ِ
« وَما نُرِسل الْمرسلِ َ ِ
ف َعلَْي ِه ْم َوََّل ُه ْم
َصلَ َح فَ ََل َخ ْو ٌ
ين فَ َم ْن َآم َن َوأ ْ
َ ْ ُ ُْ َ
ين َوُمْنذ ِر َ
ني إاَّل ُمبَ ِّش ِر َ

ن»
ََْيَزنُو َ

و پیامبران را جز مژده دهنده و بیم رسان نمىفرستیم ؛ پس کسانى که اهمان بیاورند و [مفاسد خود را] اصالح کنند نه
بیمى بر آنان اس و نه اندوهگین مىشوند.
انعام 44 -

مربی و کمک مربی محترم قرآنی:
سالم علیکم
همانطور که می دانید مکتب امام زمان (عج) با سابقه ی بیش از نیم قررن فعالیر قرآنری برمبنرای سررماهه گرااری برر روح و فکرر
نونهاالن ،نوجوانان و جوانان و به عنوان پیشرو در اهن عرصه که از انفاس پاک ،نی خالص و مدهره مثال زدنی مرحروم اسرتاد حرا
محمد رحیم مسکین برخوردار بوده اس در راه خطیر پرورش قرآنی ،از دهرباز تشوهق های به جا و مناسب را سررلوحه ی کرار خرود
قرار داده اس  .استاد مسکین به عنوان بنیان گاار اهن مکتب ،اصل قرآنی تشوهق را که حدود  066بار در قرآن کرهم بردان پرداختره
شده اس  ،همواره در نظر داشته که هنوز هم پس از گاش سال ها از زبان شاگردان قدهم و جدهد اهشان ،از آن با ذکر خاطراتی بره
نیکی هاد می شود ،طورهکه بسیاری از اهشان ،جواهز و تشوهق های استاد را به عنوان هکی از مهمترهن عوامرل موفقیر خرود و جرز
شیرهن ترهن خاطرات کودکی بر می شمارند.
چند نکته ی اساسی درباره ی مدل تشوهق مرحوم استاد مسکین در جلسات تربی محور مکتب امام زمان(عج) شاخص می باشد کره
برخی از آن ها از اهن قرار اس :
 -1تشوهق های استاد مسکین دارای فلسفه و تئوری ذهنی پاهداری بوده که خار از بحث احساسات زودگار هک مربی و برر مبنرای
تعقل و تفکر بوده اس .
 -2در اهن تشوهق ها ،خصوصیات شخصیتی پوهنده ی قرآنی ،ظرفی ،جاهگاه فعلی و دورنمای آهنده ی او و همچنین دلیل و بهانه ی
تشوهق ،بسیار مد نظر بوده چنانکه هر تشوهق ،معلول هک عل مناسب و متناسب با آن بوده اس .
 -3تشوهق های کالمی و روحی روانی در صدر عملکرد استاد قرار داشته چنانکه کاالهاهی هم که اهشان به عنوان جاهزه بره پوهنردگان
قرآنی اهدا می نمودند ،معطر به الفاظ و احساسات معنوی بود ،بطورهکه روح معنوی تشوهق ،پوهنده را وا مری داشر آنررا بره عنروان
تبرّک جلسه ی قرآن و هادگاری ای بسیار ارزشمند ،مدت ها نگهداری کند؛ در مواردی اهن مدت نزد بعضی شاگردان ده ها سال بوده
اس و همچنان با افتخار ،آن را به ساهرهن نشان می دهند.
 -4از طرفی دهگر استاد مسکین همواره مراقب بودند تا تشوهق ،چه از نوع مادی و چه از نوع معنوی ،پوهنده را به سم معامله گرری
سوق ندهد تا خدای ناکرده پوهنده در آهنده و در برهه های مختلف زندگی ،معیارهای معنوی را به معیارهای مرادی نفروشرد و خرود
استاد در درجه ی نخس بزرگترهن الگوی عملی در اهن جه بودند .طورهکه طی سال های متمرادی عمرر برا برکتشران ،هری گراه
قرائ قرآن و مداحی اهل بی (ع) را با پول معاوضه نکردند .حتی هک قطعه سکه بهرار آزادی را کره در اواهرل دهره هشرتاد از طرر
شاگردانشان در مراسم باشکوه نکوداش استاد به اهشان اهدا شد ،چند ساع بیشتر نزد خود نگه نداشتند و صبحگاهان تقدهم توسعه
ی مکان امامزاده عبداهلل کردند.
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 -5اهن تفکر که حقیقتاً مجموعه جلسات قرآنی مکتب امام زمان (عج) به صاحب اصلی آن ،حضررت ولری عصرر (عرج) تعلرق دارد ،از
اساسی ترهن تفکرات و باورهای راسخ مرحوم مسکین بود که در همه ی موارد جلسه داری بره خصرو

در بحرث تشروهق و اعطرای

جاهزه ،اهشان بر اساس خودسازی و مراقبه ی نفسی که داشتند ،نقشی برای خود قائل نمی شدند و همواره تالش مری کردنرد دسر
پوهندگان قرآن ،مستقیما در دس صاحب اصلی جلسات قرار بگیرد .لاا در عمل حتی با حا وسراط خرود ،سرم و سروی امرام
زمان(عج) را نشان پوهندگان تشنه ی حقیق می دادند .به عنوان مثال غالبا درحال اعطای جاهزه ،با جمالت معرو خرود نظیرر "إن
شا اهلل از دس امام زمان(عج) جاهزه بگیری" ها "اهن جاهزه متعلق به امام زمان(عج) اس " روح و جان خود و پوهندگان را سرشار از
معنوهتی وصف ناشدنی می کردند.
 -0استاد مسکین به هر پوهنده ی قرآن در قبال پنج بار قرائ صحیح قرآن ها به عبارتی کسب  5برار نمرره ی  ،26جراهزه اعطرا مری
کردند و ثب دقیق وقاهع جلسات در دفتر جلسه از خصوصیات بارز و عمق دق استاد حکاه می کرد .طورهکه اگر دفتر پر می شرد،
در دفتر ها لیس جدهد جلسه ،سوابق پوهندگان را از دفتر قبل به دفتر جدهد منتقل می کرد تا حقی از پوهنده ای ضاهع نشود.
 -7جواهز جلسات استاد در اکثر اوقات عبارت بود از  :پیراهن ،جوراب و زهرپوش و در بعضی مواقع به فراخور موقعی  ،اجناس دهگری
که از دس بعضی خیرهن و سهیم شوندگان در اجر معنوی شجره ی طیبه ی مکتب امام زمان (عج) به دستش می رسرید ،در سربد
جواهز قرار می گرف  .اما پوهندگانی که به لحاظ وضعی مادی جز خانواده های ضعیف بودند ،از طر اهشان شناساهی و بطرور وهرژه
مورد حماه مادی و معنوی قرار می گرفتند و در برهه های مختلف از جمله عید نوروز ها  ...بطور مخفیانه کمک های غیرنقدی نظیر
کفش و لباس و ک

و شلوار که از جاذبه ی خا

روحی برای اهن نوجوانان برخوردار بود و باعث عدم احساس سرخوردگی احتمالی

می گش  ،تهیه می کردند و به دستشان می رساندند.
 -4هک نگاه پر معنای استاد  ،هک دعای عاقب به خیری در پاهان هر قرائ پوهنده و ها نثار کردنِ ثواب قرائ قرآن به روح امروات و
گاشتگان او به مصداق آنکه سخنی که از دل برآهد ،الجرم بر دل نشیند  ،چنان مهری در دل شاگردان می انداخ که صردها جراهزه
ی مادی در کار جاب نونهاالن،نوجوانان و جوانان چنین کارکردی نداش .
 -9خطاب استاد مسکین به شاگردانشان ،در طول سالیان متمادی فارغ از سن و سال پوهنده  ،هیچگاه بدون لفظ " آقا " نبود .اهشران
با اهن شخصی بخشی به نوجوانان جوهای شخصی و احترام ،چنان آنها را سیراب می کردند که پاهشان به رحل قرآن بند می شرد و
سرگرمی ها و جاابی های متداول روزمره نمی توانس برای آنان ،جاهگزهن جلسه ی قرآن شود.
 -16استاد مسکین در کنار تشوهق ها ،در مواجه شدن با خطای رفتاری پوهندگان ضمن آنکه از کنار خطا به راحتی نمری گاشرتند ،
اما نوع نهی از منکر و نصیح اهشان همچون تشوهق های معنوی و کالمی شان ،به صورتی بیان می گردهد کره از تاثیرگرااری فروق
العاده ای برخوردار بود و باز هم در اهن موراد ،بعضا کالم غیر مستقیم استاد ها نگاه نافا او بیشترهن تأثیر را داش و در عین آنکه مهر
پدری اهشان در دل پوهندگان تثبی

شده بود ،اما آن ها به صورت وهژه ای از استاد حساب می بردند و اهن ابهّ رئوفانه ،خود سردّی

در برابر تأثیرگااری تهاجم فرهنگی بر قلب و دل پوهندگان بود.
روحش شاد ،هادش گرامی و راهش پر رهرو باد...
حال با بهره گیری از تجارب ارزشمند مدل تشوهق و تنبیه مرحوم استاد مسکین و بر اساس مقتضیات روزجامعه و روش هرای جدهرد
در مدهره

و اداره ی جلسات قرآنی تربی محور و همچنین جمع بندی تجارب ادوار مختلف مکتب امام زمان (عج) مردل تشروهق و

اعطای جاهزه در مجموعه جلسات مکتب امام زمان(عج) با عنوان " کارت تفکّر" طراحی و تهیه شده اس که شرح آن در ادامه می
آهد.
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 -1کارت تفکر در گروه های" الف – ب –  -د " که هر گروه شامل  14کارت مختلف اس در اختیار شما قرار گرفته .تعداد کرارت
ها متناسب با تعداد پوهندگان جلسه اس  .إن شا اهلل گروه های بعدی کارت (ه – و – ز – ح – ت – ی  )....در آهنده در اختیار شرما
قرار می گیرد.
 -2دلیل گروه بندی کارت ها ،تفاوت در محتروای کرارت هرای هرر گرروه اسر کره باعرث شرده پراکنردگی بحرث هرای محترواهی
مختلف(توحید -نبوت -امام  -معاد -عدل -اخالق -نماز -روزه و )...در هر گروه منطقی بوده و دارای هک روند آموزشی باشرد .ضرمناً
دلیل نام گااری اهن مجموعه کارت ها به نام کارت تفکّر نیز توجه دادن وهژه ی پوهندگان به مفاهیم عبارات و مضامین قرآنری اسر .

(إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآهَاتٍ لِّقَوْمٍ هَتَفَکَّرُونَ-زمر)42
 -3کارت های گروه الف مزهّن به اسما الحسنی (وَلِلَّرهِ الْأَسْمَا ُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا  -اعررا  )146و عبارات قرآنی پر تکرار بره همرراه
ترجمه ی تح الّفظی اس  .استفاده از کارت های گروه الف در رده های سرنی پراهین دامنره ی ل رات پوهنردگان را افرزاهش داده و
ترجمه ی عبارات قرآنی پرتکرار را در ذهن وی ثب می کند  .استفاده از کارت های اهن گروه در جلسات با رده سنی باالتر در صورت
صالحدهد شما مربی محترم صورت می گیرد.
 -4کارتهای گروه "ب" " " " د" مزهّن به عبارات قرآنی کوتاه به همراه ترجمه استاد حسین انصارهان و آدرس قرآنی مری باشرند.
(هنگام چاپ کارت ها روی عبارات قرآنی سلفون(روکش نازک پالستیکی) کشیده شده تا اگرر بری وضرو لمرس شرد مشرکلی وجرود
نداشته باشد اما بسیار پسندهده اس که به پوهندگان توصیه نماهید با وضو از کارت ها استفاده نماهند)
 -5سعی شده در شماره گااری و گروه بندی کارت ها به محتوا و حجم عبارات قرآنی توجه وهژه شود لاا برای راحتی کار توصیه مری
شود اهدا کارت ها به پوهندگان به ترتیب شماره ی کارت ها انجام شود (از "الف "1تا "الف "14و سرسس "ب "1ترا "ب "14و در
ادامه "  "1تا "  "14و "د "1تا "د "14و)....در اهنصورت حتی اگر شماره ی کارت های اهداهی بره پوهنردگان را در دفترر خرود
ثب نکنید چون ارائه ی کارت ها به ترتیب شماره صورت می گیرد با هی مشکلی مواجه نخواهید شد.
-0هر پوهنده ای که از نظر مربی شاهسته ی تشوهق اس می تواند هک کارت تفکّر درهاف نماهد.اهدا کارت به پوهندگان می تواند بره
دالهل مختلفی مانند موارد زهرانجام گیرد:
الف) هرگاه پوهنده ای ،درس خود را بدون غلط ارائه داد ها پیشرف ملموس و قابرل مالحظره ای در ارائره ی درس او مالحظره شرد.
ضمنا پیشرف تحصیلی پوهنده در مدرسه نیز می تواند مورد تحسین مربی قرار گیرد.
ب) هرگاه به لحاظ رعاه نظم و انضباط قرآنی وجه تماهزی مثب نسب به ساهرهن داش .
) هرگاه به نکته ای ،آهه ای  ،حدهثی و ها موردی اشاره کرد که از دهد مربی قابل تحسین بود.
د) در اهام خا

مثل بعضی از اعیاد ماهبی و ملی به همه ی پوهندگانی که در آن جلسه حضور پیدا کرده اند.

ه) هرگاه پوهنده ای هک ماه ها به عبارتی  4جلسه پش سر هم غیب غیر موجه نداشته باشد.
و) هرگاه هک پرسش مهم از طر مربی مطرح گردد و پوهنده به طور شاهسته پاسخ دهد.
ز) هرگاه که پوهنده از هر کدام از مراحل نمازی ،آخر قرآنی و درسی به مرحله ی باالتر از آن ارتقا هابد.
تبصره( :البته در هر هک از اهن مراحل به جز اعطای کارت ،اعطای جاهزه ها تشوهق های دهگر هم می تواند همراه باشد).
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ح) هرگاه پوهنده ای برای نخستین بار وارد جلسه شود.
تبصره(:البته هک جاهزه ی مخصو

جلسه اولی ها به همراه هک کارت به اهن پوهندگان اعطا می شود).

ت) هرگاه پوهنده ای هک پوهنده دهگر را با خود به جلسه آورده و حداقل سه جلسه حضور وی استمرار هابد.
ی) ساهر مواردی که با تشخیص مربی ( مدهر جلسه ) شاهسته ی اعطای کارت باشد.
 -7در هنگام اهدا کارت می توان با جمالتی کوتاه درباره ی محتوای کارت توجه پوهنده به محتوا را افزاهش داد و انگیزه ی رجوع بره
منابع مختلف را جه هادگیری بیشتر ،در وی اهجاد نمود.
 -4هنگام اهدا کارت به پوهنده اطالعات پش کارت را تکمیل نماهید تا درهاف اهن کارت تفکر از دستان شما برای پوهنده تبدهل بره
هک خاطره ی معنوی و ماندگار شود.
 -9در قسم خالی پش کارت می توانید به نوشتن نام پوهنده (با لفظ"آقا" و "خانم") اکتفا کنید(نوشتن نام پوهنده بر پش کرارت
سبب می شود که فقط خود ِآن پوهنده بتواند آن کارت را ارائه دهد) اما بسیار پسندهده اس که در قالب چند کلمره ی کوتراه دلیرل
اهدا اهن کارت به پوهنده را براهش به هادگار بگاارهد .عباراتی نظیر:
الف) به مناسب ورود به مرحله ی نمازی/آخر قرآنی/درسی/دوره ای...
ب) به دلیل پیشرف در زمینه ی اخالقی/تحصیلی/قرآنی...
) به مناسب عید غدهر/سالروز والدت امام زمان(عج)/سالروز پیروزی انقالب....
د) به دلیل تلفّظ صحیح کلمه ی اولئِکَ (وقتی در قسم درسی همه هک کلمه را اشتباه مری خواننرد و تعرداد انردکی از پوهنردگان
همان کلمه را صحیح می خوانند)
ه) به دلیل شرک در نماز جماع /تکبیر گفتن/خواندن ادعیه....
و) به دلیل انجام امور اجراهی جلسه (چیدن و جمع کردن رحل و قرآن ها/پرچم/پاهراهی)....
ز)به دلیل اهتمام وهژه به رعاه حجاب....
ح) به مناسب سالروز تولد پوهنده/جشن تکلیف....
 -16نوشتن نام جلسه  ،نام مربی و تارهخ اهدا را در پاهین کارت فراموش نکنید.
در روبرو هک کارت تکمیل شده برای نمونه آمده اس :

این کارت تفکّر تبرّکاً به ....آقای حسن حسینی به
مناسبت ورود به مرحله درسی ........تقدیم می گردد.
نام جلسه :محمدیه برادران
نام مربی،تاریخ :محمد مسکین1314/1/ 1-
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 -11فرآهند پیشنهادی ارائه کارت ها و درهاف جاهزه توسط پوهندگان :
الف) پوهنده می تواند هر 3کارت ها 7کارت ها  14کارتی را که جمع آوری کرده خدم مربی محترم جلسره ارائره دهرد و در صرورت
پاسخ صحیح به سواالتی که مربی از محتوای کارت ها مطرح می کند  ،جاهزه ی مربوطه را درهاف نماهد.
ب) هنگام ارائه کارت  ،مربی محترم متن عربی کارت ها را برای پوهنده خوانده و پوهنده باهد ترجمه ی عبارت قرآنی ها الاقل مضمون
آن را بیان کند .در پاهان در صورت پاسخ صحیح پوهنده ،مربی عالمتی در کادر مربعی پش کارت های ارائه شده زده و کرارت هرا را
به همراه جاهزه به پوهنده باز می گرداند(.کارت ها ی تکراری قابل قبول نبوده و فقط هکی از آنها هنگام ارائه کارت به شمار می آهد)
) عالم زدن کادر مربعی

پش کارت به منظور خار شدن آن کارت از سیستم کارت تفکر اسر  .هعنری کرارت

های عالم زده برای همیشه در اختیار پوهنده قرار می گیرد اما دهگر نمی تواند مجددا همان کارت ها را ارائه دهد و جراهزه درهافر
کند.
د) اعداد  3و  7و  14کارت  ،هک پیشنهاد کارشناسی شده اس اما در مواردی مربی محترم به صالحدهد خود می تواند تعرداد کرارت
ها را جه

ارائه ،کمتر ها بیشتر در نظر بگیرد  .در اهنصورت حتما توجه شود که اعداد در نظر گرفته شده با گروه های کاالهی جرواهز

موجود در مجموعه تناسب داشته باشد.
ه) گروه بندی کارت ها در ارائه کارت ها اختاللی اهجاد نمی کند هعنی اگر پوهنده  14کارت ارائه داد که 7کارت از گرروه "الرف" و 7
کارت از گروه "ب" بود هی مشکلی وجود نخواهد داش .
 -12إن شا اهلل زهن پس جاهزه ها در چهار گروه کاالهی در اختیار شما قرار می گیرد که سعی می شود کاالهای گروه 3از  2و گرروه
 2از  1مرغوب تر باشند.
گروه :1کاالهای با برچسب "گروه:"1جه هدهه ارائه حدود 3کارت.
گروه :2کاالهای با برچسب "گروه:"2جه هدهه ارائه حدود 7کارت.
گروه:3کاالهای با برچسب "گروه:"3جه هدهه ارائه حدود 14کارت.
گروه :4جاهزه های بدون برچسب.جه تقدهم به جلسه اولی ها و به هر دلیل دهگری به صالحدهد مربی محترم.
 -13در اهدا جواهز گروه های کاالهی مربوطه دق عمل به خر دهید تا اشتیاق پوهندگان برای درهاف کارت های بیشرتر و متقرابال
فرص هادگیری بیشتر آنها از دس نرود.
 -14هنگام اهدا جاهزه به پوهنده سعی کنید با وی ارتباط کالمی برقرار کنید و با نگاهی نافا و لبخنردی برر لرب ،شریرهنی درهافر
جاهزه را براهش دو چندان کنید .کادو کردن جواهز و قرار دادن آن ها در بسته بندی های جااب و زهبا عالوه بر اهجاد حس احترام در
پوهنده  ،فرآهند اعطای جاهزه را تسهیل خواهد کرد.
 -15با توجه به ابعاد گسترده ی آموزشی کارت تفکّر از اهدا کارت ها درهغ نکنید و سعی کنید به هر بهانه ای که پوهنرده را شاهسرته
ی تقدهر می کند هک کارت تفکر به او هدهه نماهید .عالوه بر اهن تشوهق و تحسین بیش از حد  ،ممکن اسر پوهنرده را بره غررور و
خودبینی مبتال سازد .امام علی (ع)می فرماهند  :در مدح کسی زهاده روی و مبال ه مکن( غرر الحکم،

5

.)359

 -10شاهسته اس

از تشوهق های کالمی  ،روحی  ،روانی و احساس شخصی

دادن به پوهنده غافل نشوهد و نیز خطاهای اخالقی و

اشتباهات احتمالی پوهنده را در اعطای کارت های بعدی تأثیر گاار کنید تا باعث بازدارندگی از خطاها و اشتباهات بعدی شود .نظیر
انداختن قرآن ،رد شدن از روی قرآن و  . ...ضمناً سیستم کارت تفکّر مانع از اعطای جاهزه خار از سیستم توسط مربی و به تشخیص
او حسب موارد خا

نخواهد بود اما در اهن موارد از کاالهای گروه (4جاهزه های بدون برچسب) استفاده کنید که انگیزه ی پوهندگان

برای درهاف و ارائه ی کارت های بیشتر از بین نرود.
 -17هر زمان کارت های درهافتی به پاهان رسید می توانید کارت های جدهد و ها هر شماره از کارت هرای قبلری را در جلسره شرهید
حسن ترک(برادران) و جلسه شهید محمد رنجبران(خواهران) از خادم مربوطه درهاف نماهید.
إن شا اهلل با هاری خداوند متعال ،عناهات وهژه ی حضرت حجّ (عج) و اهتمام وهژه ی شما مربیان و کمک مربیران محتررم جلسرات
قرآنی مکتب امام زمان(عج) ،روز به روز شاهد پیشرف و توسعه ی کیفی و کمّی جلسرات قرآنری تربیر محرور و در نتیجره تربیر
سربازانی قرآنی برای امام عصر(عج) باشیم .در پاهان نثار پیامبر رحمر  ،حضررت محمرد( ) و اهرل بیر گرامری شران(ع) صرلواتی
بفرستید.

خدا قوت
به امید عاقب به خیری
دفتر طراحی آموزش و منابع آموزشی
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