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 بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمدهلل رب العالمین

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 «یا امیرالمومنین)ع( ادرکنی»
 

 

 

 طرح درس تفکر شنیداری

 قرآن پژوهان مجمع مدارس قرآن و عترت -معلمان مقطع دبیرستان و دانشجومعلمان :  مخاطب

 فعالسازی تفکر شنیداری:  هدف

 موضوعات مختلف : موضوع

 ساعت 4:  مدت زمان اجرا

 

 بیان کلی از طرح درس: 

  آشنایی با تفکر شنیداری و سعی در مهارتی کردن کتاب تفکر شنیداری است.مبنای طرح درس بر  

  ای و انواع دیگر تفکر همچون مشاهدهدر مهارتی کردن در سیر طرح درس اگرچه تمرکز بر تفکر شنیداری است اما

 می شوند.به ضرورت استفاده بنیادی 

 هر درس از کتاب در  یهاآن، سرفصل یکه بعد از ارائه کارگاه یطرح درس بر اساس فصول کتاب است، به نحو

 .شودیارائه م نتیقالب پاورپو

 ردیگیاو قرار م اریدر اخت دیپاسخ گو دیکه مخاطب کارگاه با ییهااز سوال یبا ارائه کارگاه، کاربرگ همزمان . 
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 دقیقه( 30)نمایش پاورپوینت کتاب( )به صورت کلی معرفی نماییدکتاب تفکر شنیداری  ابتدا

 ساعت و نیم( 1درس اول : درک بهتر از شنیدن )

 های درونی(وجودی انسان است )شنیدن و دریافتمحور درس اول توجه به جایگاه شنیدن به عنوان یک قوا در ساختار 

 جایگاه شنیدن در زندگی 

ن جایگاه قوای شنوایی در زندگی )توجه به اهمیت فهم حاصل از شنیدن( / ارتباط دیدن و شنیدن / جایگاه شنوایی هدف : تبیی

 در فهم / بدون توان شنوایی فهم و ارتباط سخت می شود.

 

 (دقیقه 15):  1تمرین 

 پخش فیلمی که گفت و گو در آن به وضوح قابل مشاهده باشد.

 پاسخ دهند. کاربرگ طبین به سواالتالف( پخش فیلم بدون صوت، مخا

 .توسط مخاطبین صورت گیرد هاب( پخش فیلم با صوت، اصالح پاسخ

 

 دقیقه( 5: ) 2تمرین 

گوید سپس جمله، زند مثل ماهی در آب/ کلمه میهایشان قرار داده، مربی لب میهایشان را بر روی گوشالف( مخاطبین دست

 گفتن کلمات باید مثل سخن گفتن باشد(کنند. )سرعت مخاطبین یادداشت می

 کلمه و جمالت پیشنهادی:

 قلم (1

 نوشتن (2

 .قلم ابزار نوشتن است (3

 .عمل انسان مثل قلم است (4

 .کنیممان را ثبت میعمل ما قلم ما است که با آن کتاب زندگی (5

 کنیم؟در کتاب سرنوشتمان چه چیز ثبت می (6

 کنند.گوید و مخاطبین اصالح میب( سپس بلند می

 

 

 دقیقه( 20عاطفی ): اثر محرک ادراک صوت بر قوای تحریکی و  3تمرین

  .شودلم و فهم حاصل می: قوایی که با آن ع قوای ادراکی

 است.مثل ترس و خشم و غضب و عواطف  هاها و هیجان: گرایش قوای تحریکی، عاطفی

 طفی: توجه به میزان اثرگذاری اصوات در برانگیخته شدن قوای تحریکی و عاهدف
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 کاربرگ(درون نویسند. )طبین تصورشان از اصوات زیر را میالف( مخا

: صدای نوزاد، صدای قرآن، آژیر آمبوالنس، قصه گفتن، شیون و گریه زن، گریه مرد، قابل پخش تاصوای از انمونهب( 

 دست زدن و تشویق، پارس سگ، صدای لواشک ترش، صدای خودم، صدای خدا

 آید؟احساسی در شما به وجود می: با هر صدایی چه سوال

 

 دقیقه( 25: اثرات خوب شنیدن و شنیدن متمرکز بر تمرکز ) 4تمرین 

خواند و از مخاطبین ها و تغییرهایی میها و اضافه، بار دوم همان متن را با محذوفالف( مربی کارگاه متنی را می خواند

 سنی و جایگاه و هدف تمرین انتخاب شود( خواهد تفاوت دو متن را بیان کنند. )متن باید با ردهمی

 

 متن پیشنهادی:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 «شودگاهی خیلی دیر می»

کرد. خنکی سیل اشک بر روی کرد و شدت جریان خون را زیر پوستش احساس میصورتش سرخ بود، پوستش ذق ذق می

با صدای تلفن به سختی خود را از جلوی  کرد.آرام نمیداد ولی دلش و دردهای دلش را هیچ چیز صورتش درد را التیام می

شنید رسید، انگار درست نمیکرد تا به گوش حامد میهای تلفن عبور میآینه تکان داد و تلفن را برداشت، صدای مادر از سیم

زد؟! در ال به سیلی محکمی بود که خورده بود یا به خاطر شدت ناراحتی که در دلش چنگ می دانست به خاطر ضربهو نمی

توانست باور کند که خطهایِ سرخِ رویِ الی کالم مادر دوباره به سمت آینه خم شد و به سرخی صورتش خیره شد! هنوز نمی

های پدر است که انگار نقشی منظّم بر صورتش حک کرده است! گفتگویش که با مادر تمام شد بر صورتش جایِ انگشت

 روی زمین دراز کشید.

یش را باز کرد، متوجه شد که ساعتی طوالنی خوابیده است! بلند شد و وحشت زده به سمت در دوید، حاال صدای هاوقتی چشم

آنجا باش، دایی محمد برای قرارداد خانه به  3حواست باشد رأس ساعت »ه : شد کادر در گوشش واضح و رسا شنیده میم

سال انتظار چهار اش دوید و تنها دغدغهداشت، با تمام سرعت میحدود بیست دقیقه وقت ...« مانت نامه پدر احتیاج دارد ض

 دایی بود برای خریدِ خانه و نگرانی ِ نرسیدن و نشدن ...

کشید از محضرخانه خارج شد و در پیاده رو به که نفس راحتی میوقتی اولین امضاء بر روی قولنامه زده شد، حامد درحالی

های خودش فکر کند به دوباره فراغتی پیدا کرده بود تا با خیالِ راحت به دردِ دل آهستگی راهش را در پیش گرفت. انگار

اگر آدم پدر نداشته » آمده بود بلعید و ادامه داد : بغضش را که تا گلویش باال « بابا ازت توقّع نداشتم!»: آهستگی زیر لب گفت

ها و عابران سرش را سنگین ن و صدای رفت و آمد ماشینف خیاباخیابان شلوغ بود و نورهایِ ک ...«کس رو نداره باشه هیچ
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خجالت نمیکشی؟ باز »خیره شده بود با صدایی بلند گفت:  کرد با لحنی عتاب آمیز در حالی که به ویترین ساعت فروشیمی

خوای بپذیری میفت و حاال باز نرهمه سال به باد می وقت تمام زحمات و انتظار دایی بعد از این نزدیک بود دیر برسی و آن

که دیر رسیدن خیلی وقتا تاوان سنگینی داره! خوبه هنوز جایِ سیلی روی صورتت بود و داشتی دوباره اشتباهِ همیشگی رو 

اینقدرها  شاید پدر حق داشت!!؟ دیر رسیدن»: تر و حاکی از شرمندگی از خودش پرسیدبا صدایی آهسته «کردی!!!تکرار می

گرفتند، دویدند و از هم سبقت میشان با سرعت میهای ساعت فروشی بر روی صفحهعقربه ساعت «هم گناه کوچکی نیست!!!

رضا به »حنی حاکی از دلسوزی به او گفت : کرد که با محّبت و اندوه به او خیره شده بود و با لهای پدر فکر میحامد به چشم

تاخیری که داشتی تیم والیبال مدرسه به مسابقات دیر رسیده  خاطر دیر رسیدنِ تو و یخ زدن تو سرما سه روز مریض شده، برای

اهرت به خطر و یک عده آدم توبیخ شدن و حاال دوباره به خاطر تعلّل و تاخیر برای آوردن این آمپول نزدیک بود جونِ خو

 «رسیدن قابل جبران نیست! تو گوشت تا یادت بمونه بعضی وقتا دیر تفاوتی میگی مگه چه کار کردم؟!؟، زدمبیافته ولی تو با بی

ا دیر رسیدن بعضی وقت»شد و آهسته زیر لب زمزمه کرد :  های ساعت مچی بر رویِ دستش خیرهحامد به حرکت شتابانِ عقربه

 !!!«یرقابل جبرانه غ

 :ها و تغییرهاها، اضافهمتن با محذوف

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 «شودگاهی خیلی دیر می»

کرد. خنکی سیل اشک بر روی رد و شدت جریان خون را زیر پوستش احساس میکپوستش ذق ذق میصورتش سرخ بود، 

 .کردولی دلش و دردهای دلش را هیچ چیز آرام نمیداد صورتش درد را التیام می

کرد تا به های تلفن عبور میاز سیم عمهبا صدای تلفن به سختی خود را از جلوی آینه تکان داد و تلفن را برداشت، صدای 

سیلی محکمی بود که خورده بود یا به خاطر شدت  دانست به خاطر ضربهشنید و نمیانگار درست نمیرسید، گوش حامد می

دوباره به سمت آینه خم شد و به سرخی صورتش خیره شد! هنوز  عمهدر ال به الی کالم  ناراحتی که در دلش چنگ میزد؟!

که انگار نقشی منظّم بر صورتش حک های پدر است روی صورتش جاِی انگشتهای سرخ توانست باور کند که خطنمی

 تمام شد بر روی زمین دراز کشید. عمه! گفتگویش که با کرده است

حاال صدای  بلند شد و وحشت زده به سمت در دوید،هایش را باز کرد، متوجه شد که ساعتی طوالنی خوابیده است! وقتی چشم

برای قرارداد خانه  حمیدآنجا باش، دایی  و پنجحواست باشد رأس ساعت سه »: شد کهشنیده میدر گوشش واضح و رسا  عمه

اش چهار سال دوید و تنها دغدغهدقیقه وقت داشت، با تمام سرعت می و پنجحدود بیست ...« مانت نامه پدر احتیاج دارد به ض

 نشدن ...انتظار دایی بود برای خرید خانه و نگرانی نرسیدن و  و پنج ماه
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کشید از محضرخانه خارج شد و در پیاده رو به که نفس راحتی میوقتی اولین امضاء بر روی قولنامه زده شد، حامد درحالی

فکر کند به های خودش انگار دوباره فراغتی پیدا کرده بود تا با خیالِ راحت به دردِ دلآهستگی راهش را در پیش گرفت. 

نداشته  اگر آدم پدر»باال آمده بود بلعید و ادامه داد: بغضش را که تا گلویش  «زت توقّع نداشتم!بابا ا»آهستگی زیر لب گفت : 

ها و عابران سرش را سنگین ف خیابان و صدای رفت و آمد ماشینخیابان شلوغ بود و نورهای ک ...«باشه هیچکس رو نداره 

خجالت نمیکشی؟ باز »خیره شده بود با صدایی بلند گفت:  کرد با لحنی عتاب آمیز در حالی که به ویترین ساعت فروشیمی

خوای بپذیری رفت و حاال باز نمیهمه سال به باد می وقت تمام زحمات و انتظار دایی بعد از این نزدیک بود دیر برسی و آن

اشتباهِ همیشگی رو که دیر رسیدن خیلی وقتا تاوان سنگینی داره! خوبه هنوز جایِ سیلی روی صورتت بود و داشتی دوباره 

شاید پدر حق داشت!!؟ دیر رسیدن اینقدرها »اکی از شرمندگی از خودش پرسید : با صدایی آهسته تر و حکردی!!! تکرار می

گرفتند، دویدند و از هم سبقت میشان با سرعت میهای ساعت فروشی بر روی صفحهعقربه ساعت «ست!!!هم گناه کوچکی نی

به  جواد»حنی حاکی از دلسوزی به او گفت : کرد که با محّبت و اندوه به او خیره شده بود و با لر میهای پدر فکحامد به چشم

خاطر دیر رسیدنِ تو و یخ زدن تو سرما سه روز مریض شده، برای تاخیری که داشتی تیم والیبال مدرسه به مسابقات دیر رسیده 

اهرت به خطر ل و تاخیر برای آوردن این آمپول نزدیک بود جونِ خوو یک عده آدم توبیخ شدن و حاال دوباره به خاطر تعلّ

 «وقتا دیر رسیدن قابل جبران نیست!تفاوتی میگی مگه چه کار کردم؟!؟، زدم تو گوشت تا یادت بمونه بعضی بیافته ولی تو با بی

ا دیر رسیدن بعضی وقت»ه کرد : شد و آهسته زیر لب زمزمهای ساعت مچی بر رویِ دستش خیره حامد به حرکت شتابانِ عقربه

 «!!!غیرقابل جبرانه 

 :دیرا با مخاطب مطرح کن ریز یهاسوال

 ؟هایی داشتمتن چه محذوف

 ؟هایی داشتمتن چه اضافه

 ؟متن چه تغییرهایی داشت

 آیا تغییری در هدف اصلی متن ایجاد شد؟

 

 تغییر متن داستان با رویکرد تغییر هدف اصلی متن :

 الرحمن الرحیمبسم اهلل 

 «وقت دیر نیست!هیچ»

صورتش سرخ بود، پوستش ذق ذق میکرد و شدت جریان خون را زیر پوستش احساس میکرد. خنکی سیل اشک بر روی 

با صدای تلفن به سختی خود را از جلوی  کرد.داد ولی دلش و دردهای دلش را هیچ چیز آرام نمیصورتش درد را التیام می

شنید رسید، انگار درست نمیکرد تا به گوش حامد میهای تلفن عبور میفن را برداشت، صدای مادر از سیمآینه تکان داد و تل
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زد؟! در ال به سیلی محکمی بود که خورده بود یا به خاطر شدت ناراحتی که در دلش چنگ می دانست به خاطر ضربهو نمی

هایِ سرخِ روِی توانست باور کند که خطصورتش خیره شد! هنوز نمیالی کالم مادر دوباره به سمت آینه خم شد و به سرخی 

های پدر است که انگار نقشی منظّم بر صورتش حک کرده است! گفتگویش که با مادر تمام شد بر صورتش جایِ انگشت

هیچ وقت »با خود گفت:   رفته بود خیره شد وهای گل پیتوس که بر دیواره اتاق تابیده بود و باالبه برگ روی زمین دراز کشید.

 ساعت وقت داشت... 2حدود « هر چه قدر هم که خراب کرده باشی برای درست شدن دیر نیست،

کشید از محضرخانه خارج شد و در پیاده رو به که نفس راحتی میوقتی اولین امضاء بر روی قولنامه زده شد، حامد درحالی

فکر کند هایی که گرفته بود ه بود تا با خیالِ راحت به تصمیمغتی پیدا کردآهستگی راهش را در پیش گرفت. انگار دوباره فرا

تنبیه پدر »ز رضایت و اطمینان ادامه داد : با لحنی حاکی ا «امروز همه چیز تغییر خواهد کرد!از »به آهستگی زیر لب گفت : 

ران سرعت همه چیز را ها و عابآمد ماشین خیابان شلوغ بود و نورهایِ کف خیابان و صدای رفت و «.دزندگی من رو تغییر دا

آدم قدرت داره همه چیز رو در »ه شده بود با صدایی بلند گفت : کرد در حالی که به ویترین ساعت فروشی خیردو چندان می

 «و به سمت خوب شدن تغییر بده!!! زندگی به بهترین شکل

 :دیرا با مخاطب مطرح کن ریز یهاسوال

 ؟داشتهایی متن چه محذوف

 ؟هایی داشتمتن چه اضافه

 ؟متن چه تغییرهایی داشت

 آیا تغییری در هدف اصلی متن ایجاد شد؟

 

 دقیقه( 15ب( گفتگو راجع به موارد زیر جهت توجه به قوای شنیداری و اثر آن بر تمرکز: )

 های اوست.های انسان به واسطه شنیدنریختگیهمعدم تمرکز به واسطه شنیدن: بسیاری از به (1

سوال: آیا تا به حال موضوعی ذهن شما را مشغول کرده که مدام آن صحنه را یادآور شوید و مطالبی راجع به آن با 

 که از کارها و وظایفتان باز بمانید؟ خودتان مرور کنید تا جایی

ک راهکار برای یابد یدر توان و تفکر شنیداری بروز می توضیح : چنین حالتی نشان از اختالل در قوای تفکر است که

 خروج از این وضعیت سعی در خوب گوش دادن و تقویت توان و قوای شنیداری است. صوت مثبت گوش کنید.

های مهم صدای اعضای خانواده را در موقعیتاید به نحوی که سوال: آخرین بار که محو موضوعی شده

های ناشی از عدم تمرکز در شنیدن اهی خسارترا به خاطر بیاورید. )گ)صدای کودکانتان، پدر و مادر، همسر( نشنوید

جبران سختی دارد یا جبران ناپذیر است، راهکار آن توجه به قوای شنیداری، خوب شنیدن و تقویت توان شنیداری 

 .است(

 اثر شنیدن متمرکز بر تمرکز : تمرکز کردن بر روی چیزی حاصل شنیدن متمرکز است. (2
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 )یک ساعت( دنیو فهم دنیدرس دوم: شن

 دقیقه( 10: با یکی از دوستانتان در رابطه با اینکه یک گفتگوی مفید چیست صحبت کنید. ) 1تمرین 

 کسی داوطلب شود و گفت و شنودش را در کارگاه بیان کند. -

 های مفید چه بوده است؟را در رابطه با صحبت ای که از یک عالم شنیدید،سوال : آخرین جمله

  60حکمت انسان پشت زبانش پنهان است/  / 71. حکمت ، چون عقل کامل گردد سخن اندک شود)اذا تمَّ العقل نَقصَ الکالم

از درهای حکمت است. سکوت های فهم عمیق و درست، بردباری، دانش و سکوت است. سکوت دری امام رضا ع : از نشانه

 .آورد و راهنمای هر خیری است(محبت می

 دقیقه( 10: شنیدن و دانستن ) 1-1تمرین 

 سوال : بعد از گفت و شنود راجع به مفید بودن محتوای کالم چه احساس و رویکردی در شما ایجاد شد؟ 

های ادبی و بیانی است که محوریت اصلی آن بر خوش اخالقی و )بخش مهمی از مفید بودن کالم در نحوه به کارگیری قالب

 .الزمه خوش اخالقی تسبیح به معنای حرکت در مسیر حق است(

 سوال : آیا نسبت به گفتگوهای مفید مطلب جدیدی را متوجه شدید؟

 سوال : برای گفتگوی امشب در خانواده چه پیشنهادی دارید؟

)قرآن( درباره گفتگوی توانید به انواع گفت و گوهای مفید فکر کنید؟ سوال : خدا : برای روابط مختلفی که دارید میسوال 

 گوید؟مفید چه می

موزند مثال سوره حمد دیدن کمال و حسن یک رابطه، آگفتمان مختلف را به ما می 114که سوره داریم  114به طور کلی 

 سوره ناس پرهیز از تاخیر و دیرکرد در قرار و برنامه ها، سوره یس رجوع به عالمان دین وتبعیت از آنها

 (توانید استفاده کنیدمی -ضمیمه در انتها-های جزء سی)به عنوان نمونه از غرض سوره

 

 (دقیقه 20) هایدنیشن تیاهم:  2تمرین 

گفت و شنود پیرامون شنیدنی هایی که خطر آفرین هستند مثل غیبت، سخن چینی، عیب جویی و نیز گفت و شنودهایی که 

 عالمبه ضروری هستند مثل رجوع 

 )پخش : پخش فیلم فرار از حیوان درنده( انسان باید از بعضی شنیدنیها فرار کندشنیدنیهای خطرناک : الف( 

 نشان دهنده راهشنیدنی های ضروری :  ج(

گم دا کردن راه، ی)پخش فیلم گوش دادن برای پ انسان باید برای شنیدن بعضی شنیدنیها مثل نیاز به هوا ضرورت را درک کند

 شدن در جنگل(

ن به مقاصد حقیقی دانسان راهگشا و جهت دهنده برای رسیشنیدنیها باید در زندگی توجه به آنچه می شنویم : جمع بندی: 

باشد لذا در گام اول باید توجه کنیم که شنیدنیها می تواند مسیر زندگی و عاقبت انسان را تغییر دهند، و نیز توجه به اینکه گفت 

 و ما را به کجا می رساند. و شنودها چه مسیری را در زندگی ما رقم میزند
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 هر کسی خودش موضوع را بررسی ؟ به مفید بودن مطالب توجه نمی کنیمصحبت با دیگران  موضوع خابانتچرا در سوال : 

 نشناختن مقاصد حقیقی در زندگی، توجه نداشتن به اثرگذاری شنیدنی ها در سیر زندگی(و جستجو کند )

در حقیقت شنیدن شما، شما را به منصرف کند،  گفتگوی مفیداگر دلیل، توجیه یا راهکاری دارید می آورید که شما را از 

 رساند.محل امنی نمی

 دقیقه( 10) یرونیو ب یدرون یهایدنیفهم شن:  3تمرین

نفس لوامه است و با سرزنش  و از مصادیق آنواعظ درونی است گوید کار درست را انجام بده می صدای درونی شما که

 کند.قصد اصالح انسان را میکردن 

 گوید؟چه میگفت و شنود های شما به شما واعظ درونی شما در مورد 

 12)بررسی نفس لوامه در سوره سوره قیامت با محوریت چه گفته است؟  آنچه باید بگوییم و بشنویمخدا در قرآن در مورد 

 (، ارائه پاورپوینتآیه ابتدایی و روش های کلمه ای

 ، پخش دعا( یا سایر ادعیه ...)دعای صباح : لسانی مقر بالذنوب دارید؟دعایی را در مورد گفت و شنود به خاطر 

 

 : )یک ساعت( دنیرس سوم: مراتب فهم در شند

 (دقیقه 15) به نسبت درک از متکلم دنیمراتب شن:  1تمرین 

 صدایش را به خاطر بیاورید دهید؟های چه کسی بیشتر گوش میبه حرفسوال : 

 صدایش را به خاطر بیاورید ندارید بشنوید؟ صدای چه کسی را دوستسوال : 

 دهید؟چه وقت به صحبت کسی گوش نمیسوال : 

 ، باید شنونده خوبی باشیم.نیدنتوجه دادن مخاطبین به اهمیت خوب ش* 

: مربی پیرامون آیات سوره یس در مورد اثرگذاری انفاق در جامعه و رشد و نموی که دارد و حیاتبخشی قرآن گفت  2تمرین 

کند.. گفت و شنود اگر به درستی انجام شود از مصادیق انفاق است و به عنوان راهکاری مهم در انفاق و بخشش در گو میو 

 دقیقه( 30زندگی. )

 گفت و شنود پیرامون موضوعات زیر با توجه به آیات تکوینی سوره یس و ارتباط آن با سایر دسته آیات سوره )مراتب( :

 ترتیب گفت و گو :

 )توصیف اثرات این صدا بر طبیعت مثل یک باغ یا گیاهان( باران گذاشته می شود. نماهنگ (1

 )رابطه باران و رویش و طراوت( رشد گیاهان. نماهنگ (2

 )گفت و گو درباره زنده شدن زمین و انفاق( نماهنگ سوره یس ارتباط بین آیات تکوینی سوره با انفاق (3

 گفت و شنود می تواند از مصادیق انفاق باشد : (4

 کالم می تواند مثل کاشتن یه دانه باشد که بار بدهد و رشد کند و شکوفایی ایجاد کند -

 بعضی گفت و گو ها باید پنهان باشد و بعضی آشکار، بعضی صحبتها باید ستر داشته باشد و همه نشنوند -

 غرق شدن  ما بشود.گفت و شنود مرکبی است که باید انسان بر آن سوار شود و به مقصد برسد و موانع نباید موجب  -
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 تمایز گزاره های حق از باطل

 (اجتماعخانواده، فامیل، ها )انفاق یعنی پر کردن خالء (5

 و پر کردن شکاف ها اهمیت انفاق در حیاتبخشی جامعه (6

 

 جمع بندی کارگاه :

 گیریم، می تواند انفاق باشد()موضوعی را در نظر می

حق است یا  کنمکه از شنیدن دریافت میای ، گزارهشنوم()مطلبی میورودی شنیداری دارم (1

 باطل؟

 رجوع به حق باید داشته باشم، چطور رجوع به حق بکنم؟ (2

 ، چه عملی؟ی انجام دهمباید عمل یک گزارهفهم و متناسب با ورودی  (3

برتریهاى او را بیان کند و به آن آیند. هر کس فضیلتى از خداوند براى برادرم على فضایلى نهاد که به شمار نمى»پیامبر فرمود: 

آمرزد و هر کس فضیلتى از او را بنویسد، تا هنگامى که آن نوشته باقى اش را مىمعترف باشد، خداوند گناهان گذشته و آینده

از طلبند و هر که به فضیلتى از برتریهاى او گوش فرا دهد، خداوند گناهانى را که است، فرشتگان پیوسته براى او آمرزش مى

آمرزد و آن که به کتابى از فضیلتهاى او بنگرد پروردگار گناهانى را که بواسطه نگاه مرتکب طریق گوش انجام داده است مى

 «شده خواهد بخشید.

 ل فرجهمهم صلی علی محمد و آل محمد و عجّاللّ
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 ها:غرض سورهضمیمه 

 ت.برای مهارت تحسین و زیبا بینی اسای هسوره حمد؛ سور .1

ای باالتر طهارت سمع و شنیدن و در مرتبه ای برای دوری از کندی و حفظ شدن از القائات اشتباه(سوره ناس؛سوره  .2

 (بردن قدرت الهام به خیر باال

 (هاامنیت از آسیب)های اجتماعی ای برای تقویت در برابر آسیبسوره فلق؛ سوره  .3

های مخلوقات و خالص چگی و درک ویژگیسوره توحید؛ درک وحدت در اجزای آفرینش هماهنگی و یکپار  .4

 (شناسنامه مخلوقات) خدا  شدن برای

 ای برای دوری از گناهان با رویکرد دشمن شناسیسوره مسد؛ سوره  .5

 ی برای افتخار آفرینی در راه یاری دین خدااسوره نصر؛ سوره  .6

 .گفت سوره تقویت موضعگیری است «هن»ارت نه گفتن به آنچه باید به آن ای برای تقویت مهسوره کافرون؛ سوره  .7
 .یک بعد انسان موضعگیری است و باید مهارت نه گفتن را انسان بیاموزد

ها به پیامبر ها. فرض اولیه این است که انسانای برای وصل ماندن به پیامبر و قطع نشدن از خوبیسوره کوثر؛ سوره  .8

 .هستند متصل

 عی و تبیین آنای برای دیندار شدن واقسوره ماعون؛ سوره .9

 ای برای شکرگزاری نسبت به نعمت جمع شدن و تشکیل اجتماعسوره قریش؛ سوره  .10

 ای برای مشاهده فعل خداسوره فیل؛ سوره  .11

 (هرکس بداخالق است به نوعی به همز مبتالستا)های برای حفظ شدن از بداخالقیسوره همزه؛ سوره  .12

 یقینای برای فهم یقین و تقویت سوره عصر؛ سوره  .13

 (مفهوم زندگی چیست)ای برای فهم زندگی سوره تکاثر؛ سوره  .14

 هاها و قصدها و ارادهای برای تقویت نیتسوره قارعه؛ سوره  .15

 (سوره هماهنگی)های جمعی ها و ارادهای برای تقویت حرکتسوره عادیات؛ سوره  .16

 .امت استای برای درک ضرورت خیرگزینی. این سوره هم سوره قیسوره زلزال؛ سوره  .17

 .ا، تفکیک دالیلهو اهمیت توجه ویژه به اتمام حجت ای برای توجه به انواع دالیلسوره بینه؛ سوره  .18

، انسان خاص (روح و مالئکه)های خاص و توان (لیله قدر)های خاصای برای درک موقعیتسوره قدر؛ سوره  .19

 (عج اهلل تعالی امام زمان)

 ها سیر کردنخوب شنیدن به سمت خوبیای برای خوب دیدن سوره علق؛ سوره  .20
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 (یادگیری از درخت انجیر و زیتون)ها ای برای الگوگیری از طبیعت و انطباق با خوبیسوره تین؛ سوره  .21

 هاای برای باال بردن ظرفیتسوره انشراح؛ سوره  .22

 ای برای جهت دهی درست نیازها و نعمت دیدن نیازهاسوره ضحی؛ سوره  .23

 سازی انجام کارهای خوب برای سادهای سوره لیل؛ سوره  .24

 ای برای باال بردن قدرت اصالحسوره شمس؛ سوره  .25

های اهل ایمان. حرمت مومن را نگه داشتن ها و احترام به حریمها و حریمای برای درک حرمتسوره بلد؛ سوره  .26

 .است خیلی مهم

 عقلی و شرعی،کشف نبایدهاهای ا و محدودههای برای قرار گرفتن در محدودیتسوره فجر؛ سوره  .27

 گرایی نگری یا عاقبت ای برای فعالسازی تفکر با رویکرد عاقبتسوره غاشیه؛ سوره  .28

 داری دانی و خاصیت برای خاصیتای سوره اعلی؛ سوره  .29

 (سوره امامت)ای برای توجه به حقایق ثابت و راهبران این حقایق سوره طارق؛ سوره  .30

 (سوره شهود)تقوا و مراقبتهای درونی ای برای تقویتسوره بروج؛ سوره  .31

 (خروج از روزمرگی)ای برای تحول و سیر به کمال سوره انشقاق؛ سوره  .32

 ای برای شناخت و توجه به حدود و حقوق دیگران و ادای آنسوره مطففین؛ سوره  .33

 بودن انسانبندی زیبای انسان و درک عظمت و مقام انسان، مقاوم ای برای درک صورتسوره انفطار؛ سوره  .34

 ای برای ایجاد طلب و نیاز به احکام الهی رسول خدا و اهل بیت به ویژه امام حی ارواحنا فداهسوره تکویر؛ سوره  .35

شود که کسی نمی)های به ظاهر ناتواناعتنا نبودن به انسان های خود، بیای برای فعالسازی توانسوره عبس؛ سوره  .36

 (.ر توانا نباشدجهت ناتوان باشد و در جهتی دیگ از یک

 ریزی صحیح خودای برای مدیریت و برنامهسوره نازعات؛ سوره  .37

 ای برای درک اهمیت خبر و خبر رسانی در جبهه حقسوره نبا؛ سوره  .38

 


