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پـــرونده
یک سال تحصیلی همراه با 11 عملیات تدبری-تخصصی در دانشگاه تهران

گزارش همایش ها و کارگاه های مجمع مدارس قرآن و عترت در سال تحصیلی 1397-98

1

سلسله کارگاه های مهارتی با موضوع مشرتک »خوب زیسنت« به همراه چندین 
کارگاه و کالس با محوریت تدبر در سوره های قرآن، توسط مربیان و پژوهشگران 
مجمع مدارس قرآن و عرتت دانشگاه تهران هم زمان با بازگشایی دانشگاه ها 

و در طول ترم اول تحصیلی 98-1397 با در نظر گرفنت مخاطب دانشجو و 
نیازهای سنی و تخصصی او، در دانشگاه تهران برگزار شد. فهرست این کارگاه ها 

بدین رشح می باشد:

)1. سلسله کارگاه های خوب زیستن)بر مبنای آیات قرآن و روایات اهل بیت

)1. سلسله کارگاه های خوب زیستن)بر مبنای آیات قرآن و روایات اهل بیت

زمان و مکانارائه دهندهتوضیحاتنام کارگاه

شادکامی
مهارتهای شاد زیسنت و مقابله با 

انواع عوامل ناامیدکننده
خانم ادیب

مهرماه 97، دانشکده روان شناسی 

و علوم تربیتی

فرصتی برای تغییر
مهارتهای کاربردی دوره های رشد 

برای اصالح و ارتقاء
خانم شهیدزاده

آبان ماه 97، دانشکده های: 

روان شناسی و علوم تربیتی، 

ادبیات و زبان خارجی، فنی.

ارتباط موثر
مهارت های ارتقای هم کالمی و 

ارتباط با دیگران
خانم تحویلیان

آبان ماه 97، دانشکده های: ادبیات 

و زبان خارجی، فنی، روان شناسی 

و علوم تربیتی.

آرامش دست یافتنی

مهارت های ارتقای روابط 

خانوادگی، زناشویی و آمادگی 

برای ازدواج

خانم حقیقی

آذرماه 97، دانشکده های: ادبیات 

و زبان خارجی، فنی، روان شناسی 

و علوم تربیتی.

بلوغ با هم بودن
ارائه اصول بلوغ با هم بودن با 

رویکرد ایامن گزینی
خانم سها

آذرماه 97، خوابگاه دخرتانه 

چمران

اصول مراجعه به قرآن
ارائه اصول مراجعه به قرآن با 

رویکرد تدبری 
آذرماه 97، باشگاه دانشجویانآقای چیت چیان

مهارت های با هم بودن از منظر 

سوره مبارکه حجرات

تدبر در سوره مبارکه حجرات با 

محوریت روابط برادری در جامعه
دی ماه 97، پردیس علومخانم حقیقی

مهارت های برنامه ریزی
اصول چگونگی برنامه ریزی در 

زندگی
دی ماه 97، پردیس علومخانم ابوالحسنی

کالس هفتگی مقدمات تدبر در 

قرآن

ترم اول دوره روش های تدبر در 

قرآن
خانم ادیب

پاییز 97، دانشکده روان شناسی و 

علوم تربیتی

حلقه مباحثه و تدبر در سوره 

مبارکه یس

تدبر در سوره قلب قرآن جهت 

احیا شدن
پاییز 97، پردیس علومخانم آذرمگین

کارگاه هرن انقالبی

ایده پردازی و تولید آثار هرنی و 

تجسمی بر اساس سوره مبارکه 

معارج با موضوع مناز

آقای رجبعلی
آذرماه تا اسفندماه 97، باشگاه 

دانشجویان

پاییز 1397
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اولین نشست تخصصی »ارائه الگوی پژوهش در قرآن 

کریم با محوریت معرفی پژوهش های روان شناسی با 

رویکرد تدبری« با حضور دکرت هادی بهرامی احسان 

معاون پژوهشی دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران، 

احمدرضا اخوت مسئول مجمع مدارس دانشجویی 

قرآن و عرتت و دکرت فاطمه فیاض مسئول شورای 

مرکزی هسته پژوهشی روان شناسی اسالمی دانشگاه 

تهران، یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ در دانشکده روان شناسی 

و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار شد.

در ابتدای این برنامه که به همت معاونت پژوهشی 

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران 

و مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عرتت اداره 

کل فرهنگی و اجتامعی دانشگاه تهران برگزار شد؛ 

»طراحی  موضوعات  با  گرفته  انجام  پژوهش های 

طراحی  و  قرآن  منظر  از  افرسدگی  اکتشافی  مدل 

اثربخشی پروتکل درمانی مبتنی بر آن«، »معناشناسی 

اضطراب فراگیر از منظر قرآن و پیشنهاد بسته درمانی 

آن«، »بررسی انواع افرسدگی از منظر قرآن کریم با 

ابعاد خودشناسی و جهت گیری مذهبی«، »نظریه 

آسیب شناسی از منظر قرآن کریم«، »عوامل خیانت 

زناشوئی و راهکارهای پیشگیری آن بر مبنای قرآن«، 

»استعدادشناسی از منظر قرآن« و… معرفی شدند.

در ادامه، دکرت فاطمه فیاض با تربیک میالد امام حسن 

عسکری به معرفی هسته پژوهشی روان شناسی 

روان شناختی  پژوهشی  هسته  گفت:  و  پرداخت 

اسالمی در سال ۱۳۹۰ و به صورت کامال خودجوش 

توسط جمع کوچکی کار خود را آغاز کرد. محوریت 

جلسات در ابتدای امر پایان نامه خود بنده بود و بعد 

از چند سال، دوستان و اساتید دیگری به جمع ما 

پیوستند و الحمدلله بعد از هفت سال این جلسات 

به صورت مستمر در روزهای یکشنبه در معاونت 

پژوهشی دانشکده روان شناسی برگزار می شود.

وی افزود: هدف از فعالیت این گروه پژوهشی، تدوین 

موضوعات روان شناسی در قرآن است که با استفاده از 

قرآن و روایات به آن می پردازند و موضوعاتی مانند 

شخصیت و چیستی انسان، اختالل در روان انسان و 

درمان حوزه های روان شناختی مطرح می شود. تالش 

بر این است که درمان این موضوعات در اولویت کار 

قرار گیرد.

دکرت فیاض ترصیح کرد: پژوهش های مختلفی هم در 

این زمینه ها که شامل حوزه های آسیب شناسی، نظریه 

درمان، شخصیت و ارزیابی شخصیت، پیشگیری از 

خیانت، افرسدگی و راه های درمان افرسدگی، اضطراب 

و راه های درمان آن صورت گرفته است.

احمدرضا اخوت در ادامه این هامیش به سخرنانی 

پرداخت و گفت: نکته مهم، نسبت ما با کالم وحی 

است. مقدمه اول در این باره این است که اگر انسان 

رابطه خود را با خدا و کالم خدا به خوبی بداند حتاًم 

هدایت می شود و زندگی خوبی خواهد داشت و از 

انواع بحران ها نجات پیدا می کند. همه درگیری های 

انسان در این است که به نوعی می خواهد این ارتباط 

خود را با خدا ایجاد کند. مقدمه دوم این است که در 

عین حال که همه ما اذعان داریم که قرآن و کالم خدا، 

زندگی ما را خوب می کند، برخی مسائل باعث می شود 

که به کالم خدا بی اعتنا باشیم یا به آن رجوع نکنیم و 

یا به صورت محدود رجوع کنیم.

 مسئول مجموع مدارس دانشجویی قرآن و عرتت

مسیر  این  با  مقابله  را  خود  وظیفه  برخی  افزود: 

می دانند. برخی تصور می کنند که خدا با انسان سخن 

گفته اما سخنانش مهم نبوده است. مطالبی را گفته 

که چه بسا با خردورزی هم می شد به آن ها پی برد. 

برخی نیز معتقدند کالم خدا مختص علامست و مانند 

یک تخصص تنها افرادی خاص می توانند به آن راه پیدا 

کنند و قرار نیست که کالم خدا برای همه انسان ها 

باشد. برخی دیگر می گویند در قرآن فقط مطالب 

اگر ما بخواهیم درباره مسایل  دینی وجود دارد و 

زندگی و… به قرآن رجوع کنیم، در قرآن به این مسائل 

پرداخته نشده است و باقی مسائل را باید از روایات 

استخراج کرد.

اخوت با بیان این  که این افکار ما را از رجوع به قرآن 

که  است  این  نیز  سوم  مقدمه  گفت:  می دارد،  باز 

طبیعی است که واکنش هرکدام از این گروه ها برای 

این  دردناک  است. مسئله  متفاوت  قرآن  به  رجوع 

است که رفتارهای ما شبیه به رویکردهایی می شود 

که خودمان هم قبولشان نداریم. اصلی که می خواهیم 

مطرح کنیم این است که اگر ما کالم خدا را قبول داشته 

باشیم و بدانیم که یک کالم منحرص به فرد است و 

امانت فعال پیامرب نزد ماست و از مشابه شدن 

رفتارمان با کسانی که باورهای دیگری دارند خودداری 

کنیم، در این صورت نیاز اولیه خودمان را آشنایی با 

قرآن می دانیم.

وی اضافه کرد: خیلی اوقات از ما می پرسند که روش 

تدبر شام در قرآن چیست؟ بعد از ساعت ها توضیح به 

ما می گویند که چه کسی گفته که باید به رساغ قرآن 

برویم؟ پس معلوم می شود که مشکل اصلی بر رس 

همین قدم اول است که به رساغ قرآن برویم یا خیر؟ 

اگر این رضورت معلوم شد، روش های رجوع به قرآن 

را خواهیم یافت. طرز فکرهای عجیب این است که 

بگوییم کالم خدا دین است، نه علم و یا این که إحکام 

است و نه تفصیل.

انسان  خطای  بزرگ ترین  کرد:  عنوان  سپس  اخوت 

نسبت به کالم خدا این است که آن را با کالم برشی 

مقایسه کند. در حالی که قرآن کالمی فعال و ذی شعور 

است و مانند چشمه ای فیاض جوشش دارد و سکوت 

منی کند. بر اثر چنین مقایسه ای برای انسان رخدادهای 

شومی ایجاد می شود و آن این که وقتی می خواهیم 

راجع به روش های فهم قرآن صحبت کنیم، منت قرآن 

را شبیه به متون دیگر برداشت می کنیم. مثل این که 

کنیم.  عرضه  قرآن  به  می خواهیم  را  برشی  منطق 

ترس های بی جا در ما توسط کسانی که زندگی های 

تصنعی خود را خواسته اند به قرآن نسبت بدهند و 

از قرآن برای خود استشهاد بیاورند، ایجاد شده است.

وی سپس اظهار داشت: گاهی سطح خطاب قرآن را 

هامنند کالم برشی نگاه می کنیم و یا برای قرآن صوت 

و لفظ قائل می شویم در حالی که این طور نیست. به 

همین دلیل است که تا انسان به طهارت دست نیابد 

به حقیقت کالم خدا دست پیدا منی کند. عبودیت برش، 

به جای خدا مشکلی است که بر اثر این دیدگاه های 

غلط می تواند به وجود آید. اولین گام برای ورود به 

قرآن اعتقاد به این است که قرآن، کالم خداست و خدا 

محیط، علیم و قادر به کل شیء است.

اخوت با اشاره به این که برای رجوع به قرآن از لحاظ 

روشی، به چند اصل را باید توجه کرد، افزود: این اصول 

بسیار راحت است و هر کس می تواند آن ها را رعایت 

کند. روش اول شناخت آیات إحکام)حقایق کلی تر( 

از آیات تفصیل)حقایق جاری در بسرتهای زندگی( و 

پیدا کردن ارتباط بین این دو است. مثال آن در سوره 

یس است که در ابتدای سوره، قرآن کریم را به عنوان 

امری إحکامی معرفی می کند که رصاط ایجاد می کند و 

این روش را در ادامه سوره توضیح می دهد. روش دوم 

شناخت مفاهیم و مصادیق آیات است. یعنی شناخت 

مصداق ها و ارجاع آن ها به مفاهیم.

وی افزود: روش سوم نیز این است که موضوعات و 

مطالبی که خدا در قرآن برای انسان بحث کرده را 

به مسائل و سواالت انسان برگردانیم و نیز سواالت و 

مسائل انسان را به موضوعات قرآن برگردانیم. موضوع 

2. نشست تخصصی ارائه الگوی پژوهش در قرآن کریم
 با محوریت معرفی پژوهش های روان شناسی با رویکرد تدبری1 
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به باال و حقیقت، و مسئله به انسان برمی گردد. اگر 

انسان این سه روش را در پیش بگیرد، در هر موضوعی 

از منت فعال قرآن می تواند بهره مند شود. عبودیت 

یعنی هر باید و نبایدی از جانب خدا باشد و راه این 

مسئله رجوع به کالم خداست. بیش از دنبال استاد و 

روش گشنت، باید به دنبال عزم درونی و عمل بر اساس 

آن عزم باشیم.

ذیل  و  صدر  اگر  گفت:  انتها  در  اخوت  احمدرضا 

حرف های بنده درست باشد، افراد شنونده چند دسته 

می شوند. دسته اول خدا را شکر می کنند چون تاکنون 

همین رویه را داشته اند و جنبه تأییدی برایشان پیدا 

می کند. برخی نسبت به صحت مسائل اتقان های 

بیشرتی می خواهند که توصیه می کنم به جلد اول 

کتاب تدبر در قرآن رجوع کنند. گروه سوم نیز اصل 

مسئله را قبول دارند اما درباره چگونگی ورود به قرآن 

راهکار می خواهند.

در ادامه، دکرت هادی بهرامی احسان به ایراد سخرنانی 

پرداخت و گفت: در راستای ایجاد نسبت بین مباحث 

علمی ای که می خواهم عرض کنم با مطالب قرآنی آقای 

اخوت، نکاتی را عرض می کنم. اولین نکته این است 

که چرا به دنبال مسیرهای جدید می گردیم؟ مگر علم 

روان شناسی با این همه روان شناس، پژوهشگر، کتاب 

و مقاله چه مشکلی دارد؟ آیا علم را کالً می خواهیم 

کنار بگذاریم و ادعا کنیم که این علم بی فایده است؟ 

برای گفنت از آخرین وضعیت علم چند نکته را عرض 

می کنم.

دانشگاه  روان شناسی  دانشکده  پژوهشی  معاون 

تهران افزود: به لحاظ تئوریک اگر به آثار محققان 

امروز نظریه پردازی در  نگاه کنیم،  و نظریه پردازان 

اغلب  است.  ناکارآمد  و  عقیم  بسیار  روان شناسی 

نظریات تا دهه ۱۹۷۰ ارائه شده اند و از این سال به 

بعد تقریباً کالن نظریه نداریم بلکه مدل هایی داریم. در 

تولید نظریه در روان شناسی با بن بست و فقر مطلق 

روبه رو هستیم. نکته دوم این است که اگر درباره 

یافته های روان شناسی هم صحبت کنیم، اوالً یافته ها 

باید در ذیل یک نظریه معنا شوند. ثانیاً یافته ها در این 

پارادوکس بسیار جدی تر درگیر هستند. در این عرصه 

نیز نوسانات و تناقض های شدید را شاهد هستیم. به 

عنوان مثال اگر شام در پژوهشتان به یافته های سالیان 

گذشته ارجاع دهید از شام منی پذیرند و می گویند که 

این نظریه ها تغییر کرده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران سپس گفت: نکته 

سوم این است که وضعیت کمک این علم به مشکالت 

انسان چگونه است؟ در این جا هم بحران و مشکالت 

جدی را شاهد هستیم. ما کشور مناسبی برای مثال 

زدن درباره روان شناسی نیستیم. چون نه نظریاتش 

متعلق به ماست و نه با دقت آن را پیاده می کنیم. به 

کشورهایی باید رجوع کنیم که به دقت به آن عمل 

می کنند. نروژ و دامنارک رتبه های اول خودکشی را 

طبق آمار رسمی در دنیا دارند. کشورهایی که از لحاظ 

امکانات دنیایی در رتبه های اول هستند.

دکرت بهرامی احسان هم چنین اظهار داشت: اگر دنیای 

امروز را نگاه کنیم روان شناسی حقیقتاً مسئول است و 

در مقابل سواالت برشیت بی پاسخ است. ما نتوانسته ایم 

دنیایی امن تر، بهرت، آرام تر، آرامش پایدار و رضایت 

درونی برای انسان ها ایجاد کنیم. از نارسایی های علم 

روان شناسی، نارسایی های جهان شناختی است. انسان 

و زندگی را محدود بررسی می کند و فقط از زندگی تا 

مرگ و رصفاً بدن انسان را مورد توجه قرار می دهد. 

نارسایی های معرفت شناختی به دلیل نگاه های عینی و 

محدود، دیگر مشکل روان شناسی است.

وی در ادامه در بحث انسان شناسی، تعریف انسان 

در علم روان شناسی را محدود دانست و گفت: انسان 

در روان شناسی موجودی لذت طلب است که بسیار 

در مقابل محرومیت ها کم طاقت است و سبک زندگی 

مبتنی بر حداکرث لذت را برای او باید ایجاد کنیم. 

است  روان شناسی  علم  دیگر  مشکل  روش شناسی 

و چالش های جدی در این عرصه را شاهد هستیم. 

روش های کیفی هم در این بین راه به جایی منی برند 

چون آبشخور روش شناسی کیفی نیز هامن آبشخور 

روش های کّمی است.

دکرت بهرامی احسان خاطرنشان کرد: انسان و علم 

چرخه ای  نتیجه  در  است،  بحران  در  روان شناسی 

خاطر  به  انسان  آیا  هستیم.  شاهد  را  معیوب 

نارسایی هایش می تواند علمی رسا و کارآمد و مطلوب 

برای خود ایجاد کند؟ این محل تأمل است. به نظر 

راه  در  خوبی  اتفاقات  و  جدید  پارادایمی  می رسد 

است. توماس کوهن وقتی درباره چیستی و تولید علم 

و عوض شدن پارادایم علم صحبت می کند، می گوید 

آغاز یک پارادایم جدید زمانی است که دانشمندان 

پارادایم موجود نتوانند برای صاحبان علم، رضایت 

ایجاد کنند و این مسئله نشان می دهد که آن پارادایم 

در حال عوض شدن و فروپاشی است.

وی سپس عنوان کرد: یک سوال این است که آیا بر 

اساس قرآن می توان سبک زندگی استخراج کرد؟ قرآن 

کتاب علم نیست. از نظر من مأموریت قرآن توسعه 

نیست. جوهره قرآن،  انسان  برای  دانش و ساینس 

تربیت انسان در مسیر کامل و خوشبختی اوست. اگر 

این مسئله مبنا باشد برای مراجعه به قرآن یک مقدمه 

رضوری نیاز است. آقای اخوت تعبیر قشنگی را به کار 

بردند که گفتند قرآن کتاب فعال است. یعنی دائم با 

شام حرف می زند و برای شام معنا ایجاد می کند و در 

نتیجه فقط پرهیزکاران می توانند از آن استفاده کنند.

دکرت هادی بهرامی احسان در انتها با ذکر این نکته که 

برای بهره از قرآن یک سلوک منطقی و روش شناسی 

رضورتاً الزم نیست، گفت: فراتر از همه این ها یک 

سلوک معنوی، اخالقی و تربیتی الزم است. این جان 

اگر کمی جهت گیری اش را و مرکز توجه اش یعنی قلب 

و عقل را در کنار این همه اشتغاالت، به قرآن معطوف 

کند، آن قدر اشعه قرآن پرنفوذ است که تأثیر می گذارد 

و انسان را به پیش خواهد برد.

این هامیش در انتها با پرسش و پاسخ همراه بود.

________________

1. برگرفته از گزارش رسمی سایت معاونت فرهنگی دانشگاه تهران 

)http://tusca.ut.ac.ir(

3. همایش سبک زندگی فاطمی از منظر مفهوم زمان
هامیش »سبک زندگی فاطمی از منظر مفهوم زمان«، توسط مدرسه دانشجویی 
قرآن و عرتت دانشگاه تهران، روز سه شنبه 7 اسفندماه 1397، مصادف با 
والدت حرضت زهرا و روز زن در تاالر شهید دهشور پردیس علوم دانشگاه 

تهران برگزار شد.
این هامیش که با استقبال بسیار گسرتده دانشجویان دانشگاه و متدبرین مدرسه 

قرآن و عرتت مواجه شد، درصدد تبیین نگاهی نو به مفهوم زمان با توجه به 
ادعیه حرضت صدیقه طاهره بود. 

کتاب صحیفه فاطمیه، تجمیعی از ادعیه حرضت زهرا می باشد که به همت 
پژوهشگران مدرسه قرآن و عرتت چند سالی است تدوین شده و به عنوان 
منشور علمی-طهارتی اعضای این موسسه مورد توجه قرآن پژوهان قرار گرفته 

زمستان  1397
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مراسم رومنایی از کتاب »بایسته های بیان مسائل 
احمدرضا  نوشته  الهی«  احکام  اساس  بر  جنسی 
اخوت و هانی چیت چیان، با حضور دکرت مجید 
دانشگاه  اجتامعی  و  فرهنگی  معاون  رسسنگی، 
فرهنگی جهاد  فارسی معاون  تهران، دکرت حسن 
دانشگاهی تهران، و جمعی از دانشجویان، اعضای 
هیئت علمی و قرآن پژوهان کشور، روز یکشنبه ۱۲ 
اسفندماه 1397، در تاالر نارص خرسوی دانشگاه 

تهران برگزار شد.
دکرت مجید رسسنگی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران 
در ابتدای این مراسم، گفت: بهمن ماه امسال، چهل 
سال از پیروزی انقالب گذشت و وارد دهه پنجم 
انقالب شدیم. به نظرم خوب است، دوستانی که در 
حوزه قرآن و عرتت فعالیت می کنند، بررسی کنند و 
ببینند که در این چهل سال، در نظام اسالمی چقدر 
در نرش فرهنگ قرآن و عرتت میان نسل جوان موفق 

بوده ایم.

وی در ادامه افزود: باید ببینیم که چه نقاط ضعف 
و قوتی داشته ایم که در این دهه پنجم نیز روی 
برطرف  نیز  ضعف  نقاط  و  شود  تاکید  قوت ها 
شوند. در این چهل سال، ابزارهای رسمی تبلیغی و 
اطالع رسانی، اصوالً در دست این نظام دینی بوده 
است. فرهنگ یک فرهنگ دینی بوده و مبغالن 
زیادی نیز وجود داشته اند، اما باید دید که مثره آن، 
چه بوده است و چقدر توانسته ایم نسل جوان را با 

منویات قرآن و عرتت آشنا کنیم.
دکرت رسسنگی گفت: منی خواهم تحلیل یا نتیجه گیری 
داشته باشم، این کار را بر عهده افراد متخصص 
می گذارم، اما به عنوان یک مسئول فرهنگی این نکته 
را می گویم که انتظارات ما برآورده نشده است؛ یعنی 
وقتی در فضای دانشگاه و جامعه و در نسل جوان 
نگاه می کنیم، می بینیم میزان جذبی که داشته ایم به 
اندازه میزان رسمایه گزاری نبوده، یا اینکه به میزان 
انتظاراتی که از یک نظام دینی می رود، نبوده است.

معاون فرهنگی و اجتامعی دانشگاه تهران، ترصیح 
کرد: مسابقات قرآنی که ساالنه در دانشگاه تهران 
برگزار می شود، فاکتور خوبی است که بررسی کنیم 
و ببینیم که مثالً از بین ۴۵ هزار دانشجوی دانشگاه 
تهران، چند نفر در مسابقات قرآن رشکت می کنند 
و یا از بین متام دانشجویان و کارکنان که حدوداً ۵۱ 
هزار نفر می شوند، چند نفر از آن ها در کالس های 
آموزش قرآن حضور پیدا می کنند که البته این بررسی 

مربوط به حوزه کّمی خواهد بود.
وی بیان کرد: مسئله کیفی نیز اینطور است که در 
حوزه قرآن و عرتت، به چه موضوعاتی پرداخته ایم. 
آیا توانسته ایم محتوا و بطن قرآن و عرتت را برای 
نسل جوان بازگو کنیم، یا باز هم ساده ترین راه یعنی 
پرداخنت به ظواهر را انتخاب کرده ایم. البته ظواهر 
نیز خوب است و در فلسفه دینی ما، صورت و معنا 
با هم کامل می شوند. بنابراین صورت و ظاهر بد 
نیست، اما در کنار پرداخنت به صورت و ظاهر، چقدر 

است.
از بین ادعیه حرضت زهرا، دو بخش ادعیه روزانه و تعقیبات بعد از منازهای 
یومیه در سالهای اخیر مورد بحث و بررسی علمی در جلسات متعدد بوده است.

در همین راستا، ستاد ترویج صحیفه فاطمیه تشکیل شده و موفق به تولید آثاری 
در جهت ارائه نگاه نو به ادعیه شده اند.

 این هامیش در دو بخش ارائه حضوری اعضای علمی مدرسه قرآن و عرتت
و ارائه تولیدات صوتی-تصویری و مکتوب مربوط به ادعیه، به رومنایی مباحث 

پرداخت. محور مباحث مفهوم زمان با توجه به دو بسته دعایی فوق الذکر بود.
زمان یا اوقات مفهومی است که با توجه به بیان ویژگی هایی که درباره آن در 
ادعیه روزانه و تعقیبات بعد از مناز، آمده است قابل تعریف و متایز می باشد. پنج 
وقت مغرب، عشاء، صبح، ظهر و عرص هرکدام شأنی دارند که با توجه به ادعیه 
تعقیبات الزم است یک انسان متعادل و متأله نسبت به آنها متوجه بوده و برنامه 
روزانه و زندگی خود را بر اساس آن ها اصالح کرده یا ارتقاء دهد. بهره مندی از این 

پنج وقت، باعث بهره مندی از داشنت یک روز کامل می شود. 
همچنین شناخت شأن هر روز با توجه به تبیین و توصیف آن در ادعیه روزانه 

نیز بخش دیگری از مباحث را پوشش می داد.
درباره این موضوعات، سه نفر از اعضای علمی مدرسه قرآن و عرتت؛ آقایان 
هانی چیت چیان، کاظم حاجی رجبعلی و خانم سارا شهیدزاده ارائه مباحث 

منودند.
همچنین گروه رسود ذریه طبیه متشکل از کودکان زیر هفت سال مدرسه قرآن 

و عرتت اجرای رسود منودند.
در طول هامیش کلیپ ها و پاورپوینت های متعددی ارائه شد و در پایان از 

سایت رسمی صحیفه فاطمیه رومنایی گردید.
عالقه مندان به مباحث ارائه شده میتوانند جهت دسرتسی به مطالب به این 

سایت )www.SahifeFatemieh.ir( مراجعه منایند. 
برنامک موبایلی صحیفه فاطمیه نیز به تازگی تولید شده است که از سایت 

مذکور قابل دریافت می باشد.
لیست آثار ارائه شده در هامیش و غرفه های جانبی به رشح زیر می باشد:

 کتاب سبک زندگی کوثرانه با رویکرد زمان بر اساس ادعیه حرضت زهرا •
)تدوین جلسات دهگانه استاد احمدرضا اخوت(

• اطالع نگاشت »روزم به ساعِت او«
• طرح و تدوین پنج سطح دعوتنامه برای مخاطبان تخصصی و ارسال آن ها

• رومنایی از سایت و برنامک صحیفه فاطمیه
تولید دو پاورپوینت با محتوایی در قالب داستان از دعای کامل حرضت •

• تولید و ارائه دو پاورپوینت با موضوع »آغاز روز از شب« و »خواب«
• تولید دو پاورپوینت با موضوع روزها و اوقات

• تولید و ارائه یک پاورپوینت مربوط به مناز و اوقات
• تولید یک پاورپوینت مربوط به اثر دعا در زندگی مادران 

• تولید و توزیع کارت های سوره نگاشت و ارتباط آن با شب و روز
• تولید و توزیع مقاله، بروشور و پاورپوینت از سور مسبحات و ارتباط آن با 

اوقات
• تولید یک مناهنگ درباره روزهای هفته و چهار مناهنگ درباره اوقات

• تولید و ارائه مناهنگ روز جمعه
• برپایی غرفه کودک و نوجوان و صحیفه، شامل فعالیت های: نقاشی، کاردستی، 

بذر گیاه خرفه و...
تولید و توزیع کارت های دعای حیات طیبه و زیارت حرضت صدیقه •

 تولید و توزیع کارت حاوی روایت شیخ صدوق درباره والدت حرضت زهرا •
به همراه هدیه یک سیب رسخ 

• تولید و ارائه مناهنگ های دعای روز صحیفه فاطمیه با صدای استاد فرهمند
• تولید و ارائه مناهنگ هایی با موضوع آداب عملیات

• خطاطی و نصب 50 جمله برگرفته از ادعیه صحیفه فاطمیه جهت فضاسازی 
پردیس علوم.

4. نشست رونمایی از کتاب بایسته های بیان مسائل جنسی بر اساس احکام الهی1 
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به معنا پرداخته ایم و توانسته ایم مفاهیم قرآنی و 
سیره امئه را با زندگی روزمره پیوند بزنیم؟

دکرت رسسنگی در ادامه، ترصیح کرد: باید ببینیم که 
در فضای دانشگاه، چقدر این مفاهیم را در زندگی 
می دهیم؟  قرار  استفاده  مورد  روزانه  و  حرفه ای 
قضاوت درباره این مورد را نیز بر عهده مخاطبان 
می گذارم. نکته دیگر، ناظر به تابوهاست. به نظرم، 
یکی از ویژگی هایی که این کتاب و رومنایی دارد این 
است که تابوشکنی می کند. مسائل جنسی موضوع 
مورد ابتالی نسل جوان است و منی توانیم چشم خود 
را روی آن ببندیم و انکارش کنیم که متاسفانه سال ها 
این کار را کرده ایم. وقتی ما بر اساس آیات و روایات 
و سیره امئه به ارزش های فرهنگی خود و این 
موضوعات نپردازیم، به مشکل برخورد می کنیم، چه 
اینکه در عرص انفجار اطالعات زندگی می کنیم و 
نسل جوان از طرق دیگر برای سؤاالت خود به دنبال 

پاسخ خواهد بود.
معاون فرهنگی و اجتامعی دانشگاه تهران، در ادامه 
تاکید کرد: اینکه می گویند دین اسالم برای همه 
زوایای تاریک و روشن برش حرف برای گفنت دارد 
جمله صحیحی است که منونه آن نیز این کتاب 
است ولی ما از این ظرفیت برای نسل جوانی که 
تشنه آموخنت است و سؤاالت زیادی در ذهن دارد، 
استفاده نکرده ایم. بنابراین خود این موضوع که سند 
ورود به مسائل جنسی برای سن های مختلف است، 
یک کار شجاعانه بوده است و امیدواریم که نه فقط 
در مورد مسائل جنسی، بلکه در مورد دیگر مسائل 

نیز کار کنند.
وی بیان کرد: یکی از زیبایی های کار این است که 
بتوانیم مفاهیم قرآنی را با مسائل اجتامعی پیوند 
بزنیم، ما از بداخالقی رنج می بریم اما چرا دوستان 
قرآنی روی این قضیه به صورت دقیق و جزئی کار 
منی کنند؟ ما از بداخالقی های سیاسی و از ناکارآمدی 
مدیران رنج می بریم. ما از کسانی که باید خادم مردم 
باشند اما از موقعیت مسئولیت و مدیریت خودشان 
به نفع امیال شخصی استفاده می کنند رنج می بریم. 
راهکار برطرف کردن این مشکالت در قرآن و سیره 
امئه آمده است. ما مثال هایی داریم که در هیچ 
فرهنگی نیست. غربی ها مدت های زیادی را رصف 
جست وجو می کنند و بعد از سال ها، یک شخصیت 
را پیدا می کنند که فالن کار را کرده است، اما فرهنگ 
دینی و ملی ما رسشار از شخصیت هایی است که 
هر یک برای ساخنت یک جامعه کفایت می کند، 
اما چقدر این الگوها معرفی شده است؟ چقدر 
به  را   علی امام  واقعی  توانستیم شخصیت 
جوانان معرفی کنیم؟ چقدر توانستیم که شخصیت 

حرضت زهرا را به جامعه و بانوان معرفی کنیم؟
دکرت رسسنگی افزود: بنابراین امیدواریم این حرکتی 
که در مدرسه قرآن رشوع شده است، ادامه پیدا کند 
و به دنبال موضوعاتی برویم که بخشی از مشکالت 
جامعه را حداقل در سطح دانشگاهی حل کند و بین 
رخدادهای اجتامعی و ارزش ها پیوند ایجاد شود. ما 
دچار یک گسست گفتامنی بین نسل ها شده ایم. 
متاسفانه نسل قدیم منی داند در ذهن نسل جدید 
چیست و منی داند چطور با نسل جدید سخن بگوید 
و اولویت ها را منی داند. وقتی اولویت های دو نسل 
جابه جا شود، این گسست رخ می دهد و امیدوارم 
که بتوانیم به زبان نسل جدید و برای نسل جدید 

ارزش های انقالبی و دینی را مطرح کنیم.
وی در ادامه ترصیح کرد: نکته دیگر اینکه، یکی از 
ضعف های جمهوری اسالمی در این ۴۰ سال این بود 
که برخی از تریبون های خود را در اختیار نااهالن 
قرار داده است، جالب است که برخی اوقات دوستان 
می گویند، دموکراسی نیست. من فکر می کنم که از 
آن طرف دموکراسی افتاده ایم، برای اینکه در هیچ 
نظامی این طور نیست که تریبون رسمی را در اختیار 
کسانی قرار دهند که علیه آن انقالب، نظام و کشور 

حرف بزنند و این یکی از ایرادهای مهم کار است.
معاون فرهنگی و اجتامعی دانشگاه تهران، اظهار 
کرد: چند روز قبل فردی از یک تریبون صحبت 
می کرد و طوری وامنود می کرد که همه چیز در این 
مملکت سیاه و ویران است. تریبون های خود را در 
اختیار کسانی قرار داده ایم که جامعه را ناامید کنند 
و چهره سیاهی از نظام و انقالب نشان دهند که 
این کار نیز خیانت است. چرا از امکانات انقالب 
و نظام استفاده می کنیم که علیه خودمان صحبت 
کنند؟ البته انتقاد منصفانه خوب است اما افرادی 
که بیشرتین ُبرد را در این انقالب کرده اند و مزایا را 
گرفته اند، با خیال راحت کار خود را انجام داده اند؛ 
همین آدم ها امروز از تریبون رسمی استفاده و جوان 
ایرانی را ناامید می کنند. امروز ناامید کردن جوان 
ایرانی بزرگرتین خیانت به انقالب و نظام است. هم 
کسی که این کار را می کند خائن است و هم آن 
مدیری که این اجازه را می دهد. پس باید به هوش 
باشیم و توجه داشته باشیم که این انقالب و نظام، 
ماحصل و نتیجه خون هزاران شهیدی است که تا 
قیامت دین آنها بر گردن ماست. لذا هم باید خوب 
کار کنیم و هم کار خوب انجام دهیم و هم از نقد 
استقبال کنیم و اجازه ندهیم که چهره ای تاریک و 
سیاه از این جامعه ایرانی و اسالمی مخصوصاً برای 

نسل جوان تصویر شود.
در ادامه این مراسم، دکرت سیامک طهامسبی، عضو 

هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی 
و رئیس طرح ملی مناد به سخرنانی پرداخت و گفت: 
یکی از عوامل ناامید کردن جامعه، ارائه آمارهای 
نادرست از آزار جنسی و طالق و... است. به حسب 
کاری که در حوزه پیشگیری انجام می دهیم، نیاز 
است که آمار دقیقی داشته باشیم، چون در غیر این 
صورت منی توان تصمیم دقیقی گرفت. لذا این آمارها 
باعث شد که ما در متام آسیب ها جست وجو کنیم و 

ببینیم منابع این ارقام و آمار از کجاست.
دکرت طهامسبی، ترصیح کرد: یکی از آسیب ها، عبارت 
از بدرفتاری جنسی است. حدوداً ۴۵۲ هزار رکورد را 
در اینرتنت پیرامون این موضوع و شیوع بدرفتاری 
جنسی در ایران پیدا کردیم، همچنین ۱۷ تحقیق 
داخلی را و ۹ پیج اینستاگرام را نیز یافتیم که به این 
موضوع پرداخته اند و دنبال کنندگان زیادی دارند. در 
این آمار از یک و چهار دهم درصد، تا سی ودو درصد 
را می بینیم که در واقع درصد شیوع را اینگونه بیان 

کرده اند.
وی افزود: وقتی بررسی کردیم دیدیم که هر کجا 
داد  مثالً  کرده اند،  وسیع  تعریف  را  کودک آزاری 
ابزارهای آن ها  زدن را نیز در تعریف آورده اند و 
غیر استاندارد و مبتنی بر خودگزارشی کودک بوده و 
مصاحبه تخصصی در کار نبود است، آمارها باال رفته 
است اما هرجا دقت بیشرتی به خرج داده شده و 
تعریف را دقیق تر می کردند، این آمار پایین می آید، 

اما رسانه ها، از آمارهای باال استقبال می کردند.
دکرت طهامسبی ترصیح کرد: یکی از راهکارهایی که 
می توان از آن ها استفاده کرد و مشکالت این حوزه 
را کاهش داد پرداخنت به مسائل جنسی، آن هم با 
حیا، ادب و عاملانه است. ولی این نیز کفایت منی کند 
و هامن طور که در انعکاس دین، نیاز به دو ثقل 
داشتیم، این کتاب نیز نیاز به آدم هایی دارد که آن را 
انعکاس دهند، بنابراین نیروی انسانی نیز مهم است. 
قانون مجازات  ماده ۶۹۸  قانونی، طبق  لحاظ  از 
اسالمی و ماده ۶ قانون مطبوعات، تشویش اذهان 
عمومی، با انعکاس این آمارها، جرم است. هفته قبل 
نیز دادستان تهران این را اعالم کرد. البته باید شاکی 
خصوصی داشته باشد اما به جهت قانونی انتشار 
این آمارها بدون استناد، جرم است. چه اینکه برخی 
از این آمارها مربوط به ایالت هایی در آمریکا بوده 

است.
وی ادامه داد: پیشنهاد می کنم که حتاًم دوستان 
رسانه، منابعی که از آن ها، خرب تهیه می کنند را 
به صورت مستند ذکر کنند و رصف گزارش یک 
فوق تخصص کفایت منی کند و باید آن تحقیق مستند 
باشد که منونه کافی دارد، چون قرار است به صورت 
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اجتامعی استفاده شود.
حوزه  پژوهشگر  فیاض،  فاطمه  دکرت  ادامه،  در 
اسالمی و مسئول کمیته آموزشی و  روان شناسی 
پژوهشی عفاف نیز به عنوان آخرین سخرنان به ایراد 
سخن پرداخت و بیان کرد: وقتی حیا وجود داشته 
باشد، همه چیز را با هم داریم و این کتاب نیز به 
تبیین آموزش و شکوفا کردن عنرص حیا در کودکان 
و نوجوانان می پردازد. هم چنین این مسئله با تربیت 
جنسی نیز هامهنگ است، یعنی وقتی تعریف را 
در متون نگاه می کنیم، در همه آن ها، خودکنرتلی 
مشاهده می شود و در تعریف نیز مفهوم حیا مسترت 

است.

وی ترصیح کرد: یکی دیگر از ویژگی های سند، تبیین 
ویژگی های آموزشی است. برخالف آنچه که تصور 
می شود، نود درصد شیوه های آموزش، به صورت 
غیرمستقیم است و زمانی که کودک به سن بلوغ 
نزدیک می شود، این شیوه ها مستقیم تر می شوند و 
تفاوتی که با نگاه عرفی دارد این است که مسئول 
اصلی تربیت جنسی، پدر و مادر هستند که باید 
با ارتباط نزدیکی که دارند این مفاهیم را به صورت 

غیرمستقیم و مستقیم آموزش دهند.
دکرت فیاض افزود: مشخصه دیگر این سند توجه به 
مسائل اجتامعی و حاکمیتی است. در این رویکرد 
که بیشرت آن نیز بر سوره نور مبتنی است، بحث 

برای  را  مناسبی  بسرت  باید  جامعه  که  است  این 
افراد فراهم کند و حداقل محور ها باید در جامعه 
باشد و جامعه باید بسرت عفاف و امنیت را فراهم 
کند. مسئله بعدی نیز این است که حاکمیت باید 
به صورت جدی آسیب هایی که در جامعه است را 

برطرف کند و به آن ها واکنش نشان دهد.
_________________

1. برگرفته از گزارش رسمی سایت معاونت فرهنگی و اجتامعی 

وزرات علوم، تحقیقات و فناوری 

)https://farhangi.msrt.ir/fa/news/46183(

هامیش »سبک زندگی حرضت فاطمه با رویکرد خانواده« توسط دانشجویان 
و پژوهشگران مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عرتت دانشگاه تهران، 
دوشنبه 9 اردیبهشت ماه 1398 در تاالر شهید دهشور پردیس علوم دانشگاه 

تهران برگزار شد.
مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عرتت دانشگاه تهران، متشکل از جمع 
کثیری از متدبرین و پژوهشگران قرآنی است که بر آن شده اند در سال 98 سلسله 
هامیش هایی با عنوان ثابت »سبک زندگی فاطمی« را در دانشگاه تهران و دیگر 
دانشگاه ها برگزار منایند. هر هامیش با رویکردی خاص و موضوعی متامیز اما 
با غایت اصالح و ارتقای سبک زندگی جامعه جهت نزدیکی به سبک زندگی 

حرضت زهرا، طراحی می شود. 
همچنین بر اساس بیانیه گام دوم انقالب توسط مقام معظم رهربی، در هر 
هامیش متناسب با رویکرد آن، از یک سند قرآنی که اخیرا به تألیف درآمده و 

مرتبط با مسائل و نیازهای جامعه است، رومنایی صورت می گیرد.
هامیش مذکور سومین هامیش از سال 97 تاکنون بوده است. در هامیش های 
قبلی، به ترتیب به موضوعات »سبک زندگی فاطمی با رویکرد به مفهوم زمان« 
و »رومنایی از سند بایسته های مسائل جنسی و عفاف« در اسفندماه 97 پرداخته 

شد.
در هامیش اخیر، موضوع خانواده و بیت توحیدی مدنظر بود. بر همین 
اساس چندین عضو از پژوهشگران مجمع به ارائه مطالب پرداختند. آقای هانی 
چیت چیان)مسئول مدرسه دعا و فقه حکومتی( به عنوان مجری-کارشناس 
درباره اهمیت موضوع خانواده در جامعه صحبت کرده و از مخاطبان هامیش 
درخواست ثبت نظرات جهت ارتقا و برنامه ریزی برای خانواده های جامعه 

توحیدی را منودند.
ابتدا خانم مریم کوچک زاده)مسئول مدرسه اهل بیت نبوت( به ارائه مفهوم 
و تعریفی از »بیت« در قرآن و زنجیره واژگان مرتبط با آن از جمله »رحمت، 

رَحم، رَِحم، ارحام، حریم، زوج و زوجیت و حصن« پرداختند1.
سپس آقای رضا دژبخش)مسئول مدرسه تزکیه و تعلیم( به ارائه مطالب درباره 
عنارص ساختاری وجودی انسان و مراتب، مراحل و دوره های رشد اجتامعی 

انسان پرداختند. هدف از این ارائه، آسیب شناسی نقش پذیری زن و مرد بر اساس 
نواقص چرخه ساختار وجودی و دوره های رشدی در بسرت خانواده بود2.

پس از آن خانم مریم سها)مسئول کارگروه جوان( درباره مفهوم بلوغ عاطفی؛ 
بلوغ با هم بودن، به عنوان الزمه ورود به مرحله ازدواج و زوجیت ارائه مطلب 

کردند3. 
و در پایان آقای احمدرضا اخوت)مسئول مجمع مدارس و مؤلف سند خانواده( 
رومنایی از سند خانواده با ارائه ای از فصول آن را منودند. این سند، بر اساس چهار 
سوره کلیدی قرآن درباره موضوع خانواده؛ سور نساء، احزاب، نور و طالق تألیف 
شده است و به مولفه های پیوند توحیدی، نسل توحیدی، بیت توحیدی، بیوت 
توحیدی و امت توحیدی می پردازد. در ادامه این توضیح بیان شد که وقتی سند 
نوشته می شود، به دلیل لزوم سامان دهی نخبگان و مومنین جامعه در راستای 
اهداف حکومت توحیدی است و سند، لزوم عملیات و ورود به جامعه را معلوم 

می کند.
خانم مریم ادیب)مسئول کارگروه کودک( نیز به ارائه نکاتی برای ارتقای پرورش 
و تربیت کودکان، نوجوانان و جوانان جهت موفقیت در زندگی و آمادگی جهت 

ازدواِج به موقع در جامعه پرداختند.
هم چنین سند خانواده به مخاطبان فعال در هامیش که نظرات خود را مکتوب 
و ارائه منوده بودند، توسط آقایان اخوت و دکرت زارع، معاونت فرهنگی دانشگاه 

تهران اهدا گردید.
در بین ارائه پژوهشگران، مناهنگ های تولیدشده توسط کارگروه های مجمع 
مدارس با موضوعات دعای کامل حرضت زهرا)س(، اتصال به بیت رسول، نقش 
شب و روز در هستی و متایز نقش زن و مرد بر اساس آن در جامعه و... به 

منایش درآمدند.
در کنار تاالر هامیش و هم چنین در صحن دانشگاه تهران، غرفه های متعددی 
از روز قبل هامیش به ارائه محصوالت یا خدمات مرتبط پرداختند که به قرار 

زیر می باشند:
• غرفه انتشارات با ارائه کتب تألیفی مجمع مدارس

• غرفه نرشیات و بروشورهای آشنایی با مجمع مدارس

بهار 1398

5. همایش سبک زندگی حضرت فاطمه با رویکرد خانواده
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نشست تخصصی قرآن و روانشناسی با موضوع 
مطالعات  حوزه  در  قرآن  در  تدبر  »روش های 
 27 و   26 جمعه،  و  پنج شنبه  روان شناختی«، 

اردیبهشت ماه 1398 برگزار شد.
هادی  دکرت  آقای  ابتدا  آموزشی  نشست  این  در 
آغاز  در  قرآن  قرائت  با  همراه  احسان  بهرامی 
جلسه، در باب اهمیت قرآن و به کار بردن محتوای 
بی نهایت آن در محدوده علوم روان شناختی مباحثی 
را مطرح کردند. در ادامه خانم دکرت فاطمه فیاض 
به ارائه تاریخچه و فعالیت هسته پژوهشی قرآن و 
روان شناسی پرداختند و رشایط حضور و فعالیت در 

این گروه را ترشیح کردند. 
سپس در ساعت دوم از روز اول، آقای احمدرضا 
اخوت مبحث قرآن در زندگی را مطرح کردند. ایشان 
این نکته را بیان کردند که: ما به پژوهش هایی به 
شیوه فعلی نیاز نداریم و آن ها منی تواند گره از 
مشکالت جامعه باز کند، بلکه به افرادی نیازمندیم 
که سفرنامه های خود را از غور در قرآن با موضوعات 

مختلف، بنویسند و اثراتش را ببینند و همین امر 
را به دیگران منتقل کنند. این گونه می توان پژوهش 
موثر انجام داد و تحقیق تا بر محقق اثر نگذارد، بر 

دیگران هیچ اثری ندارد.
سپس به بیان مشکالتی پیرامون پژوهش های قرآنی 
فرمودند: یکی از مشکالت ما در تحقیقات قرآنی 
عدم پاسخ به سواالت تنه و پرداخنت به سواالت 

شاخه می باشد.
در ادامه تصمیم بر آن شد که یک مسئله توسط 
مخاطبان انتخاب شده و به شیوه پژوهش باز، در 
نشست به بررسی آن پرداخته شود. موضوع سالمت 
از نظر مخاطبان انتخاب گردید و روند بررسی آن 
آموزش داده شد، در انتهای جلسه نیز تکلیفی برای 
پژوهش به حضار داده شد تا در جلسه فردا ارائه 

شود.
یافته های  بررسی  به  نشست  دوم  روز  در 
رشکت کنندگان از انجام تکالیف و مطالعاتشان بر 
قرآن پرداخته شد. بیش از 10 نفر به ارائه مطالب 

پرداختند و از اینکه در یک روز، چنین دستاوردهایی 
را به برکت قرآن فهمیده بودند اعالم رضایت مندی 

منودند.
در ساعت پایانی نشست، آقای اخوت به بررسی یک 
سوره با محور مسئله سالمت پرداختند و چهار محور 
برای این موضوع، با توجه به آیات سوره مبارکه نحل 

استخراج کردند.
در نهایت مقرر شد افرادی که محور مطالعاتشان 
با  و  داده  تشکیل  گروه  بوده،  سوره های مشرتک 
هم فکری یکدیگر مقاالتی را برای هامیش تخصصی 
آبان ماه 98 آماده منایند تا در آن محفل، ارزیابی و 

داوری شوند.
در این نشست که به مدت هشت ساعت برگزار 
شد، حدود 60 نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
رشته های روان شناسی و مشاوره رشکت منودند و 
در پایان به رشکت کنندگان گواهی حضور در کارگاه، 

ارائه شد.

هامیش »رومنایی از دو کتاب قرآنی؛ شادکامی و سند لباس« توسط پژوهشگران 
و دانشجویان مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت دانشگاه تهران، سه شنبه 7 
خردادماه 1398)مصادف با 22 رمضان الکریم 1440( در تاالر شهید دهشور 

پردیس علوم دانشگاه تهران برگزار شد.
هدف از این هامیش، معرفی و بازتعریف دو مفهوم مهم در زندگی فردی و 
اجتامعی یعنی شادکامی و خرسندی که غایت و نتیجه پوشیده شدن انسان به 
انواعی از لباس های مادی و معنوی است و مفهوم لباس که در مراتب مختلف 

هستی در آیات قرآن از آن یاد شده است، بود. 
در بخش اول جهت رومنایی از کتاب شادکامی، ارائه ای توسط رسکار خانم دکرت 
فاطمه فیاض)روان شناس و مؤلف کتاب( جهت تبیین اصول و مهارت های 
شادکامی از منظر قرآن و روایات صورت گرفت. ابتدا نظریه های رایج در دنیا 
درباره این موضوع  مورد بحث قرار گرفت و سپس به تعریف شادکامی از منظر 
قرآن پرداخته شد. انواع شادکامی حقیقی و انواع نیازها معرفی گردید و این 
مفهوم در سیر مراتب رشد انسان نیز، مولفه یابی شد. در پایان نیز مهارتهایی برای 

شادکامی از منت آیات و روایات رومنایی گردید.

در ابتدای سخرنانی ایشان، فرم سنجش میزان شادکامی در بین مخاطبان توزیع 
گردید. این فرم حاوی سنجه ای بود که فرد با پاسخگویی آن می توانست به 

خودارزیابی دست پیدا کند.
ارائه دوم توسط رسکار خانم سارا امینی)عضو فعال مدرسه اهل بیت( صورت 
گرفت. ابتدا گزارشی از کارگاههای تربیت مربی مهارت های شادکامی ارائه شد 
و سپس پژوهش های انجام شده یا در دست اقدام در این موضوع مورد توجه 
قرار گرفتند. طبق بیان ایشان، فرم خودارزیابی شادکامی، متامی انواع شادکامی را 

می سنجد و به فرد معیار مناسبی جهت ارزیابی می دهد.
در بخش دوم هامیش به معرفی تولیدات درباره سند لباس پرداخته شد.

ابتدا در قالب منایشی طنز درباره مصادیق مختلف مفهوم لباس مانند لباسی 
که بر تن است، همرس که عیوب همرسش را می پوشاند، لباسی که منایانگر 
شأن و شغل اجتامعی فرد است و بیش از یک پوشش معنا دارد، لباس امنیت 

که مهم ترین پوشش برای یک جامعه و حکومت است و... مطالبی بیان گردید.
در حین توضیحات آقای هانی چیت چیان مجری-کارشناس، چندین مناهنگ که 
توسط کارگروه های مجمع مدارس تخصصی قرآن و عرتت تولید شده بود، 

ُروَن )سوره مبارکه اعراف، آیه 26( يا َبني  آَدَم َقْد أَْنزَْلنا َعَلْيُكْم لِباساً ُيواري َسوْآِتُكْم َو ريشاً َو لِباُس التَّْقوى  ذلَِك َخْيٌ ذلَِك ِمْن آياِت اللَِّه لََعلَُّهْم َيذَّكَّ

6. کارگاه آشنایی با روش های تدبر در قرآن در حوزه مطالعات روان شناختی

7. همایش رونمایی از دو کتاب قرآنی؛ شادکامی و سند لباس

• غرفه سنجش بلوغ عاطفی 
• غرفه مشاوره ازدواج

• غرفه شناخت متایزها و نقش زن و مرد در خانواده
• غرفه محصوالت خوراکی طّیب

• غرفه محصوالت حجاب و عفاف

• غرفه ابرکانه؛ تولیدات پارچه ای و مندی برای مادر و فرزند.
___________________

1. برگرفته از کتاب تدبر در ساحت بیت، انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت

2. برگرفته از کتاب ساختار وجودی انسان و منظومه کتب رشد، انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت

3. برگرفته از کتب بلوغ با هم بودن و می خواهم شیعه شوم، انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت

7



25 شوال  1440

 شنبــــــــه 
8252 تیـــر 1398 شماره

سال نهـــم

8. کارگاه طرح فهم قرآن در دبستان
کارگاه »فهم قرآن در دبستان« دوشنبه ۲۷ خردادماه 
به  تهران  دانشگاه  دانشجویی  باشگاه  در   1398
 همت اعضای مدرسه دانشجویی قرآن و عرتت

دانشگاه تهران از ساعت 8:30 الی 17 برگزار شد.
طرح فهم قرآن در دبستان، عنوانی برای هفت جلد 
کتاب می باشد که توسط تیم پژوهشگران مدرسه 
قرآن و عرتت تألیف شده و طی دو سال اخیر در 
بعضی مدارس آموزش و پرورش اجرا شده است. در 
کتاب اول با عنوان »فهم قرآن دبستان و دبیرستان« 
به رومنایی طرح پرداخته است، بدین شکل که هر 
پایه تحصیلی دارای هدف تربیتی خاصی –بر حسب 
منظومه رشِد برگرفته از قرآن و روایات- می باشد و از 
طرف دیگر سوره های جزء سی -به تعداد 38 تا- در 
نظر گرفته شده و برای هر یک غرض و موضوعی 
کلیدی احصاء شده است. حال برای هر پایه تحصیلی 
بر حسب نیاز و دوره رشدی دانش آموز تعدادی 
سوره جهت ارائه توسط مربی قرآن پیشنهاد شده 
است. شش عنوان دیگر کتابها نیز به طور تفصیلی 
طرح درس هر پایه تحصیلی در دبستان را پوشش 

می دهند که شامل فعالیتهای مختلف می باشند. این 
شش جلد تألیف گروهی از پژوهشگران و مربیان 

فعال در مدرسه قرآن و عرتت می باشد.
پژوهان،  قرآن  دانشجویان،  فوق،  برنامه  مخاطب 
معلامن، معاونان و مدیران دوره دبستان بودند که 
بر این اساس، این کارگاه با فراخوان و دعوت از 
مربیانی که مشغول اجرای طرح بوده اند یا به تازگی 
آشنا و عالقه مند شده و درصدد اجرای آن می باشند، 
مدیران،  از  اعم  عالقه مند  افراد  دیگر  هم چنین 
پژوهشگران و متخصصان حوزه آموزش و پرورش 

تشکیل شد.
برنامه دارای سه بخش اصلی بود:

۱- ارائه طرح فهم قرآن در دبستان
در  طرح  اجرای  به  ناظر  نظری  مبانی  تبیین   -۲

دبستان ها
۳- منایش تجربه های عینی و اجراشده در کالس 
درس، مبتنی بر طرح درس های فهم قرآن در دبستان.
در بخش اول و دوم، آقای احمدرضا اخوت-مدیر 
مدرسه قرآن و عرتت و مؤلف اصلی- تربیت 

کودک را با سه مولفه نیازها، توان ها و سوره ها تبیین 
منودند و با تفصیل هر مولفه در شش پایه تحصیلی، 
یک مختصات سه بعدی جهت جایابی دانش آموز در 

هر پایه تحصیلی ارائه گردید.
در بخش سوم نیز با حضور رسکار خانم سیفی-مربی 
را در طی دو سال  قرآن دبستان- که طرح فوق 
در مدرسه اجرا منوده بودند و حضور تعدادی از 
شاگردان ایشان از هر شش پایه تحصیلی با محوریت 
سوره مبارکه قریش و هدف تربیتی »هم کاری و 
هم دلی با یکدیگر« در قالب فعالیت ها، پرسش 
و پاسخ و بازی هایی بر روی صحنه اجرا گردید و 
در  ایجادشده  تربیتی  و  قرآنی  توامنندی های  از 

دانش آموزان رومنایی صورت گرفت.
در پایان نیز آقای اخوت و خانم سیفی به سواالت 
مخاطبان و مربیان پاسخگو بودند که بعضی از 
مربیان حارض در کارگاه نیز تجربیات خود را بازگو 
منودند. نیز مناهنگ هایی از برنامه های اجراشده در 

مدارس به منایش درآمد.
بازخورد مربیان اجراکننده طرح مثبت بوده و این 

منایش داده شد. از این جمله می توان به موارد زیر اشاره منود:
• تدبر؛ لباسی برای زندگی)تولید گروه جاریات مدرسه تدبر در قرآن(
 • تقوا و لباس دار شدن در شنیدن ها و گفنت ها)تولید کارگروه تفکر(

• لباس هم کالمی)تولید کارگروه جوان(
• لباس ازدواج)تولید کارگروه خانواده(

• لباس حیاء در نظام آموزش و پرورش)تولید کارگروه کودک(.
از توضیحات مجری-کارشناس بدین نکات کلیدی در بسط مفهوم لباس و 

رضورت آن می توان اشاره منود:
1. همه ما پیش و بیش از آشنایی با مفهوم لباس، مفهوم تقوا را می شناختیم 
و اصوال به لباس نیز از منظر این مفهوم نگاه می کنیم اما مفهوم لباس، تنوع و 

سطوح مختلفی از تقوا را گوشزد می کند.
2. لباس هم ساحت فردی و هم ساحت اجتامعی دارد. مثال در یک بخش 
کوچک و بنیادی جامعه مانند خانواده، همرسان لباس یکدیگرند؛ ُْهنَّ لِباٌس 

.لَُكْم َو أَْنُتْم لِباٌس لَُهن
3. ما در جامعه نیاز به دیگرانی داریم تا آنها نقش لباس را برای ما ایفا کرده و سرت 

عیوب کرده و ابراز زینت برای ما بنامیند.
4. در امت اسالمی، تا وقتی جمع ایامنی شکل نگیرد، یک رسی از عیوب افراد 

پوشیده منی شود.
5. یک جامعه و یک حاکمیت نیز مانند یک انسان، باید برای خود لباس داشته 
باشد. لباس برای یک کشور، دستورالعمل هایی است که مسیر درست حرکت را 

نشان می دهد.
6. اسناد یک کشور از مصادیق مهم لباس های حکومتی اند.

7. هر سند و هر دستورالعملی، تقوا یا بی تقوایی را در جامعه ایجاد می کند.
در پایان بدین نکته اشاره شد که تألیف کتابی قرآنی با عنوان سند لباس تالشی 

در جهت لباس دار شدن جامعه بوده است و از آقای احمدرضا اخوت)مسئول 
مجمع مدارس و مؤلف سند( دعوت به سخرنانی شد که نکاتی را بدین رشح 

بیان منودند:
1. این هامیش اولین هامیشی است که بیشرتین آثار تولیدی را داشته است. بین 
30 تا 40 اثر تولیدی داشتیم که به جهت ضیق فرصت همه آن ها امکان ارائه پیدا 

نکردند و در فضای مجازی منترش خواهند شد.
2. موضوع حجاب تابع مبحثی به نام لباس است و تا مفهوم لباس باز نشود، 
مفهوم حجاب نیز باز منی شود. این را از عنایات الهی می دانیم که درباره لباس 
به  طور بنیادی کار شد. پس اگر فردی قصد داشت درباره حجاب و پوشش در 

جامعه کار کند، از بنیاد آن یعنی مفهوم لباس بایستی رشوع کند.
لباس، رسکار خانم ها دکرت فیاض،  از دیگر مؤلفان دو کتاب شادکامی و   .3

کوچک زاده، افشار و شهیدزاده تقدیر و تشکر می شود.
4. سیر هامیش های سال پیش رو که تا پایان سال با چندین موضوع دیگر ادامه 
خواهد داشت برگرفته از سیر آیات در سوره مبارکه اعراف است و خود این 

ساختار، برگرفته از قرآن می باشد.
5. هامیش بعدی، هامیش مسجد است که ان شاءالله با رومنایی از سند مسجد 

در تیرماه برگزار خواهد شد.
آشنایی با این دو مفهوم فوق و تالش برای مصداق یابی آنها به وسیله ارائه هایی 
اساتید،  اندیشمندان،  پژوهشگران،  می تواند  گرفت،  در هامیش صورت  که 
دانشجویان و عموم افراد دارای فضل که دغدغه بیان موضوعات مهم زندگی 
از منظر قرآن را برای جامعه دارند، یاری رساند، ان شاءالله. به همین جهت برای 
https://( دسرتسی راحترت عالقه مندان، متامی آثار تولیدشده در وبالگی مرتبط

lebassanad.persianblog.ir/( بارگزاری شده اند.
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9. نشست معرفی منظومه رشد بر اساس مستندات قرآنی
نشست »معرفی منظومه رشد بر اساس مستندات قرآنی« سه شنبه 28 خردادماه 
1398 توسط هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران در دانشکده 

علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تهران برگزار شد.
اساتید مدعو، آقایان دکرت هادی بهرامی احسان-استاد متام رشته روان شناسی- و 
احمدرضا اخوت-مؤلف سلسله کتب منظومه رشد- به بحث و سپس پاسخ به 

نقد و سواالت مخاطبان پرداختند. 
هدف از این نشست، تبیین روش شناسی منظومه رشد بر اساس مستندات قرآنی 
بود که توسط آقای اخوت تبیین گردید. سوال محوری در این بحث بدین رشح 
بود که: آیا قرآن برای انسان سیر رشدی را بیان کرده است؟ آیا این سیر مبتنی 
بر سن اوست؟ و اصوال چگونه و با چه روش شناسی ای می توان روند سیر و 
صیروریت انسان را به صورت مرتبه ای، مرحله ای یا مدرج در قرآن بررسی منود؟

در پاسخ بدین سواالت، آقای اخوت در سه محور اصلی روش شناسی منظومه 
رشد را تبیین منودند:

محور اول: واژہ االنسان و کاربرد آن در آیات.

محور دوم: معناشناسی رشد و واژه مقابل آن غّی.
محور سوم: واژگانی که مربوط به فعل و عمل انسان است که حالت تقابلی 
دارند، مانند: طیب و خبیث، خیر و رش، حسن و سوء، ایامن و کفر، صدق و 

کذب.
و  حوزویان  دانشگاهی،  اساتید  از  مخاطبان-اعم  سواالت  و  نقد  خالل  در 
دانشجویان- به سه کتاب معناشناسی رشد، فرآیندشناسی رشد و حجت شناسی-
هر سه از تألیفات آقای اخوت- به عنوان کتب مبنایی منظومه رشد استناداتی 

داده شد. 
دکرت بهرامی بدین نکته اشاره منودند که جایگاه این بحث در فضای روان شناسی 
به دلیل نیازمندی این رشته به مباحث مربوط به سالمت، اختالل و درمان انسان 
است. واژه شناسی مباحث مربوط به انسان توسط اساتید حوزه روش شناسی 
قرآنی صورت می گیرد اما ربط دادن آن به نیازمندی های روان شناسی و کاربرد 

آن ها در این علم، وظیفه علامی روان شناسی است.

نشست »شاخصه های رشد دوره کودکی بر اساس 
منظومه رشد« سه شنبه 4 تیرماه 1398 به همت 
دانشگاه  روا ن شناسی  و  قرآن  پژوهشی  هسته 
تهران با حضور آقایان دکرت هادی بهرامی احسان 
و احمدرضا اخوت، در دانشکده علوم تربیتی و 

روان شناسی دانشگاه تهران برگزار شد.
این نشست که در ادامه نشست هفته پیش با 
ارائه  با  بود،  رشد  منظومه  روش شناسی  موضوع 
خالصه ای از مباحث هفته پیش توسط خانم دکرت 
هسته  دبیر  و  روان شناسی  فیاض-دکرتای  فاطمه 

پژوهشی و قرآن و روان شناسی- آغاز گردید.
منظومه  کتب  اخوت-مؤلف  آقای  آن  از  پس 
رشد- هدف این نشست را آشنایی با روش شناسی 
از  برگرفته  چگونگی ربط دادن نظام موضوعات 
آیات و روایات با نظام مسائل در زندگی انسان بیان 
منودند. در همین راستا، دوره رشد کودکی به عنوان 

مصداقی از نظام مسائل در نظر گرفته شد. 
ایشان در ادامه جهت پرداخنت به موضوع کودک، 
به کتاب تازه تألیف شده »بایسته های تربیت کودک 
طیب« استناد داده و مطالبی را از این کتاب رومنایی 

منودند.
به کتب فرآیندشناسی طّیب  ادامه  همچنین در 
جهت تبیین انواع موضوعات طّیبات در قرآن از 
جمله بلد، کلمه، رزق، قول و حیات طیبه مراجعه 

شده و استناداتی داده شد.
در این بحث چند دستگاه پژوهشی برای تبیین دوره 
رشد کودکی بر اساس مستندات آیات و روایت، مورد 
توجه قرار گرفت و بر لزوم مشاهده نحوه استخراج 
دستگاهها و ساختارها از آیات و نحوه به کارگیری 

آنها در پژوهش های میدانی تاکید شد.

مجمع جهانی مساجد تدبرمحور دعوت می کند:
هامیش مسجد، با رومنایی از »سند فعالیت های مسجد«

چهارشنبه 19 تیرماه 98، ساعت 16، مسجد دانشگاه تهران.

ُروَن )سوره مبارکه اعراف، آیه 26( يا َبني  آَدَم َقْد أَْنزَْلنا َعَلْيُكْم لِباساً ُيواري َسوْآِتُكْم َو ريشاً َو لِباُس التَّْقوى  ذلَِك َخْيٌ ذلَِك ِمْن آياِت اللَِّه لََعلَُّهْم َيذَّكَّ

10. نشست شاخصه های رشد دوره کودکی بر اساس منظومه رشد

تابستان 1398

11. همایش مسجد

طرح را بدیع، خالقانه و کارآمد می دانستند. کمبودها 
و اصالحات مورد نیاز نیز در این گفتگو به اشرتاک 
گذاشته شد تا فضایی برای همکاری های بیشرت و 

تألیفات متناسب تر صورت پذیرد.
این نکته نیز بیان شد که طرح فهم قرآن در دبیرستان 
نیز دارای محتوای تألیف شده می باشد اما نیازمند 
همکاری دبیرستان های گسرتده تری جهت اجرای آن 

و بازخوردگیری می باشد.
نفر  به تعداد ۲۰۰  این کارگاه  رشکت کنندگان در 
بودند که بیش از هفتاد درصد آن ها را معلامن، 
فعاالن عرصه کودک  و  پرورش  و  آموزش  مدیران 
تشکیل می دادند و در پایان کارگاه، گواهی حضور 

ارائه گردید.
گروه  اعضای  توسط  دبستان  در  قرآن  فهم  طرح 

»تزکیه و تعلیم« در مدرسه قرآن و عرتت در 
حال اجرا و پشتیبانی است. محصوالت تولیدی برای 
این  و مستندات  اجرای طرح و هم چنین صوت 
http://fahmeghoran.( کارگاه در سایت مربوطه

ir/( به اشرتاک گذاشته می شود. عالقه مندان جهت 
ارتباط گیری می توانند از طریق این سایت اقدام 

منایند.
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