که گاه باید پشت بپیوندد. جوان مسجدی در پس این قوانین، می

نتظار کشید و سپس به جریان زندگی متصل شد. جوان قرمزها اچراغ

گاه سبب جاماندن و عقب افتادن نخواهد داند که قانون هیچمسجدی، می

شد؛ زیرا آنچه که مهم است، همراه بودن با جریان جامعه و 

قرارگرفتن در حرکت پرخروش مردم است. او در نماز جماعت آموخته است 

 .و را به مطلوب خواهد رساندکه حتی درک یک رکعت از نماز، ا

بنابراین قدری صبر و تحمل و احترام گذاشتن به حقوق دیگران در 

 )ع(کند. امام صادق ت او کم نمیمداری، چیزی از کماالسایه قانون

 :فرمایدمی

                                                 
 274، ص ۳الکافی، ج  .7
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ْدَرک َفْضَل اْلجََماَعةِ »
َ
ْدَرک االَماَم َو ُهَو ِفی الرَّکَعِة االخِیَرِة َفَقْد أ

َ
8«َمْن أ  

کس در نماز جماعت، رکعت آخر نماز را درک کند، قطعًا فضیلت نماز هر 

 .جماعت را درک کرده است

  

 هاپیشتازی و سبقت در خوبی (8

مسابقه و شتاب در کارهای خیر، از تعالیم دینی ما است. قرآن، در 

با تعبیر و در « ساِرعُوا ِإلی َمْغِفَره ِمْن َربُِّکمْ »سوره آل عمران  ۱۳۳آیه 

۹«ساِبُقوا ِإلی َمْغِفَره ِمْن َربُِّکمْ » 2۱سوره حدید آیه  : با تعبیر به آن 

فرمان داده است. این قانون الهی در نظام مسجد، جایگاهی ویژه 

 :فرمایدمی )ع(یافته است. امام کاظم 

 ۱0«ِإنَّ الصَّالَة ِفی الصَّّفِ االوَِّل َکاْلجَِهاِد ِفی سَبِیِل اَّللَِّ عَزَّ َو جَلَ  «

همانا نماز در صف اول جماعت چنان ارزشی دارد که همانند جهاد در 

 .راه خدا است

رسد که فقط خوب بودن، جوان در نظام اجتماعی مسجد، به این نتیجه می

 .ها باشدکافی نیست؛ بلکه باید تالش کرد تا از جمله بهترین

  

 ساالریشایسته( 9

ای ه داشت که این مسابقهمسجد، سرای سبقت و شتاب است؛ اما باید توجّ 

برای کسب قدرت، جایگاه و ثروت نیست؛ بلکه شتاب، برای رسیدن به 

ها است. در مسجد، تنها معیار پیشوایی و ها و شایستگیصالحیت

پیشتازی، صالحیت و شایستگی است. نمونه بارز این امر، در انتخاب 

روایات  امام جماعت تبلوریافته است. مالک انتخاب امام جماعت در

ساالری ، با واژه بیان شده است که همگی نشانگر شایسته )ع(بیت اهل

ْقَرؤُهْم ِلِکَتابِ اَّللَِّ و افضل افقه»است. 
َ
هایی همچون بنابراین اعلم ۱۱« أ

داند که برای دستیابی به هر جایگاهی، ابتدا باید جوان مسجدی می

ها و زها، پستصالحیت آن را کسب کند؛ نه اینکه برای رسیدن به می

های اجتماعی و سیاسی، خود را در یک مسابقه منفور دنیوی جایگاه

که حتی برای ایستادن در صف اول نماز جماعت در چنانبیندازد. آن

ساالری است. امام مسجد، شرایطی وجود دارد که همگی نشان از شایسته

 :فرمایدمی ع()باقر 

وِلی األَْحالِم ِمْنُکْم َو النَُّهی ِلَیُکنِ الَِّذیَن َیُلوَن اْلَِْمامَ «
ُ
 ۱2« أ

 .سزاوار است در صف اول، آگاهان و پرهیزکاران بایستند

  

                                                 
 408، ص ۱الفقیه، ج  .8

 2۱حدید،  .9

 ۳85، ص ۱الفقیه، ج  .10

 ۳46، ص 8الشیعه، ج وسائل .11

 ۳72، ص ۳الکافی، ج  .12



1401تابستان  – 2شماره  –ماهنامه مدارس مردمی   مدارس مردمی 

  
 

 

42 

 عدالت اجتماعی (10

کس در مسجد جایگاهی متفاوت و مسجد، برای همه اقشار مردم است و هیچ

 :فرمایدمتمایز نسبت به دیگران نخواهد داشت. قرآن در مورد کعبه می

وَّ «
َ
 ۱۳« َل َبْیتٍ ُوِضعَ ِللنَّاسِ َللَّذی ِبَبکََّة ُمباَرکاً ِإنَّ أ

ای که برای مردم قرار داده شد، همان است که در سرزمین نخستین خانه

 .مّکه قرار دارد

نظر ندارند. مسجد تازی و اعمالهیچ فرد یا گروهی در مسجد، حقّ یکه

ای قبیله های قومی وهای سیاسی و یا گرایشبرای گروهی خاص از جناح

کس حق ندارد، جایگاه شخص دیگری را حّتی بنیان گذاشته نشده است. هیچ

اگر کودک، فقیر یا ضعیف باشد، بدون اجازه او تصرف کند و اگر چنین 

کرد، به بطالن نماز او منتهی خواهد شد. اگر یک غریبه وارد مسجد 

د، او کس حق ندارز قرار گیرد و هیچتواند در اولین صف نماشود، می

های از عدالت اجتماعی در محیط مسجد است ها گوشهرا منصرف کند. این

 .تمامی جامعه اسالمی باشد تواند سرمنشأ تسّری آن درکه می

  

 پذیریوالیت (11

پیروی از امام جماعت در مسجد، اّمت و امام مسجد، نماد حضور همیشگی 

دارابودن ه دلیل بهای اجتماعی و پیوند دائمی است. در صحنه

های علمی و ایمانی، امری عاقالنه، آگاهانه و از روی رغبت و شایستگی

آموزد که رشد جامعه در گرو شناخت و میل باطنی است. جوان مسجدی می

های علمی و ایمانی او بر پیروی از رهبری است که قطعًا شایستگی

شد داند که رخبرگان جامعه مشهود و روشن گشته است. جوان مسجدی می

او در سایه نزدیک شدن به تفّکرات رهبری جامعه خویش است. چراکه 

تفّکرات امام جامعه، ریشه در مبانی دینی داشته و ارتباط با وی 

 :فرمایدالسالم( میهمان ارتباط با دین خدا است. امام باقر )علیه

وَِّلَها َما َدَنا ِمَن »
َ
ْفضَُل أ

َ
وَُّلَها َو أ

َ
ْفضَُل الصُُّفوفِ أ

َ
 ۱4« اْلَِْمامِ أ

ها، صف اول نماز جماعت است و برترین جایگاه در صف اول، بهترین صف

 .ترین آن به امام جماعت استنزدیک

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ۹6آل عمران،  .13

 ۳72، ص ۳الکافی، ج  14
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 بررسی راهبردی مدارس مسجد محور مشهد

 

 

 به نام خدا و به یاد خدا

از لوازم هر تشکیالت و سازمان مردمی در ابتدای  دانیدهمانطور که می

های میانی خود و آشنایی با راه و در بدو تأسیس، شناخت کامل حلقه

هاست. پر واضح است که ستاد تازه تشکیل مدارس مسجد اصول و مبانی آن

محور نیز از این قاعده مستثنی نیست، پس بر آن شدیم تا در آغاز 

، مشهد را نخستین مقصد )ع(ابن موسی الرضا راه و با استعانت از علی 

ترین دالیل انتخاب سفرهای رصد و شناسایی خود قرار بدهیم. از مهم

شهر مشهد، قدمت مدارس مسجد محور مشهد بود که با توجه به 

های دوستان در دبیرخانه مرکزی، مشهد در های قبلی و شنیدهدانسته

سجد محور و محل تولد آن ذهن اعضای ستاد به عنوان پایتخت مدارس م

کرد، پس مقصد اول را معیت در کنار امام هشتم قرار خود نمایی می

دادیم تا با گوشه چشم ایشان بتوانیم قدمی در این مسیر پرفراز و 

 .نشیب برداریم

  

  مختصات سفر

به دلیل اهمیت رصد و شناسایی عرصه میدان و با توجه به آنکه اعضای 

ن تجربه مشابهی از رصد مدارس در سطح کالن ستاد مرکزی پیش از ای

نداشتند، برآن شدیم تا سفر را با حضور همه معاونین از جمله 

معاونت عملیات، معاونت راهبردی و علمی و معاونت رسانه برنامه 

 .ریزی کرده و به عنوان محملی برای کسب تجربه به آن بنگریم

ه اول محرم الحرام نفر از اعضا ستاد مرکزی و در ده 4سفر با حضور 

 .هجری شمسی انجام شد ۱40۱سال 
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در این سفر با توجه به لیست ارسالی توسط دبیرخانه مشهد، انتظار و 

مدرسه را داشتیم که متأسفانه به  20برنامه ریزی جهت بازدید از 

مدرسه بازدید  ۱۳دالیل مختلف این امر میسّر نشد و در پایان، از 

 .میدانی به عمل آمد

 

 های مدارس مسجدمحور مشهدیویژگ

مقدس از دیرباز، در امور  استان خراسان رضوی و به خصوص شهر مشهد

توان های تعلیم و تربیت پیشتاز بوده است. میمختلف فرهنگی و حوزه

مشهد را پایتخت ابتدایی مدارس مسجدمحور و محل رشد و گسترش این 

مسجدمحور در  سال پیش، آموزش به شیوه ۱8مدارس دانست. از حدود 

های دیگر نیز سرایت کرد. در کم به شهرها و استانمشهد شروع شد و کم

مدرسه مسجدمحور در حال فعالیت  22حال حاضر در استان خراسان، حدود 

های هستند که هرکدام از این مدارس الگوهای مختلفی را در حوزه

و یا مالی، آموزشی، تربیتی، اجتماعی، سیاسی و شغل و پیشه تدوین 

 .کننددنبال می

توان به مربی محور بودن این های مدارس مسجدمحور مشهد میاز ویژگی

مدارس اشاره کرد. مربی در بیشتر مدارس مشهد، نقش محوری و اصلی 

آموزش و تربیت را ایفا کرده و الگوهای آموزشی و تربیتی در این 

 .شودیها و تفکرات معرفی پیاده سازی ممدارس وابسته به اندیشه

ویژگی دیگر مدارس مسجدمحور مشهد، توجه به حفظ و قرائت قرآن است 

که در برخی از این مدارس، به عنوان برنامه اصلی قرار داده شده و 

 .مبنای آموزش قرار گرفته است

با توجه به پهنه وسیع شهر مشهد و وجود مسئله حاشیه نشینی، برخی 

را در حاشیه شهر متمرکز  از مدارس مسجدمحور شهر مشهد فعالیت خود

کرده و برای سامان دادن به وضعیت فرهنگی و تربیتی این مناطق، 

 .انداقدامات مهم و ارزشمندی انجام داده

های مختلف، کسب درآمد از طریق جمع آوری ایجاد شغل و آموزش مهارت

های مسجدی، تشکیل صندوق قرض الحسنه و پسماند از طریق خانواده

ترک اعتیاد، برگزاری جلسات مشاوره و ... تنها  هایایجاد کمپ
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های مدارس مسجدمحور مشهد است که با قدرت در حال ای از فعالیتگوشه

 .باشدانجام و گسترش می

ویژگی دیگری که در مدارس مشهد قابل مشاهده بود، الگوی آموزش 

اکتشافی است؛ بدین صورت که استاد در کالس درس مسئله را مطرح کرده 

کند. سپس آموزان را برای حل آن مسئله درگیر میهن دانشو ذ

های مختلف اعم از رجوع به کتب مختلف، جست وجو آموزان با روشدانش

در فضای مجازی، پرسش از افراد خبره و یا تجربه عملیان مسئله، به 

کنند. در مراجعه وجود مختلف آن مسئله پی برده و برای حل آن تالش می

زان به کالس، هر دانش آموز با تجربه خاص خود در حل آموبعدی دانش

مسئله مذکور پای به کالس درس گذاشته است و یک گنجینه خودساخته از 

 .گیردهای دانش آموزی شکل میراه حل

آموزان در حل های دانشدر آخر مربی یا معلم، با جمع آوری روش

وزان را به راه آمدهد و دانشمسئله، روش مّد نظر خود را پیشنهاد می

 .سازددرست، رهنمون می
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در مباحث مالی و تربیت اقتصادی، مدارس مسجدمحور مشهد اکثرًا ورود 

های اقتصادی اند و با ایجاد پایگاهغیرمستقیم به این موضوع داشته

و کمک  های مسجد و مدرسه، سعی بر درآمدزاییمختلف در کنار فعالیت

های مختلف در کنار به حل مسئله مالی مدرسه دارند. ایجاد فروشگاه

های مسجد و مدرسه، نانوایی، کشاورزی و جمع آوری پسماند از فعالیت

 .مختلف اقتصادی در مدارس مسجد محور شهر مشهد است

اند و های مسجدمحور رشد کردهآموزانی که در مجموعهجذب مربی از دانش

اند، ویژگی بسیار تی اسالم و مبانی اصیل شیعی را آموختهمفاهیم معرف

مثبت مدارس مسجدمحور شهر مشهد است که شاید بتوان آن را به عنوان 

 .ها نیز سرایت دادیک الگوی موفق و برتر به مدارس دیگر استان

آموزان، مسئله ای های مختلف و واقعی مدرسه به دانشواگذاری مسئولیت

ع در غیر از مدارس مسجد محور سابقه ندارد. این است که به طور قط

ات در مدارس مسجدمحور مشهد مشاهده شد بطوریکه حتی در رّ موضوع به کَ 

یکی از مدارس که گردش مالی باالیی هم دارد، تمامی امور مالی توسط 

گیرد و تابحال آموزان و پرورش یافتگان مدرسه انجام مییکی از دانش

هیچگونه مشکلی وظایف خود را کامل و جامع نیز به لطف خدا بدون 

 .انجام داده است

امیدواریم در آینده نزدیک، مدارس مشهد قطار رشد وپیشرفت جریان 

مسجدمحور کشور را با سرعت به پیش برده و همانند نقطه آغازین این 

 .جریان، نقطه قوت و پیشرفت آن نیز باشند

ت طبقه بندی شده از به امید حضرت دوست، در آینده نزدیک اطالعا

 .مدارس مسجدمحور مشهد در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت

 

 

  

 

-مدارس مسجدمحوررویداد تجربه نوردی  

 تفرش

 هللا الرحمن الرحیمبسم 

یکی از وظایف اصلی ستاد مرکزی مدارس مسجد محور، رصد و شناسایی 

رشد  های میانی در سراسر کشور و کمک به تقویت، پیشرفت وحلقه

 .هاستآن

های خود ، ستاد مرکزی در ادامه فعالیت۱400در روزهای پایانی سال 

ها، مجموعه استناره را در شهر تفرش در زمینه شناسایی و رصد مجموعه

شناسایی کرده و در یک سفر نیم روزه، زمینه آشنایی ابتدایی اعضای 

 .ستاد با آن مجموعه فراهم گردید
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االی مدرسه استناره و لزوم آشنایی مدیران های ببا توجه به ظرفیت

 ۱40۱بهار  کشوری با الگوی اجرایی در این مدرسه، ستاد مرکزی در

اقدام به برگزاری دوره آشنایی با مدرسه استناره نمود و در این 

نفر از مدیران، مربیان و دست اندرکاران جریان  70راستا حدود 

 .استناره گرد هم آمدندمدارس مسجد محور در شهر تفرش و مدرسه 

همچنین در این دوره، حجت االسالم والمسلمین حمید نیکزاد، دبیر ستاد 

های حوزه و آموزش پرورش / جناب آقای صادق یزدانی مدیر شبکه همکاری

افق )معاونت سابق عملیات خاتم( و جناب آقای سجاد نیک منش معاون 

ضور این عزیزان هماهنگ کننده بنیاد خاتم نیز حضور داشتند که ح

ها با فضای باعث خشنودی مدیران گرامی و همچنین سبب آشنایی آن

 .مدارس مسجدمحور شد

گزارش ذیل، شرح مختصری از سفر یک روزه به تفرش و گفتگو با دست 

اندرکاران مدرسه استناره است که در جهت بهره مندی از تجارب 

 .دمی منتشر شده استها در این شماره از ماهنامه مدارس مرارزشمند آن

 .سالم علیکم و رحمة هللا دکتر دیلم:

اوالً خوشحالیم که خدمت عزیزان هستیم و همچنین از طرف خودمان، ستاد 

که البته خود -مدارس مسجدمحور و هم از طرف دوستان مجموعه استناره 

کنند و هم خوشامد عرض آیند و هم مجموعه را معرفی میهم می عزیزان

 .کنیمه همگی خوش آمد عرض میب -کنندمی

های متنوع و از نقاط امروز دوستان متنوعی اینجا داریم؛ از مجموعه

شهر، شهریار، تهران متنوع مانند بیرجند، رشت، سمنان، مشهد، اسالم

 ...و

اصل ماجرا از این قرار بود که بعد از اینکه با مجموعه استناره 

استناره، از ظرفیتی آشنا شدیم و دیدیم که دوستان مجموعه 

کنند که بسیار برایمان جالب بود و دوست برخوردارند و استفاده می
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ها آشنا شوند و در های کشور هم با این طرحداشتیم سایر مجموعه

ها را در یک برنامه تجمیع دیدارها و گفتگوها تصمیم گرفتیم این

 .بکنیم

مودند که ما بندی داشتیم منتها آقای نیکزاد فرما یک جدول زمان

ای در تهران داریم؛ لذا برنامه ما را برای صبح بگذارید. به برنامه

 .محض تشریف ایشان، در خدمتشان خواهیم بود

در خدمت دوستان مجموعه استناره هستیم با ذکر صلوات. البته در اصل 

شناسم؛ آقای من باید اینجا معرفی اجمالی کنم منتها چون کامل نمی

ها، مدرسه و ... را ا و هم دوستان، بحث برنامهستاری، هم خود ر

 .معرفی کنند

 ستاری )از مسئولین مدرسه استناره(حسین آقای 

 هللا الرحمن الرحیمبسم

 

ها مفید گویم خدمت همه عزیزان. امیدوارم که این صحبتخوش آمد می

شود که در خدمت خانم قهرمانی و فایده باشد. ما حدود بیست سالی می

وستدار هستیم و از لحاظ معنوی و مادی مدیون این دو بزرگوار آقای د

 .مان را سریع معرفی کنمهستیم. فقط قصدم این است که جمع

تایشان تایشان پسرها و سهها در مدرسه هستند. سهشش نفر از بچه

شان یحیی است که پسر خودم است و دیگری یحیی پسر دخترها هستند. یکی

سال است  7هر بنده هستند و ما تا کنون حدود آقا عباس که شوهر خوا

ایم و سالیان سال در کشور گشتیم تا که از تهران به تفرش آمده

 .اینکه تفرش قسمتمان شد

 دنبال چه بودید؟ دکتر دیلم:

های هرجا به غیر از تهران. ولی اینکه کجا برویم مالکآقای ستاری: 

 .مختلفی را سنجیدیم
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، نزدیکی به تهران و قم بود و همچنین آب و هوا و هایمانیکی از مالک

اهالی آن که مؤثر بودند. بعد از قضیه کرونا دوستان به ما اضافه 

شدند. پسرهای آقای طباطبایی و آقا آرمان که سه پسرهای مدرسه 

شوند و دیگری آقا مهدی پرویزی که از دوستان قدیمی ما محسوب می

شناختیم. آقای باقری هم که را میها هستند که از سالیان سال، آن

تری اند. غیر از این، سابقه طوالنینام کردهدخترشان را اینجا ثبت

آقای دوستدار و خانم قهرمانی از اول هست که قبل از انقالب، حاج

انقالب در کار تعلیم و تربیت بودند که از همان اول شروع به کار 

فی که هست مثل ادب، تزکیه کردیم و تقریبًا در تهران هر مدرسه معرو

هایشان داریم و اینکه خودمان هم و ... را شناختی کامل از فعالیت

هایی در تهران داشتیم. به عالوه اینکه جمع بزرگتری از ما فعالیت

بار به عنوان مهمان اند چندینبیرون از ایران در کشورهای مختلف

دارند؛ مانند هند، کنیم فعالیت آمدند و در همین سبکی که ما کار می

 .مالزی، مکزیک و برخی کشورهای عربی

خود من که اول، در تهران علوم سیاسی خواندم و با آقا حمیدرضا و 

ای که خود، برادرش شش سال مالزی درس خواندیم. فوق لیسانس رشته

گذاری ای بود را خواندیم که هم فلسفه علم بود و هم سیاستمیان رشته

بود و من رساله را تکمیل نکردم و رها کردم. علم و جایی متفاوت 

 .این بود بخشی از تاریخچه کاری ما

در باره تفرش آمدن هم دلیلش این بود که در تهران ظلم واقعی که 

گیرد. در تهران دیگر بیش از این ها صورت میشود، در حق بچهانجام می

به تهران  ممکن نبود؛ یعنی ما اصالً از همان اول، قصدمان این بود که

برنگردیم. مالزی هم که بودیم جمعی آنجا بودند به نام آقای محمد. 

کردند مانند سال، کارهای مردمی می 70جمع بزرگی بودند که حدود 

دهیم. مثل رسیدگی به روستاها و همین کارهای جهادی که ما انجام می

ام داران و ... . یکی از افراد دیگری هم به نرسیدگی به وضع کامیون

آقای عزمی بود که ایشان هر ماه رمضان، جوانان را اردوی جهادی به 

 .رفتندکردند و به غزه میبرد که از راه قطر عبور میغزه می

 اند؟اینجا چه افرادی جمع شدهدکتر دیلم: 

اول از همه که فراموش کردم، آقا سید است که با ایشان آشنا شدیم 

کردند. ایشان هم خطاط و هم کار میها که با جوانان و از قبل با بچه

مان دهند و بخشی از موفقیتاند و کارهای جالب و قشنگی انجام میطراح

 .از طریق آشنایی با ایشان صورت گرفت

کنند های تهران کار میاند و در دبیرستانآقای طباطبایی هم که معلم

یشان دهند. اسازند و کارهای جانبی انجام میهم فیلم میو خودشان

 .اندخیلی با ذوق و فعال

شان در مورد دو درس بودند و در رساله دکتریایشان هم که با ما هم

ها؛ و کشتارگاه ها و دیگری قصابیاند: یکی: کشتارگاهموضوع کار کرده

زدیم؛ های تهران را سرمیاز همان جهت روند ماشینی که کشتارگاه

بر ضد قضیه ماشینی بودن  های ماموضوع از این قرار بود که فعالیت

 .گرفتصورت می
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من فوق لیسانسم که در مالزی بودم، قانونی که مهاتیر محمد وضع 

کرده بود )که در ایران خیلی معروف نیست و تصویر غلطی از ایشان 

است( این بود که ریاضی و فیزیک حتمًا باید به انگلیسی تعریف شود. 

را کردند و به یک موضوع در تمام مدارس چند سالی این کار را اج

اجتماعی تبدیل شد و تظاهراتی را در پی داشت که این قانون -سیاسی

 .را برداشتند

من بعدها رفتم و با معلمینی که در آنجا بودند ارتباط برقرار کردم 

و به این نتیجه رسیدم که خیلی متنوع بودند؛ هم تنوع مذهبی دارند 

ین و چند مدل مدرسه در مالزی ها و چندو هم انواع ادیان و تابعیت

هست. با معلمان در رابطه با این قضایای انگلیسی شدن ریاضی و 

 .فیزیک صحبت کردم

 

کنیم و یکی از حضار، آقا محمد محبی هستند که خیلی با ایشان کار می

بخش علوم را در قسمت نجوم و فیزیک و هندسه تقریبًا یک سال با 

دجوش و باهمت عالی این متون قدیمی را کنیم و واقعًا خوایشان کار می

 .صورت مجازی و هم حضوریکنند؛ هم بهکار می

ای که درست کردند در این دوسال خیلی پیش رفتند و این کتب هندسه

هم همه هستند که خانم هایمانهمه متکی بر اصول خودمان است. خانم

نند و خانم کداری و زندگی را کار میبنده مثالً با دختران، بحث خانه

کنند و خانم آقای طباطبایی با ها سفال کار میآقای حمیدرضا با بچه

معلم هستیم و  ۱4اند و جمعی که هستیم درواقع حدود پارچه کار کرده

 .شش بچه هستند

این بچه آقای سید هستند که بحث ترکیب موضوع جنگ با ادبیات مقاومت 

جنگ را از یک طرف  دهند؛ یعنی فرض کنید دوره شروعرا انجام می

اند و را نقد کرده 5۹اند که خیلی از این کتب، شهریور تمرکز کرده

چینیم به چیزهای کنیم و کنار هم میوقتی که این کتب را تلفیق می

 .یابیمخوبی به دست می

شوند شوند و تلفیق میاین خاطرات مختلف، وقتی کنار همدیگر جمع می

دد و آن با تاریخ جنگ دارد ترکیب گربه چیز جالبی دست یافته می

 .شودمی

کنند و داستان حضرت موسی را ها دارند سوره طه را حفظ میچون بچه

ایم شود سعی کردهخوانند، در سوره طه وقتی بحثشان آغاز میدارند می

که نزدیک شود و فضای جنگ و ادبیات مقاومت را در مورد آن باهم 

و خانم شریفی که کار حفظ را با صحبت کنیم. این کار آقا طه است 

کنند. مثالً یحیی ما، چون که ما فارسی و قرآن را باهم ها کار میبچه

کنیم، اآلن قرآن را زودتر از فارسی فرا گرفته است. ایشان شروع می

کشد. کند. ایشان زحمت آن را میها میهم همان کار محتوایی را با بچه

بودند و اهل فلسفه و حکمت هستند  آقای پرویزی هم که ایشان هم طلبه

کنند و با سبک ایشان، ها قرآن و فلسفه و حکمت کار میو با بچه

تر از همه، خانم قهرمانی کنند. مهمها کار میبدایه را نیز با بچه
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هستند که همه درواقع شاگرد ایشان هستیم. خود ایشان انگلیسی را 

 .کنند ولی با یک زبان خاصدارند کار می

ایشان نگاه متفاوتی به زبان دارند )علی الخصوص به انگلیسی(. 

چندسال پیش که در مورد صحبت ایشان مقام معظم رهبری نظر دادند که؛ 

آقای دوستدار هم که از قدیم در این زنجیره را دنبال کنید. حاج

های بین مازندران، رئیس دانشگاه بودند و چند سالی در مرکز همکاری

های علوم بودند. این آقایان هر کدام در رشته المللی وزارت

ها هم اند. اگر بشود با این بچهاند که خیلی ضد تمدن غربمختلف

همینطور کار شود خیلی مفید است. پس از آن هم در مرکز نشر 

شان عمران است و چون تخصصشان دانشگاهی بودند و اآلن هم که رشته

 .کندمینه کار میها در این ززلزله و سازه است با بچه

از دمشق هم کسی را داریم به نام آقا محمد برقوقی که خیلی دنبال 

روز آخر هفته با اند و سهاکنون ایشان در قم مشغولایشان بودیم و هم

طور. )هم عربی کنند البته با خودمان هم همینها عربی کار میبچه

ز اصلی را هم شامی و هم قرآنی( چون علمشان مفید است. تقریبًا تمرک

ایم که خیلی مسئله مهمی از جهت کمی و هم کیفی روی عربی گذاشته

آیند و ها با خیلی از افراد هم ارتباط داریم که میاست. غیر از این

ها جلسه دارند و باهم در کنند. خود خانمبا خانم قهرمانی کار می

احمیدرضا دهند و آقارتباط هستند. مثالً کار پارچه بافی را انجام می

از جهت علمی از کار ما جدا شدند و در طب ایرانی اسالمی مشغول 

 .هستند و در شهر هم رابط جدی و قوی از لحاظ سالمت هستند

آید این است که این همه انرژی سؤالی که پیش می سؤال یکی از حضار:

 6شود؛ یعنی تنها هدف شما و تخصص همه برای شش نفر دارد استفاده می

 ؟نفر است

نفر نیست؛ و این هم دالیلی دارد؛ یکی اینکه  6خیر؛ هدف ما جواب: 

سروصدا طور هم که خیلی بیاینجا خیلی کوچک است و دیگری اینکه همین

اند شناسند. آنانی که در جاهای کوچک زندگی کردههستیم همه ما را می

فهمند. اگر خیلی بخواهیم گسترش بدهیم حتمًا آموزش و این را می

ایم رش سراغ ما خواهد آمد. ما همین تجربه را در مورد طب داشتهپرو

 .خواهم بگویمو اخیرًا از طرف بهداشت آمدند و جزئیاتش را نمی

 دهید؟در مورد مالزی توضیح میسؤال: 

کردیم ای دارد؛ لیکن آن جمعی که با ایشان کار میمالزی بحث جداگانه

اده باهم نزدیک شده بودیم. خیلی مؤثر بودند؛ و واقعًا مثل یک خانو

 .سالشان شده است 80مثالً این آقای محبی نزدیک به 

شاید این روحیه مقاومت را از آنجا به همراه  سؤال یکی از حضار:

 .ایدخود آورده

نه؛ حتی قبل از رفتن به مالزی هم هفت یا هشت سال که جواب: 

یشه اسالمی و خدمتشان بودم این روحیه و زبان مقاومت را داشتند؛ و ر

 .دینی دارد
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طور با ای در تهران که همینبود که خدمتشان رفتم در مؤسسه 80سال 

 .ایشان ارتباط گرفتیم

دوسال پیش در زمان میالد پیامبر که درباره کاریکاتور )در فرانسه( 

 .فضایی به وجود آمد

برکت »کردیم این چند عنوان را درست کردیم:  هاما کاری که با بچه

دیگری نوشته است که: « کسب و کار من از برکات صلوات بر محمد است.

رفتیم « به این مغازه خوش آمدید که برای یکی از عاشقان محمد است.»

 .های شهر زدیمها را بر شیشه مغازهدر شهر و این

برند؛ این مقدمه یف میآقای نیکزاد آمدند و تشرچون حاجدکتر دیلم: 

شاءهللا صحبت مفصلی خواهیم داشت. و آشنایی اجمالی بود و بعدازظهر ان

اْلسالم و المسلمین نیکزاد، مشاور وزیر و کنم خدمت حجتآمد عرض میخوش

 .وپرورشهای حوزه و آموزشدبیر ستاد همکاری

ام ها که مشغول مدارس مسجدمحور بودیم انواع و اقسما در این سال

مدارس را دیده بودیم و با دوستان مختلف گفتگو کرده بودیم از سطح 

 .وپرورشوزراء گرفته تا معاونین آموزش
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ای که وجود داشت و اند نکتهبین دوستانی که در آموزش و پرورش بوده

دارد این است که خب؛ آقایان برایشان یک حرکت مردمی در جهت تعلیم 

غالب و رسمی از بحث تعلیم و تربیت، یک و تربیت است و اینکه تلقی 

دارش باشند؛ خصوصًا ها عهدهبحث حاکمیتی است که باید ارگان

ها. اوالً اینکه معتقدند که تعلیم و تربیت، بحث نهادی است و سازمان

دوم اینکه تعلیم و تربیت، بحث سازمانی است. وقتی تعریف متفاوت 

نوان مدارس مسجدمحور، اول شود. ما به عشود شکل کار هم متفاوت می

اینکه سروصدایی نبود و کاری با مسئله نداشتند و اندکی که کار باال 

گرفت و ستاد به وجود آمد و تعداد دوستان زیاد شد، از آن مرحله به 

بعد، چندین مرحله را با دوستان آموزش و پرورش و به خصوص وزارت 

اینکه در شورای  های تقابلی است ازایم که غالبش، رویهگذرانده
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های مختلف عالی، کمیسیون تشکیل دهند بگیرید تا بحث حراستی و بحث

دیگر که در دولت قبل، خیلی هم این قضیه عجیب نبود. بعد در این 

ها که ... من مقدمه شدم تا از سخنان حاج دوره جدید مثل همه حوزه

 .اقای نیکزاد بهره ببریم

ید ستاد مرکزی و ایضًا درخواست ای از مسائل و صالحدبه دلیل پاره

 .های ایشان منتشر نخواهد شدجناب آقای نیکزاد، متن صحبت

های آقایان ستاری و طباطبایی از مسئوالن مدرسه ادامه صحبت...

 :استناره

ها و همه دروس و همه علوم هست؛ این یک نکته خب؛ این در همه حوزه

آید، آن به جمع ما میفرمایید یک بچه در بدو ورود بود و اینکه می

افتد؛ انگار که کارهای عملی، تحقیقی و چیزی که میان ما اتفاق می

... که باهمه داریم، بچه در کنار ما همه این کارها را تجربه 

شود در یابد. میها در یکی کمتر و در یکی کمتر ظهور میکند و اینمی

 .حالت مباحثه به آن پرداخت

ها تواند بماند؟ تا اآلن چون بچهماند می: اگر خواست بیشتر بسؤال

طور، اند و قرآن را نیز همینبیشتر، خواندن و نوشتن را یادگرفته

ای یک درس را بیشتر تمایز خیلی زیادی نبوده است. ممکن است که بچه

شود روی آن به شکل پررنگ ای که میبیاید و درسی دیگر را کمتر. نکته

ل عنه است و مثال سطحی آن، فرار مغزها کار کرد بحث وفا است و مغفو

رود کند و میکنی و این شخص، شما را رها میاست که کسی را تربیت می

ها را تربیت و یا اینکه این مدارس مذهبی با کلی مشاکل، این بچه

ای در تهران که رفتم، اآلن که فارغ کنند و من خودم در چنین مدرسهمی

های خود را( یک وضع ایم )هم دورهبینیالتحصیالن خود را که می

 .طور هست دیگرآنچنانی دارند. یا حتی در مورد حوزه همین

دهی وفایی؛ یعنی کلی خدمات به او میاش چیست؟ یعنی بیخب؛ این ریشه

ای که اندازد. نکتهبرد یا دور میو این انباشته را جایی دیگر می

ختی که اینجا هست؛ اگر دارد و تأکیدی که داریم ریشه است. مثالً در

شود، چون اش سالم باشد سبز میسرمایی بزند و خشک شود لیکن اگر ریشه

ها، هنوز شکوفایی رغم فراز و نشیباش وفادار و سالم است؛ علیریشه

در آن هست؛ اما اگر ریشه خشک شود دیگر چنین چیزی در کار نیست. ما 

تواند محقق ونه میخودمان سعی و نگاهمان این است که این وفا چگ

شود. آن چیزی را که روی آن خیلی تکیه داریم شذراة آیت هللا شاه 

ها شوم اما منظورم این نکتهآبادی ستاد امام است که وارد بحثش نمی

تا نکته است که از روی آن با انصراف از آن بحث شذرات است. پنج

 .گیرمخوانم و وقت دوستان را نمیمی

 چرا شذرات؟سؤال: 

بینید در مسئله شذرات عصاره فکر حضرت امام و انقالب در شذرات ب

هست؛ یعنی هم نگاه عرفانی و هم نگاه اجتماعی و سیاسی که به آن 

 .نگاه اسالمی و عرفانی تلفیق شده است
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خودتان به این رسیدید یا اینکه بعدًا رفتید سراغش و به آن سؤال: 

 رسیدید؟

جدیدی نیست و مال امروز نیست و نه؛ توصیه شخص خاصی نبوده و چیز 

ایم آن را در عمل پیدا کنیم و شش هفت سالی است که دائمًا تالش کرده

به آن عمل کنیم؛ همان مسئله اخوت که انس و عزت و کمال را مطرح 

های ما هستند؛ مثل اند. البته بعضی از آن مطالب در نوشتهکرده

 .داستان گره

 د و مقایسه شذرات. درست است؟: شما به قضیه شذرات رسیدیسؤال

یک ُبعد آن، تکیه به خود حضرت امام است؛ یعنی ما از قدیم روی حضرت 

امام و صحیفه امام خیلی روی آن کار کردیم و به تبع آن، سراغ حضرت 

آبادی رفتیم و شذرات، نگاه سیاسی و اجتماعی، گرچه خیلی آقای شاه

ن طوالنی شده هیچ پدیده خالصه است ولی خیلی عمیق است. یک مدتی چو

سیاسی و اجتماعی نیست که شما با آن چارچوبی که در آن بودیم خیلی 

 کار کنیم که اصل قضیه کجاست؟

ام که چرخند. من شنیدههای زیادی بودند در این شذرات که دور میجمع

گویند. اصالً ربطی نداشته است. قبل از آقای پناهیان، شذرات را می

 .پناهیان بفرمایند بوده استاینکه آقای 

همان کوزه است: از کوزه المثل که یکی از آنببینید؛ پنج تا ضرب

آبادی مقابل آیه برون تراود هرآنچه در اوست؛ که این را آقای شاه

که بحث، خیلی  آیدقرار دادند. این به نظر می« کّل یعمل علی شاکلته»

اساسی است که خدمت شما عرض خواهم کرد که این درواقع هر کسی که 

آید همان چیزی است که درونش است هست هرآنچه که از درونش بیرون می

و ما این طرح بحث و برنامه آموزشی و این همه تشکیالتی که اآلن ما 

در  سرگرم آن هستیم، رنگ و لعاب روی کوزه است. اآلن هیچ تأثیری

ها همه رنگ و لعاب روی کوزه است؛ یعنی شما طرح گذارد. اینکوزه نمی

کدام تأثیری ها هیچتان را عوض کنید. اینتان را و برنامه درسیدرس

گذارد. آن چیزی که درون کوزه است بحثی در برنامه آموزشیتان نمی

 .دیگر است
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ت که اعتقاد و آن چیزی که درون کوزه است مسئله تاریخی و دینی اس

مان از آن پر است؛ یعنی از ماست. ما به عنوان ایرانی مسلمان، کوزه

 .کنداسالم پر است که در آن هست و آن است که تراوش می

ها است. با آن تجارب طوالنی که منظور ما از کوزه، یکی خود معلم بچه

در سالیان متوالی در تهران و ... که ساعات طوالنی با معلمان 

رسد مگر آنچیزی که ایم، فهمیدیم که کار تربیت به هیچ جا نمیداشته

در درون هر شخص است یک تغییر و تحولی در آن رخ دهد و آن رخ 

نخواهد داد اال اینکه مراجعه کنند به اساتید اصلی که خدمتتان عرض 

 .خواهم کرد

توان فرض کرد: یکی بحث فردی آن است و لذا کوزه را در دو معنا می

دیگر، ملتی است که جمعًا کوزه است. مثالً بگوییم کوزه ایران و یکی 

خورد؛ اسالم. اگر ما سراغ آن موضوع اصلی برویم آن معلم تکان می

یعنی مثالً در مسئله زبان، این کتابی که در دست من است، سه کتاب 

شود َنُقصُّ که کلمه قرآن تای آن باهم میاست: نون و قاف و صاد؛ که سه

ه در جاهای مختلف آمده است. حاال این کتاب نون با الهام از است ک

منطق الطیر عطار است و قاف از شاهنامه فردوسی و صاد از مثنوی 

ها ساخته شود از بین این سه کتاب معنوی است؛ و برای اینکه کتاب

 .ایم و اآلن گزیده و مرجع خوبی استانتخاب کرده

 نید؟ک: در بحث زبان انگلیسی چه میسؤال

های کنند، فرض کنید این بیتها کار میببینید این انگلیسی که بچه

شاهنامه که اینجا هست به عالوه متن انگلیسی )که ترجمه نیست( با 

 .خوانندالهام از آن قصه، خودمان نوشتیم را می

ای سالش بود که اصالً شاهنامه نخوانده مربی ما اآلن مثالً بیست و خرده

داد و باید دادن باید شاهنامه درس میانگلیسی درس بود و به بهانه

خواند که انگلیسی درس دهد و خب؛ یعنی در این مدل که شاهنامه را می
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به شاهنامه خواندن شروع کرد اصالً تحولی از جهت فکری و شخصیتی برای 

گویم یعنی کسی مثل ایشان بود و عاشق شاهنامه شد. این کوزه که می

تواند چنین توی کوزه را عوض کند و کسی مثل سعدی میتواند فردوسی می

کاری را بکند. کسی مثالً مثل حضرت امام است یا مثل ابن سینا که ما 

هایی که خطی روی کوزه توانیم کوزه کاری بکنیم و ما مثل بچهاصالً نمی

بکشیم و باید چیزی را باور کنیم که ماها اصالً اهل این کارها 

م این کارها نیستیم و اگر برویم سراغ معلمین اصلی نیستیم و اصالً آد

ها اند و آنها این کوزه را پر کردهاسالمی، آن-فرهنگ ایرانی

های ما را در آن تغییری ایجاد نمایند؛ و اال غیر از توانند کوزهمی

گویند که بگذار درب کوزه و این همه سرکاری است؛ مثل مثالی که می

خورد؛ یعنی این که درد نمیکنیم بهاری که میآبش را بخور، یعنی آن ک

ها انجام ایم که اصل کارهایی که بچهما تمرکزمان را روی این نهاده

دهند این یک اصلی است که به هیچ وجه من الوجوه از آن کوتاه می

کردم خدمت نخواهیم آمد؛ چه در هنر و چه در خط و ... عرض می

 استاد نیریزی برای عصر صفوی، خطاط ها مثالً های خط بچهدوستان، سرمشق

اش قرآن است قرآن بودند و عین آن خط را کسی دیگر درست کردند و همه

کنند همه کلمات قرآن است و خطی که ایشان ها تمرین میو خطی که بچه

 .ها این استاند. سرمشق خط بچهسال پیش نوشته 500

 

های ی همه بچه: ببخشید این کتاب زبان، کتاب سرمشق براسؤال

 آموز هست؟دانش

 .بله

 این شروعش است یا قبلش الفبا دارد؟ سؤال:

مان است یعنی این برای هفتم و هشتم و نه تقریبًا در همان کتاب نون

ها الفبا را بلد کردیم معموالً بچهنهم بود و برای تزکیه که کار می

 .بودند و گیر نداشتند
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 فتند؟این الفبا را از کجا یاد گرسؤال: 

یا سیزده ساله قاعدتًا الفبا را یاد دارند. در  ۱2های تر بچهپیش

اند. ما هم با الفبا شروع کردیم و خیلی تر از آن داشتههای قبلسال

 .کردیممکث نمی

گویم که مثالً کتاب صاِد ما که درواقع کتاب سوم است که قبل باز هم می

ند این شروع مثنوی است ااز آن با شاهنامه و منطق الطیر کار کرده

ایم که گفتگو با شخصیتی از ای انجام دادهبرای هر بیت آن با قصه

شاهنامه و شخصیتی از منطق الطیر است که رستم چیزی از خودش از 

های گوید و یا ... . یا مثالً طوطی بازار؛ یا مثالً بعدیشاهنامه می

آن باهم شباهت  هایهم هست؛ مثل سهراب و بلبل و ... چون شخصیتآن

دارد از جهت فضای قصه. ما شروع مثنوی را با این قصه جلو رفتیم 

ها شروع ها شویم( بعد، تازه قصه)البته قبل از اینکه وارد قصه

ها ببینند که مثالً ها را کنار هم بچهشود. نگاه ما این بود که اینمی

الً چالشی همان سهراب را با بلبل از جهت باطن شخصیتی ببینند که مث

که سهراب در آنجا دارد در همان چالشی که بلبل از جهت دینی و فکری 

 .افتدای میو ... دارد. بدین شکل، اتفاق کوزه

کنیم این است که: آب نکته دیگری نیز هست که ما از کوزه استفاده می

ای دارد که هم گردیم. این هم باز نکتهلبان میدر کوزه و ما تشنه

ها و مسجدمحورها گرفتارش هستیم و باید ا و هم انقالبیهغیر مذهبی

خودمان با خودمان به هرحال روراست باشیم. به هرحال امواجی که از 

آید که اآلن دارد آید مثالً هر چند سالی موجی میجهت علمی و تربیتی می

شود که شود و موج فنالند که اآلن موجش دارد تمام میموج آن تمام می

 .مردم درگیرش هستند و چند سال قبل، یک بحث دیگری بودچند سالی 

کنیم و دو آیه گردیم؛ اآلن فرار نمیآب در کوزه و ما تشنه لبان می

؛ و «ال یغرّنک تقّلب الذین کفروا فی البالد»در ارتباط با این است که 

یعنی « قل ال یستوی الخبیث والطّیُب ولو أعجََبک َکْثَرُة الخَبیثِ »اینکه: 

این کثرتی که در فضای علمی ما که این همه مقاله، مجله، ژورنال  با

هرحال کثرت خبیث است؛ یعنی وارد و ... وجود دارد کثرت است؛ ولی به

شویم و لیسانس و فوق لیسانس و حاال حوزه هم که بعضی از دانشگاه می

ر همین طور مخمو« َوَلْو أْعجََبک»جاهایش هم بدتر از دانشگاه شده و این 

شویم و تا بخواهیم از این باتالق درآییم )که کثرت این چرندیات می

چقدر مشکل است( ولی این اتفاق واقع شده است همانطور که در اطراف 

ای که هست ما نگریم این هست؛ و آنکه زرق و برق و احاطهخود که می

درگیر آن هستیم. ما سعی کردیم به هیچ وجه گرفتار آن نشویم و این 

خوریم آب همان کوزه خودمان باشد؛ و هی تشنه لب این طرف که میآبی 

ای؟ گوشمان از ای و آن را هم دیدهو آنطرف نگردیم که این را دیده

رویم. این یک ها نمیها پر است و حتی دیگر سراغ این حرفاین حرف

 .نکته بود
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ن یک ای« خوردگر از کوزه شکسته آب میکوزه»نکته سوم که باید بگویم 

کنیم که وقتی کسی در کاری هست ولی مثالی بود برای وقتی استفاده می

خورد و تعجب گر از کوزه شکسته آب میکنیم که مثل کوزهتعجب می

باف ات شکسته است یا کسی که فرشگری کوزهکنیم که چرا تو که کوزهمی

بینی که فرش خیلی معمولی و یا پاره روی میاش که میاست خانه

کنیم؟ المثل را استفاده میداخته است. ما در چه موقع این ضربان

بینیم که اصالً در کنیم که کسی در جّو چیزی است ولی میوقتی که فکر می

کردیم نیست و در فضای دیگر است )به طور کامل(. این جّوی که فکر می

از جهت تربیتی و فکری بود که منظورم این است که معلم به عنوان 

تر، اگر معلم ریاضی است این نیست که همه عمر، فکر و ذکرش بزرگ

ریاضی یا قرآن بوده است؛ یعنی ما از جهت فکری و شخصیتی یک فضایی 

ها باید ما را خواهیم که بچهتری به عنوان انسان میتر و عمیقوسیع

دانم این حرف من تا چه اندازه برای شما در آن ببینند. حاال من نمی

رود گاهی معلم آمده که فقط ای که مدرسه مییعنی مثالً بچهواضح است؛ 

ریاضی را به تو یاد بدهم و تمام شد و یا یک وقت دیگر این است که 

دهد و مثالً در فضایی هست که در آن سبزی میاش بوی قرمهمعلم فقط کله

شود. این هم کند و چه بخواهد و نخواهد مجذوب فضای معلم میسیر می

ایم. مثالً من معلم قرآن چالشی است که در آن گرفتار شدهبه نظرم 

شود که شخص، از سایر ام و این معلم قرآن بودن آنقدر پررنگ میشده

ُثمَّ َذْرُهْم فی َخْوِضهم »شود. این هم یک نکته که آیاتی که چیزها غافل می

« ذرُهم»این هم باز همان نگاه آنطوری است که « فذرهم»یا « یلعبون

 .ها را رها کن و به کار دیگری برسی آنیعن

گری است و قضیه آن نکته بعدی که بگذار تمامش کنم؛ یکی آن فوت کوزه

آن « اّنی اعلم ما ال تعلمون»گوید اید که چیست. اینکه میرا شنیده

دانیم و به ما نرسیده یعنی آنچه ما هنوز نمی« ما ال تعلمون»بخش 

 .که نباید از دست بدهیمها به نظرم فرصتی است است آن
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این آقای محمدحسین کتابی را در باب هندسه نوشته است که از کتاب 

اقلیدس چیزی را گرفته است و خودم که نزدیک چهل سالم است و هیچ 

هایی آورم کیف کردم که دیدم. یا خیلی از بحثها سردرنمیچیزی از این

که فضای جدیدی  های دیگر است. هرروز دنبال این هستیمکه در رشته

ها به تبع در آن بیایند؛ باز شود و ما در آن فضا کار کنیم و بچه

خورد؛ افتد و به دردی نمییعنی تا این مسئله نباشد هیچ اتفاقی نمی

ایم یعنی پا به سن گذاشتیم و دم و دستگاهی مال خودمان درست کرده

 .که به آن برسیم

گفتند؛ مستقر شدند پژوهش میگفتیم آقای نیکزاد و دفتر صبح آنچه می

خواهند بکنند و جدا شوند. مثل یک عقیم در فضایی و از آنجا نمی

دانیم خیلی به خورد؛ یعنی آنچه که ما نمیای که به دردی نمیمرده

دانیم؛ یعنی ما دنبال آن نباشیم خورد تا چیزهایی که میدردمان می

ها بدهیم. اتفاقًا بچهها یاد دانیم را به بچهکه آن چیزهایی که می

دانیم؛ یعنی این همه عمرمان تلف را باید سوق دهیم به سمت آنچه نمی

ها را گوییم که عمر بچهها میدانیم. گاهی در مورد بچهشده و هیچ نمی

دانم خیلی بیشتر از آنچه که تلف نکنیم؛ یعنی آنچه را که نمی

که ایشان که دارند  دانم. فرض کنیددانم. برو دنبال آنچه که نمیمی

 .شودکنند واقعًا درهای جدید و جالبی است که باز میاین کارها را می

: نسبت به آن مطلبی که اآلن فرمودید که ما به آنچه که داریم سؤال

 فرمایید؟کنیم و آن چیزهایی که نداریم، توضیح میاکتفا می

در حوزه تمدنی ایران و اسالم عرض کردم که از خیلی از چیزها جواب: 

خبریم. اآلن عمرم را در این گام دوم بگدارم، اگر بخواهیم گام بی

اند های چکار کردهشود که برویم ببینیم که فنالندیدوم محقق شود نمی

تر ایم. هی عقبکه گام دوم را انجام دهیم. اآلن این کار را کرده

های خوبی در جاهایی که به لطف شهدا و دین و ایمان اتفاقایم رفته

توانست بیفتد. های خیلی بهتری هم میافتاده است؛ اما باألخره اتفاق

گوید من یک نی هستم فقط، درواقع ما فقط یک نی هستیم. اصالً اینکه می

در زمانه ما نباید یک نفر بیاید بگوید که من معلم ادبیات هستم. 

گویی معلم هستم؟ یعنی فوق فوقش ل سعدی را داری چرا میلذا کسی مث

اگر خیلی موفق باشم یعنی بچه را پای درس سعدی بنشانم و این سعدی 

را ببیند و حس کند و بچشد؛ نه اینکه بپرسیم که چرا سعدی و حافظ 

تواند سعدی تربیت کند. اآلن نداریم. برای اینکه سعدی است که می

تواند از او بیرون بیاید. ی و یک کلمه هم نمیاسعدی را بیرون کرده

توانم تربیت کنم. گوییم چرا سعدی نداریم. من که سعدی نمیبعد می

تواند سعدی تربیت کند؛ و اگر سعدی را در قلب بچه و سعدی است که می

 .شود سعدیذهن او بیاوری می

را داریم و ما چیزی اصالً کم  هامسئله این است که ما همه این

هایی که در نداریم؛ و ممکن است که چالش هم باشد. مثالً یکی از بحث

گوید زمان صفوی فیلسوفی تاریخ و تاریخ فلسفه داریم این است که می

گیرد که خیلی به طبیعیات نپرداخته مثل مالصدرا مورد مثال قرار می

شروع کرد و به طبیعیات پرداخت سو مثالً اروپا )برعکس قبل او(. از آن

گویند که باعث شد ما نپرداختیم و ضعف میو این را به عنوان نقطه



1401تابستان  – 2شماره  –ماهنامه مدارس مردمی   مدارس مردمی 

  
 

 

62 

ها که ها پیش رفتند؛ لیکن عرض بنده این است که آنعقب ماندیم و آن

پرداختند؛ برای اینکه ما تقریبًا در مسائل اداره مادی، در زمان 

ود که به آن بپردازیم. سال پیش، تقریبًا نقصی نمانده ب 500صفویه 

مان در هر اقلیم و جایی از هر جهتی تقریبًا کامل بود و مثالً معماری

طور نبود که مثالً در تفرش تحولی در معماری ایجاد کنیم. یا این

نقص بود. وقتی مسئله نیست طور؛ کامالً بیمان هم همینکشاورزی و نساجی

هاست که مسئله شده اینبرای چه باید روی سایر چیزها توقف کنیم. 

دوختن و بافتن، مسئله بشر نیست و خیلی وقت است که است و دیگر لباس

ها را دور ریختیم و کار کردیم؟ ما همه آنحل شده است؛ یعنی ما چه

 .گوییم نداریمما می

خب؛ ادبیات که ناگزیریم ولی اصالً ورود به زبان انگلیسی چرا؟ سؤال: 

کند؛ امام خودش در چهل ی استاد امام فرق میفرمایید مبانشما که می

فرماید )در شرح حدیث علم( که غیر از سه علم اساسی، آدم حدیث می

ای پردازد. پس آیا بهتر نیست که ابتدا شاکلهها نمیعاقل به آن

دانیم و بقیه، نوشته شود که ما این سه علم را علم حقیقی می

نیا هستند به اندازه ضرورت؛ و ها مال نشئه داند. مثالً اینابزاری

متربی باید بداند که جایگاه این علم چیست و این مسئله که سعدی، 

تواند سعدی تربیت کند، ما اتفاقًا معتقدیم که غالبًا استاد افراد می

شدند و این شاخص، در حد خودشان نبودند؛ چون اگر بودند شناخته می

کند که اآلن شاگردان ما تواند بستری فراهم یک مطلبی که آدمی می

بهتر از ما بشوند و اینکه رشدی بوده که ساختار ما خراب شده است. 

اید که محتوایی در جامعه موجود است و این محتواها را ظاهرًا دیده

ایرانیزیشن و اسالمیزیشن کنیم؛ یعنی اوالً شاکله را نگفتیم که این 

پردازیم که ین میعلم تعریفش این است حاال این ضروری است و به ا

علوم، ضروری و غیر ضروری است و حاال این نمودارش چه شد؟ این به 

 .نظرم الزم است

أنا مدینة »باز هم خالصه عرض کنم که آن روایت معروف است که جواب: 

حاال ما تصورمان از علم، اگر با تمثیلی که در « هاالعلم و علی باب

اصلی است و حاال اگر  روایت است که علم، شهری است این مسئله

خواهند وارد ها میبخواهیم ببینیم و فرض کنیم که شهری هست و بچه

خواهند وارد این شهر شوند؟ حاال این شهر، ممکن شهر شوند. چگونه می

تر و برخی هایش بزرگهای مختلف داشته باشد و بعضی از محلهاست محله

 .تر استکوچک
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زنند. منظورم این است که ثال را میصباح، دقیقًا همین مآقای حکمت

دید ما به زبان، دید متفاوتی است با آنچه در جامعه رایج است. 

کند همان بحث زبان است. غیر از این هیچ آنچه ما را وارد فضا می

چیز دیگری نیست. اگر کسی در فضای زبان حل نشود هیچ اتفاقی برای 

خواهم حضورتان عرض که می های تاریخی استافتد. حاال این مثالاو نمی

کنم. زبان ریشه است. برای اینکه ریشه را بخواهیم درست کنیم باید 

سراغ زبان برویم. اآلن مثالً این کتاب طبیعیاتی که اینجا هست متنش 

اصالً ساده نیست؛ تقریبًا هر ایرانی که این را به او بدهید با یک 

عنی هیچ چیزی کتاب چینی به او بدهید خیلی تفاوتی ندارد؛ ی

آورد؛ حتی اهل علم ما علی الخصوص اهل علم دانشگاهی ما حتی سردرنمی

مان؛ یعنی او آدمی است در شهر علم ما که علم ایرانی هایحوزوی

 .اسالمی است

خب؛ شما وقتی زبان را گرفتی، درواقع راه ورود به آن شهر را کالً 

شخص، استاد دانشگاه سن ما که همه هستند. های همبستی. مثل این آدم

شود ترسد و مضطرب میاست ولی واقعًا مثل یک بچه کالس اولی می

گویم چون عمالً که او را وارد این فضا بکنی. این را میدرصورتی

ها در مسیر علمی شود؛ یعنی اینکه بچهام. خب؛ چطور این اصالح میدیده

یده است. این متفاوتی قدم بردارند غیر از آنچه که از غرب به ما رس

افتد؟ آن زبان قرآن است؛ یعنی این همه علومی که در کجا اتفاق می

داریم، درواقع، مثال تفرش آن است که مثالً اینجا سرسبز است ولی روی 

ای. بینید و نه جویی و چشمهزمین را که نگاه کنید یک قطره آب نمی

هایی از ها آب قنات است که در جا)از بیرون که نگاه کنی( همه آب

شود. آن زبان باطنی است که شود و آبیاری میزمین بیرون کشیده می

شوند. مثالً فارابی در فلسفه همین شهر علم، از آنجا دارند سیراب می

 .اند. این مقدمه دوم بودو ... متکی به زبان قرآن
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این که فرمودید از آخر به اول است. اآلن شما فرمودید یک سؤال: 

توانم استناد ه طلبه هستم به یک روایت آنقدر نمیروایت. بنده ک

گوید إنما العلم ثالثة. وقتی امام در کنم؛ یعنی اآلن حدیثی که می

آییم و شود و اینجا میکند قطعی میآورد و تفسیر میچهل حدیث می

 ...دهیمها را اصل قرار میگوییم اعتقادات و اخالقیات و احکام. اینمی

دانم تا چه حدی روشن گویم نمیی که خدمتتان میجواب: من این عرض

ای که با آن روبرو هستیم دارم عرض است. یک تصویر کلی از این صحنه

کنم. ما یک صحنه علمی که در آن قرار گرفتیم و این درس و ... را می

گوییم همه مقدمات است و ما داریم قله را در موردش حرف که می

خواهیم؛ قله فضای علمی تمدنی جدی میزنیم. برای رسیدن به آن می

زنیم بدون علم که ساخته یعنی همان تمدنی علمی که حرفش را می

 .شودنمی

فرمایید اولویت ما در ضروریات من یک جمله بگویم: شما که میسؤال: 

شاءهللا در این زمینه است من از آنجا وارد این بحث شدم. بعدًا مفصل ان

 .بحث خواهیم کرد

ه؛ همین ادامه حرفم است و حرفی غیر از این نداریم. ما با نجواب: 

یک جبهه علمی از آن طرف روبرو هستیم و یک جبهه علمی خودمان است 

اند و به حاشیه های طوالنی به استضعاف کشیده شدهکه در طی سال

خواهم بچه تربیت کنم اند. حاال من به عنوان یک آدمی که میرفته

ربیت کنم که تو بروی و میراث علمی که مهجور خواهم طوری بچه تمی

شده را زنده کنی و بیرون بیاوری. اولین چیزی که باید به تو بدهم 

این است که با زبان قرآن آشنا شوی. زبان قرآن چیز باطنی است نه 

شوی. اگر فقط الفاظ قرآن. اگر این را به تو بدهم وارد این فضا می

ها محکم شده باشد تو دیگر ریشهتو را به این شهر بفرستم اگر 

توانی توانی خود را پیدا کنی و دقیقًا جایی که دردی هست را میمی

 .پیدایش کنی

های مختلفش همه خالی اند و مثل شهری که اتاقاآلن علوم متروک شده

 .کند )در علوم مختلف(است و کسی در آن زندگی نمی

ین طب سنتی که اآلن مثال واضح دیگری که هست طب ماست؛ که حتی هم

رایج شده است، مایه علمی در آن خیلی کم است؛ حاال در زبآن همین 

قرآن که اگر بخواهیم به بچه بدهیم که راهش را طی کند اول از همه 

منطق »عربی است و به همین دلیل است که اسم آن کتاب عربی را 

ل کند و ها متصایم. این منطقی است که ما را با ریشهگذاشته« الجذور

مان نگاهمان به عربی هم همین است. لذا امسال و سال آینده برنامه

این است که در عربی پخته باشند. هم عربی که بخواهند با آن حرف 

ساله که  ۱0بزنند و هم عربی که متن عادی بخوانند. در حد یک آدم 

بتواند مستقل سراغ متن برود یا حتی مکالمه. این را در موردش 

ای که عربی بداند از جهت فکری و بحث کرد که مثالً بچه ده سالهشود می

های فضای تواند فضای متفاوتی را تجربه کند. بحث چالشاجتماعی می

ای که جا دارد ای دارد. حاال نکتهاجتماعی را داریم که خودش نکته

تواند در ادبیات فارسی قوی شود مگر اینجا است که هیچ کسی نمی

ی قوی بوده باشد. اصلش همان مسئله زبان قرآن است. آن اینکه در عرب
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تواند قوی کار کند که در عربی قوی کسی در فارسی قوی است و می

کنیم هم فارسی را با بچه، قوی کار باشد. درواقع عربی که کار می

شان به زبان عربی است؛ و کنیم و هم فرمول دیگری که اکثرًا متونمی

الً آقای جرجانی نوشته است( همه عربی است و حتی متون فارسی که )مث

فقط حرف ربط است که عربی کار شده است. همه اصطالحات علوم ما عربی 

دهم که به تبعش فارسی است. این یک مایه قوی علمی است که به شما می

ای؛ نه که بتوانید در آن شهر علم حرکت کنی و کار کنی ولی ریشه

انگلیسی هم باز که عرض کردم؛ زبان کاری که پخش و پراکنده شوی. 

مقاومت است. حاال باز هم دید دیگری که شاید آقایان نسبت به 

انگلیسی ندارند مثالً از دوستان مسلمانی که در جاهای دیگری مثل 

کنید کنند، اآلن فکر میآمریکا و کانادا هستند و دارند کار می

شناسیم مثل ه ما میهای مختلفی کدیدشان نسبت به انگلیسی چیست؟ آدم

اند های سیاسی که برای خودشان تعریف کردهها و نگارهروزنامه

شان این است که بیاورند شان چیست؟ دغدغه اصلیشان چیست؟ دغدغهپروژه

و مثل زبان فارسی که در طول چندین قرن، اینقدر با اسالم و مفاهیم 

فارسی و ادبیات های عرفانی را بدون اسالمی آمیخته شده است این بحث

شان این است که همین کار را توانید تبیین کنید. برنامهفارسی نمی

اند. اینطور زبانبا انگلیسی بکنند. مثالً برخی مسلمانان انگلیسی

اند و افق چند قرنی در ذهنشان است که مثالً دیدی به انگلیسی زده

و یا اولین نویسم اولین دائرة المعارف قرآن را به انگلیسی دارم می

نویسم. نه اینکه ترجمه آن را به دائرة المعارف را به انگلیسی می

خواهم انگلیسی زبان اسالم گوید اصالً میزبان دیگری نوشته باشم. می

شود؛ همانطور که زبان فارسی، زبان اسالم شده است. این یعنی باز هم 

فرماید و فرمایید اگر آن نگاه تمدنی که حضرت آقا میانگلیسی که می

ای فرمایند بینهکه آقا می« علیهم السلطان»این نگاه علمی به معنای 

کند و سلطان است و چیزی است که به عقل ما است که درواقع روشن می

 .رسیده است

 .اآلن حضرت آقا با زبان انگلیسی خیلی موافق نیستند سؤال:

ا انگلیسی کنیم. ما بنه؛ ما هم نیستیم. ما با عربی کار میجواب: 

کردیم در برابر آن نگاه به انگلیسی. تر کار میهای قبلهم سال

شود مثل آن آب درواقع زبان قرآن، آن چیزی است که باعث شکوفایی می

بیت و قنات. هیچ شکوفایی نیست. مگر اینکه قرآن در آن هست. اهل

 .عترت هم همان است



1401تابستان  – 2شماره  –ماهنامه مدارس مردمی   مدارس مردمی 

  
 

 

66 

 

عادی را نگاه کنید، در آموزان های فعلی زبان انگلیسی دانشاگر کتاب

صفحه اولش که تصویر از امام هست، توصیه از خود حضرت امام برای 

فراگیری زبان انگلیسی را در آن قرار داده است. اگر ما از دیدگاه 

گونه نگاه کنم که زبان انگلیسی دانستنش برای این است که دیگر این

بتوانیم انتقال زبان، آن مفاهیم انقالب و مفاهیم ارزشی و قرآنی را 

دهیم اگر این را هم نداشته باشیم طبیعتًا جمع کثیری از مردم دنیا 

گذاریم در این قضیه، حذف کاملش را یعنی خود من اطالع میرا هم بی

 ...امواقعًا نشنیده

فرماید که چرا گویند که زبان را کالً حذف کنید؛ بلکه میرهبری نمی

صد میلیون مخاطب و نزدیک به هشتمثل زبان اسپانیایی که مقدم است 

گویم که چرا اسپانیایی را دهیم. من نمیرا مثالً مورد توجه قرار نمی

گویم انگلیسی که خودشان را به کشورهای دیگر کنید بلکه میترویج نمی

 ... اندتوسعه داده

گوییم اول است؛ بلکه برای نفوذ فرهنگ اسالمی در حال ما نمیسؤال: 

بار حرفمان گوید؛ یکش این زبان را در جوامع دیگر میحاضر که گستر

 ...ایده است و

خواهیم به شما بدهیم بله؛ ما یک هدیه یادگاری از تفرش میجواب: 

های مختلف کتاب خدمات متقابل اسالم و ایران شهید مطهری ایشان رشته

بندی کردند که طبقه اول که از ِکندی شروع کردند که فکر را که طبقه

طور ای باشد؛ هر کسی افراد آن طبقه است و همینطور خاطرهدیم همینکر

 .شماره آن طبقه
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سال آید و چهلایم از اول بعثت میاین دیواری که اینجا درست کرده

آید تا به زمان خودمان رسیده است. این مقدمه ساخت سال میچهل

داریم جمع  کنند؛ و منابع راکتابخانه است و آقا محمد دارند کمک می

جای آنکه طبق روال عادی جمع شود با این روال استاد و کنیم ولی بمی

ها با آن شاگردی جمع شود. این درواقع غفلتی است که معموالً همه آدم

بینند؛ که استاد و شاگرد بدون خورند درواقع سلسله علمی را نمیبرمی

کامل شود و سلسله شاءهللا ها انها به زمان ما رسیدند. اینانقطاع این

کنند و تک در مورد آن کار میها ببینند و تکاستاد و شاگردی را بچه

های منفردی نیستند که حالت دائرة ها آدمبینند. مخصوصًا اینمی

شناسیم. این هم یک المعارفی دارند که ما معموالً دانشمندان را می

 .نکته بود

آیند. اول صبح می ۹ساعت  هاهای ما هم که همین است. بچهحاال درس

تر شده است خوانیم و کاری که اآلن جدیتقریبًا نصف حزب قرآن را می

ها راه کنیم و بچهها بازی میهای کلمات )اآلن با بچهها با ریشهبچه

های کلمات شناسند و با ریشهاند( و ریشه کلمات سه حرفی را میافتاده

ها باهم را از د و ارتباط ریشهیابنریشه را میدر قرآن و کلمات هم

ها عربی کار شود با آنکنند. بعد که تمام میلحاظ معنایی پیدا می

ها دروسی که آیند و در طول هفتهها میکنیم. ایشان آخر هفتهمی

اند ها در خانه تمرین کردهکنند؛ یعنی بچهآیند را باهم تمرین میمی

ساعت تمرین است )در غیاب  شود؛ درواقعو در اینجا چیزی اضافه می

استاد عربی(. با دختران، خانم میرشریفی و با پسران، خود من کار 

نویسند کنیم. یک سرمشق میکنم. اول گلستان و سپس عربی را کار میمی

گیریم و سپس شان را میکنند و اشکاالتو سرمشق را با خط نسخ کار می

کنند و هم اشی مینویسند و هم نقکتابچه گلستان را که هم می

کنند. مثالً هر حکایت گلستان در این کتابچه هایشان را تعریف میقصه

ها هم فضا دارند برای نقاشی و هم در قالب پنج صفحه آمده است. بچه

ها کلنجار کنند و مرتبًا با آنحالت سرمشق و خطشان را تمرین می
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دائمًا در کلنجار  ایصورت قصههای گلستان که بهرویم درباره داستانمی

. البته ۱۳تا  ۱۱شود از مان شروع میهای بعدیهستیم. بعد، دیگر درس

مان انعطاف بیشتری داشته باشد که چکار قرار است که برنامه

های خواهند داشته باشند. سپس، درسهایی میخواهند بکنند و چه درسمی

ورد داستان کنند )در مهم که سوره طه را در موردش بحث میدیگرمآن

شان را هم که کارکردند و بخش دیگر که آقای حضرت موسی( روخوانی

آموزان کار ای را با دانشهای کوتاه قصههای قرآن، آیهپرویزی با قصه

 .کنندمی

ای را دربردارد که ها بازهم همه قصه است. هر یک آیهاین کتابچه

ای است که یک آیه اشگنجاند. هر صفحهداستان قرآنی را در ضمن خود می

کنند نویسند و هم نقاشی میای را میها آیهای دارد در قرآن. بچهقصه

 .به حالت انس با قرآن

 شود چند نمونه آن را بگویید؟میسؤال: 

َو »یا « یا ُبَنیَّ ارَکب َمَعنا»یا « َو سَخَّرنا َمعَ داوود الجِبالَ »جواب: 

ْنَزْلنا علیکم المنَّ و السَّلوی
َ
ناچار به« فال ُتَولُّوُهُم األْدبار»ا ی« أ

شوند همه داستان را برای هم تعریف کنند. این اتفاق مجبور می

ها با سه چیز است: قرآن، افتد. درواقع دو ساعت صبح هرروز بچهمی

عالوه سرمشق که در همه دروسشان هم هست. آن دروس گلستان و عربی؛ به

بیعیاتی که دارند با آقای بعدی هم که یکی قرآن بود و دیگری ط

اضافه حالت کنند و مبانی که شروع کرده بودند بهدوستدار کار می

تجربی هم داشت و قرار هم هست که از جهت گیاهی داشته باشد که 

گیاهان را بشناسند مثل درس گیاهان دارویی که این کار را انجام 

ن دارویی دهند. خانمی هم هستند که گلخانه دارند و تخصص گیاهامی

کارند و شناسند و میها از طریق ایشان، گیاهان را میدارند و بچه

ای مکمل دیگری هستند. متون گونهاینکه ریشه و بذرش چگونه است و به

ها چنین متون سختی ندهیم بعدًا این هم متون سختی است. اگر به بچهآن

خوانند در رفته است. اآلن است که متونی مثل گلستان را بفرصت ازدست

شوند و زیر بار وجه رام نمیهیچاین سن و سال؛ و بعدها دیگر به

آبادی است که اصالً بدون روند. این بر اساس همان اصل آقای شاهنمی

افتد و وقتی انس هست، چه بخواهی و چه انس، یادگیری اتفاق نمی

ی افتد؛ یعنی اگر انس را خلع کنیم، یادگیرنخواهی یادگیری اتفاق می

شود. پس انس را از همین اآلن باید پیدا کنند. درس دیگری صفر می

دهند درس خلقت است که بیشتر، حالت تجربی است که آزمایش انجام میهم

های مختلف مربوط به آب و و مثالً دوره طوالنی با آب کارکردند و پدیده

 سایر چیزهایی که هست. زبان مقاومت، همان انگلیسی شده است که چند

کنیم کتاب ساختن مثال، کاری که میعنواناند که بهوقت، مرتب کارکرده

سازیم؛ و کاری که سازند و باهم کتاب میهاست. درواقع کتاب میبچه

اند و اش را کشیدهآید؛ که این را نقاشیکنند از درونش کتاب درمیمی

ده است کنیم و کاغذها آماما معموالً در قطع )سایز کتاب( مربع کار می

ها را ها اول این خطاند که اینها با این قطع عادت کردهو بچه

خرده اند و یکها را کشیدهاند و برحسب این قصه، این نقاشینوشته

ایم. این مثالً کتابی شده است؛ و کاری کردهآمیزی آن را دسترنگ

 .هم کتاب دیگری شده استانگلیسی آن
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، خط، خوشنویسی و متن، همه کار یعنی از ظاهر، باطن، جلدسؤال: 

 هاست؟این

بله؛ همه کار خودمان است. مثالً انگلیسی دارد در همین فضا جواب: 

ها طور خیلی وقتشود. انگلیسی را که به عنوان مثال گفتم. اینکار می

شود. چون مدتی با طوطی ها میباعث تأثیرگذاری در زندگی و دوستی بچه

و آن قضیه بقالی، خریدوفروش را در قضایای کتاب  و بقال کارکردند

 .اندآورده

درس دیگرشان هم باهنر است که در این مدت روی پارچه متمرکز بوده 

شان بحث طراحی کنند خودها کار میاست؛ چون خانم فروتن که با بچه

دهند. مثالً رنگ کردن روی پارچه، اند و این را آموزش میپارچه داشته

، انواع پارچه؛ یعنی این هم درواقع یک نگاهی تمدنی به بافت پارچه

خواهم بگویم ضعف اصالً می زندگی است؛ حتی کارگاهی هم تفننی نیست؛

ها تمدنی ما نساجی است و قوت تمدنی ما همین نساجی بود که این

)شرق( از همین نقطه قوت ما استفاده کردند و خودشان را باال کشیدند 

خوریم. از همین های مختلف میاز همین جهت، ضربهبا این صنعت و ما 

 .ها را باید آورددانه اینجهت، در تاریخ سیاسی دانه

کنند که این پشت ها کار مییکی دیگر درسمان درس سفال است که بچه

است و یکی دیگر که درواقع تفنن بوده است )این بحث نجاری(. در 

طور در کنار کار یم و همیناای نساجی کارنکردهصورت حرفهحقیقت به

 .بوده است

 ها چگونه بوده است؟انتخاب نساجی و پارچهسؤال: 

طور ها بله؛ عرض کردم که استاد دارد. سفال هم که اینپارچهجواب: 

کردند و عالقه داشتند و هم بنده؛ و هست. حاال هم خواهر من کار می

هایی مثل اداره ریزشود از داخل آن، یکچیزهایی که از آن ساخته می

 .ایمخانه و بحث اداره خانه است. نجاری را خیلی چیزی در آن نداشته
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اش چه بعد، آن پنج موردی که گفتید یکی از آن وفا بود؛ بقیهسؤال: 

 شد؟

شود درستش کرد ای میالمثل کوزهمن وفا را گفتم که با پنج ضربجواب: 

 .کاره رها کردمو نیمه

 .ه شاید چیز دیگری غیر از وفا هم باشدمن حاال گفتم کسؤال: 

هایی است که از شذرات داریم استخراج وفا؛ شرحش آن بحثجواب: 

زند که یک سری عمودی و یک سری کنیم. آنجایی که مثال پارچه را میمی

ها گوید: این تارهای عمودی، فطرت و نبوت است که اینافقی است. می

شود تا آن ها بافته نمیوید اینگاز اتصال ما از غیب به خداست. می

گونه است. شود. نگاهشان اصالً اینپود هم باشد که آن پود هم اخوت می

شروع کتابشان هم این است که ما یکسری امراض مهلکی داریم که در 

شود. ریشه این درمان در کتاب، به روش درمان این امراض پرداخته می

ت، پارچه این جامعه بافته اخوت است. درواقع با فطرت، اخوت و نبو

گویند ضعف ما هم در آن اخوت است. اخوت را هم که میشود. نقطهمی

کند که هر چهارتا ناموس دارد که انس، عون، عزت و توکل را ذکر می

 .طلبدها مجال دیگری میدهند که این بحثیک را شرح می

 

  

  

 بخش اول – متاورسآشنایی با 
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در جهان  قدیم جهتجهت جدید و از یکاست که از یک ایمتاورس پدیده

بعدی و چهاربعدی دار به این معنا که ما عالم سهسابقه دارد. سابقه

شناسیم و حتی نسل نوجوان نیز با آن را تجربه کردیم و آن را می

 شکلتمام ای تازه است که ارتباط دارد. جهت جدید آن یعنی پدیده

 یعنی؛ دهدمی تعمیم زندگی ابعاد تمام به را شخود اولیه و جدید

 .کندعمیم پیدا میت زندگی ابعاد همه به باز فضای یک اینجا

برای آشنا شدن با این پدیده باید سوابق، لواحق و اطراف آن بررسی 

هرحال نباید یک پدیده بینیم چه ابعاد و اضالعی دارد. بهبشود تا 

 را ما زندگی شمندان، همهبزرگ را که قرار است در آینده به گواه دان

پدیده  مانند نگریست؛ زاویه یک از و جزئی بصورت بگیرد بر در

چین که یک صنعت بزرگ جدید است ولی اگر آن را فقط با رمز ارزها بالک

کوین تعریف کنیم، فقط یک بخش کوچکی از این پدیده را معرفی یا بیت

. پس ابتدا باید ایمکرده و ذهن مخاطب را محدود و مخدوشایم نموده

کاربردهای جزئی مورد بررسی سپس، ابعاد کلی را شناسایی کنیم و 

 .قرار بگیرد

 :در این مجال، چند مقوله کلی را مورد بررسی قرار خواهیم داد

 های متاورسزیر ساخت•

ای افتاده که های فناورانهمتاورس سوار بر چه چیزی است؟ چه اتفاق

های مرسوم، وارد عمول هنری و بازیتواند از کارهای ممتاورس می

 های مختلف زندگی شود؟بخش

 هوش مصنوعی. 1

مقام انسان است، هوش مصنوعی یک دریای با عظمتی است، جانشین و قائم

 همه که هاانسان جانشین عقل متراکم همه؛ بلکه آن هم نه یک فرد

 .رسدمی جدید اطالعات به و آمیزدمی هم در را هایافته

 چین و رمز ارزهابالک.  2

 گرافیک متراکم.  3

 ... و.  4

 اختیار در را دنیا جای طور که در حال حاضر اینترنت همههمان*

 را کار این هانویسبرنامه و هاکدنویس نیز آینده در است، گرفته

 از انبوهی هم گرافیک حوزه در هاآن بر عالوه .داد خواهند انجام

 حوزه در که کسانی برای ویژهبه داشت خواهیم را شغلی هایفرصت

 .کنندمی کار پویانمایی و سازیزنده

های انتقال های حوزه اینترنت مانند پهنای باند، فّناوریزیرساخت. 5

 هاسازی و تحلیل دادهذخیره

هایی است که ایجاد و گسترش متاورس را امکان و سرعت ها زیر ساختاین

 .ها تأثیر خواهد گذاشتآنبخشیده است و در آینده نیز بر 
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 سه ویژگی خاص متاورس

 حس حضور( 1

صحبت و توان میدوطرفه به شکل در حال حاضر در فضای اینترنت، 

؛ اما واقعیت این است که حس حضور وجود ندارد کردبرقرار را ارتباط 

چهره ایجاد بهشکند و احساس حضور چهرهولی متاورس این سد را می

 .ی مخاطبان آن بسیار جذابیت داردکند که برامی

پذیری و تکثیرپذیری و استقرار متاورس در دنیا باالتر سرعت تعمیم*

های مختلف از جمله چین و هوش مصنوعی خواهد بود، آنهم به علتاز بالک

 .همین القا کردن حس حضور

 درک محیط( 2

 را او حواس کند، همهیعنی متاورس با حالتی که برای انسان ایجاد می

 .کندمی خود فضای درگیر

های خود سوم کالسواقعیت اتفاق افتاده خارجی: دانشگاهی در چین یک*

 .را در متاورس برگزار خواهد کرد
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 تعامل( 3

 :خود این فضای تعاملی در متاورس، چند حالت مختلف دارد

 الف. یادگیری و شناخت به کمک همه حواس و قوای اساسی انسانی

دگیری بر اساس دیدن و شنیدن است اما در متاورس، در حال حاضر یا

طرات کودکی خود را در محله پدری خا شما. شودمی درگیر ما حواس همه

های سال به یاد دارید زیرا در آن جا حضور داشتید، خود بعد از سال

کند. در علوم را در ذهن شما نهادینه می ،متاورس نیز با همین روش

گیرد، به همین دلیل است که ادراک و یادگیری محیطی شکل می متاورس

 .تواند آینده تعلیم و تربیت جهان را در دست بگیردمی

وارگی )عمق و افق خاصی به دید انسان ب. چندبعدی سازی و محیط

 دهد(می

در متاورس تا کیلومترها عمق افقی وجود دارد، برخالف نمایشگرها که 

شود ست در متاورس، میارند. البته گفتنی متری دا 50مثالً عمق 

 .هایی مانند سرما و گرما را تجربه کردها حسوسیله گجتبه

آیا متاورس صرفًا یک اتفاق است یا پشت آن نظریه و فلسفه وجود  *

 دارد؟

کند و فّناوری را هدایت می ،متاورس بر اساس فلسفه و مطالعات نظری

 .ل استسازی فیزیک و دیجیتاپارچهآن یک

گیرد. پذیری او با حس حضور شکل میشدت اجتماعی است و جامعهانسان به

 این و کرد درگیر را انسان حواس شود همهبا فیلم و صوت و اسالید نمی

 .گیردمی صورت وارگیمحیط فضای یک در

 ج. تبدیل تعامل به تسلط، مدیریت و احاطه

اد و مدیریت محیط و متاورس تعامل انسان را به تسلط در محیط و افر

 .کنداحاطه کامل تعدیل می

 ،واحدشود مثالً درآنگیری میشود در مورد اطراف تصمیمدر آن می

 .فروشگاه کنار خودمان احداث کنیم

 د. ترکیب هنرهای محیطی و نمایشی

فرق هنر محیطی و نمایشی در آن است که در هنر محیطی هنر ثابت است 

و انسان در حرکت است. نقاشی و دیوارنگاری ... ثابت و ایستاده است 

 .باشدمی و انسان در حال حرکت

انسان ثابت است و مثالً اسالیدها  ،در هنرهای نمایشی مانند سینمایی

 .در حرکت است

یعنی هم  ؛شوندکند و در هم متداخل میمی در متاورس این دو را ترکیب

 .کندحرکت میو هم هنر انسان 

بسا معنای محیط تغییر خواهد کرد، چرا که در ای نزدیک چهدر آینده

در حال تغییر است و ما به محیط  لحظهبهو لحظهآن بهآن ،متاورس محیط

 .احاطه و تسلط داریم نه محیط بر ما
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ها و زمین و هستی را در دست انسان قرار فرماید آسمانخداوند می

 .را وجودنوعی همه بهو دادم 

 :کندچه ابزارهایی استفاده میاز متاورس 

 وارهصورت زنجیرکنیم. این ابزارها بهها را بیان میبخش کوچکی از آن

 :به هم مرتبط شده

 آواتار: تصاویر نمادین اشخاص•

اجتماعی نوشته و نمادی دارد که به او متصل  هایهر شخصی در شبکه

دهیم عکس پروفایل قرار میعنوان بهاست. یک آواتار معمولی داریم که 

صورت هوش و یک آواتار علمی یا آواتار فضای مجازی داریم که یا به

گیرد که کارهای مختلفی که فرد در فضای مجازی انجام مصنوعی شکل می

وسیله سازند یا بهشوند و آواتار او را میمیپیوند داده دهد با هممی

 .سازندهایی که آواتار فرد را میبرخی از وبگاه

نامه مشترک زیر بنای آواتار در عالم متاورس همان است یعنی شناخت

انسان در فضای مجازی اما صرفًا یک عکس نیست و یک فیزیک و هیکل 

کنند که بتوانند میهایی در این حوزه کار اوست. در حال حاضر شرکت

هایی در رنگ بندی اسکلتی افراد را منطبق کنند، همچنین شرکتاستخوان

 .کنندها و... کار میها و حرکت گونهچشم، لب

 یکنیم برای اینکه آواتارها جعلی نشوند به رمزهای یکتاتصور می

 .شوند تا احراز هویت شوندالمللی افراد پین میبین

ری اشیا؛ یعنی با تابش نور اشیا تمام نمایی نگاهولوگرام: تمام•

 .کند آواتار اشیا ساخته شودشوند که کمک میمی

 پرزنس )شخصیت خیالی(•

شوند و در نهایت تبدیل آرام به واقعیت نزدیک میکه در متاورس آرام

 .شودبه یک شخصیت واقعی می

•VR یا واقعیت مجازی 

•AR ی آر واقعیت مجازی است در سازی یک تصویر است و وبر اساس زنده

هایی که وجود دارد که انسان را تصرف و با خود واقع همین عینک

 .کندهمراه می

مثالً فردی . خواهیم داشتنیز درمانی کنیم در آینده متاورسبینی میپیش

بدن را تهییج و وادار به  ایکه معده یا چشم او مشکل دارد به گونه

 .شودکند که باعث درمان فرد میدرگیر می کند، یا عاطفه او راحرکت می

 سازی(هورایزن )نظام مجازی •

برای فهم است.  یک فیلم امریکایی به این معنا در امریکا ساخته شده

 .وجو و مطالعه صورت بگیردها باید جستاین کلیدواژه

 فرم فکتور •

و... در بهترین  هابه معنی طراحی فیزیکی ابزارها و وسایل و گجت

ورزی خواهد شد فرم فکتور های متاورس دست. حالت ممکن برای استفاده
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راحتی در دست قرار بگیرد و کار شود که بهای طراحی میگونهیعنی به

 .کند

 .زندآید که تمام منطق امروز را به هم میدر آینده فرم فکتورهایی می

کنید ولی در آینده می االن در خانه شما یک نمایشگر روی دیوار نصب

راحتی به شود که بههایی ساخته میوسیلهاز ها روکش دیوار خانه

یعنی عمالً نمای داخلی و خارجی ابزارها و  ؛اینترنت وصل خواهد شد

 .ها تغییر خواهد کردشوند و فرم فکتور وسیلهمیدگرگون ها گجت

• SDK 

 افزارهای توسعه نرمکیت

 همه یعنی هستند(Open Source) سورساپن دنیا بزرگ افزارهاینرم همه

 هاماژول انواع که سبدی یک)ای کتابخانه ابزارها راهنماها، رمزها،

 افزارنرم آن بتوانید تا گذارندمی اختیار در( داراست را فیچرها و

 .بدهید توسعه را

نیست.  خواهید آن را توسعه بدهید کدنویسیدر متاورس کیتی که می

یس رس و بِ از سُ و گر و تولیدکننده باشد برای اینکه مردم عادی، توسعه

(Base)  کنندبه موتور تبدیل. 

کنند که در آینده موتور متاورس در دنیا کار می دودر حال حاضر 

موتور یعنی به کدنویسی احتیاج ندارد و با فرمان  .تر خواهند شدبیش

 .سازدکلیات آن چه را که احتیاج است می

دهد که میدر اختیار فرد، قرار  (Shortcut)ر بُ متاورس ابزارهای میان

مراتب تواند با آن موتور هر چه را که نیاز هست بسازد که بهفرد می

 .تر استتر و راحتاز کدنویسی ساده

کند که بتوانیم نظیر ایجاد میظرفیت متاورس برای ما یک فرصت بی

 .هایمان را در آن انجام بدهیمسازیها، مناسک و اجتماع آیین

ها در فضای مجازی سخت بود و فقط امکان تا به االن اجرای آیین

یس فضای مجازی آیین اجرا بازنمایی وجود داشت ولی در متاورس در بِ 

 .مانیمشود. اگر ما استفاده نکنیم جا میمی

عرفان کاذب را  هایمیدان و هاکنسرت ،اآلن دیگران در متاورسهمین

 .اند. باید فضای آن را در اختیار بگیریمساخته

 :چند نکته

شود ولی در متاورس چون فضای در فضای اینترنت دامنه خریداری می

بعدی وجود دارد باید محیط خریداری شود که اصطالحًا به آن زمین سه

 .گویندمی

ام که کنترل قوانین متاورس در اختیار ما نیست؛ مانند اینستاگر

خره باید از آن استفاده کنیم کند ولی باألبرای ما محدودیت ایجاد می

توانیم باید در راستای اهداف خود تا آن جا که میو تا حذف نشویم 

در ها از آن استفاده کنیم. ولی ما اول در مواجهه با این پدیده

 کنیم بعد منع و بعد تجویز موضعی و بعد از آن دنبالانکار میابتدا 
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که از اول باید حساب شده برای آن ها درحالیراهکار برای آسیب

 .ریختیمبرنامه می

های مناسب در حوزه متاورس نیروی انسانی متخصص داریم اما زیر ساخت

 .نداریم

 .خریدوفروش در متاورس بر اساس رمز ارزها است

مسائل شرعی در متاورس یک مسائل جدیدی است که علما و حوزه باید به 

 .ن ورود پیدا کنندآ

متأسفانه برنامه آموزشی برای این فضا در کشور وجود ندارد. حوزه 

چین هم با اینکه چند سالی هست در کشور ورود پیدا کرده آموزشی بالک

 .برای آن وجود ندارد


