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وبینــار برنامههــای هفتــه پژوهــش و ســومین نمایشــگاه
دســتاوردهای پژوهشــی و فنــاوری دفتــر تبلیغات اســامی حوزه
علمیــه قــم روز شــنبه  29آذر مــاه برگــزار شــد .دکتــر حســن
ملکــی معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان پژوهــش ســخنرانی را
با موضوع "مبانی دینی تحول در برنامه درسی" ارائه کرد.

ملکــی بــا قرائــت آیــه شــریفه "حســبنا اللــه و نعــم الوکیــل نعــم المولــی
و نعــم النصیــر" دلیــل انتخــاب ایــن موضــوع بــرای ســخنرانی را عالیــق
مطالعاتــی خــودش در ایــن زمینــه دانســت و گفــت :بــه عنــوان یــک فــرد
یــا مســوول ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی اعتقــاد راســخ دارم
کــه اگــر بخواهیــم تحــوالت تعلیــم و تربیتــی را مرتبــط بــا مبانــی دینــی
و اســناد تحولــی پیــش ببریــم بایــد بــا مراکــز اعتقــادی و دینــی ماننــد
حــوزهی علمیــه ،دفتــر تبلیغــات اســامی و دیگــر مراکــز مشــابه مرتبــط
باشــیم و بــه طــرق مختلــف بهرهمنــدی الزم را از اســتادان محتــرم و
تحقیقاتــی کــه انجــام دادهانــد بــه عمــل بیاوریــم.
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معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش در ادامــه بیــان کــرد :الزم اســت ابتــدا
مــرادم از دو مفهــوم دیــن و برنام ـهی درســی را عــرض کنــم .براســاس
آموزههایــی کــه از مطالعــات علمــای گرامــی اســام و تحقیقــات
انجــام شــده داریــم؛ میتوانیــم بگوییــم کــه دیــن "مجموعــهای از
گزارههــای توصیفــی و تجویــزی اســت" .گزارههــای توصیفــی بیشــتر
ناظــر بــر توصیــف واقعیتهــای هستیشناســی ،انسانشناســی،
معرفتشناســی ،ارزششناســی و در رأس آنهــا خداشناســی اســت،
ماننــد گزارههایــی از قبیــل اینکــه خــدا وجــود دارد و خــدای متعــال
خالــق هســتی اســت و یــا ایــن گــزاره کــه انســان کرامــت ذاتــی دارد.
گزارههــای تجویــزی هــم مجموع ـهای از بایدهــا و نبایدهــای اخالقــی
و احــکام دینــی اســت کــه از گزارههــای توصیفــی منبعــث میشــوند و
نشــأت میگیرنــد و البتــه ریشــهی اصلــی آنهــا آموزههــای وحیانــی و
نقــل و عقــل اســت.
دکتــر ملکــی افــزود :طبیعــی اســت کــه در ایــن زمــان کــم ،بنــا نــدارم و
امکانپذیــر نیســت کــه برنامهریــزی درســی را بــه همـهی ایــن گزارههــای
توصیفــی و تجویــزی متصــل کنــم ،امــا یکــی از ابعــاد ایــن توصیفهــا کــه
ی انسانشناســی میشــود را بــر محوریــت فطــرت الهــی
مربــوط بــه مبان ـ 
انســان انتخــاب کــردهام تــا نســبتی بیــن فطــرت الهــی انســان از یــک طرف
و برنامهریــزی درســی از طــرف دیگــر برقــرار کنــم.
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برنامه درسی طرح و نقشه
تربیت همه جانبه متربی است
رئیــس ســازمان پژوهــش بــا تأکیــد بــر اینکــه مــراد وی از برنامهریــزی
درســی ،طــرح و نقشــهی تربیــت همــه جانبــهی متربــی اســت؛ بیــان
کــرد :مــا در ادبیــات برنامــه درســی از قــول برخــی از صاحبنظــران
ایــن رشــته دریافــت میکنیــم کــه گفتــه میشــود برنامــه درســی طــرح
یادگیــری اســت .بنــده اعتقــاد دارم کــه وقتــی بــا نــگاه جامــع دینــی و
براســاس فلســفهی تربیتــی اســام در برنامــه درســی تأمــل میکنیــم؛
ایــن تعریــف ،یعنــی برنامــه درســی را طرحــی بــرای یادگیــری در نظــر
گرفتــن ،کفایــت نمیکنــد و بیــان کافــی نیســت .مــا بــه مقولـهی تربیــت
کــه یــک وســعت معنایــی دارد و وســیعتر از مقولــهی یادگیــری اســت
ً
بــاور داریــم و اعتقــاد داریــم کــه لزومــا تربیــت مســاوی یادگیــری نیســت.
در تربیــت یادگیــری هــم هســت امــا یادگیــری وســیعتر و عمیقتــر اســت
و در نــگاه تربیتــی دینــی مــا مســئلهی تربیــت جایــگاه خاصــی دارد .بــه
همیــن دلیــل بــاور دارم کــه برنام ـهی درســی طــرح و نقش ـهی تربیــت
همــه جانب ـهی متربــی اســت.
معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش تأکیــد کــرد :وقتــی از برنامــهی
درســی ســخن میگوییــم از یــک نقشــه و یــک طــرح حــرف میزنیــم.
همانگونــه کــه هــر طرحــی در درون خــودش دارای اجــزا و عناصــری
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اســت در درون طــرح تربیــت همــه جانبــه هــم بــه طــور طبیعــی عناصری
وجــود دارد .عنصــر هدفهــای تربیــت ،عنصــر محتــوای تربیــت ،عنصــر
نظــام ارزشــیابی در تربیــت ،عنصــر نقــش معلــم در تربیــت ،عنصــر نقــش
متربــی در تربیــت ،عنصــر فضــا و زمــان در تربیــت و امثــال آن در ایــن
طــرح معنــا پیــدا میکنــد .امــا اگــر بگوییــم برنامــهی درســی طــرح
یادگیــری اســت خــود را در یــک محــدوده تنــگ مضیــق کردهایــم.
بنابرایــن مــراد از مفهــوم برنامـهی درســی در عرایــض امــروز مــن ،طــرح
و نقشــه تربیــت همــه جانبــه اســت.
رویکردهای مختلف در برنامه درسی
حســن ملکــی رئیــس ســازمان پژوهــش بیــان کــرد :در ادبیــات برنامـهی
درســی بهعنــوان یــک علــم ،رویکردهــای مختلفــی مطــرح اســت .یــک
رویکــرد وجــود دارد کــه "رویکــرد دانشآمــوز محــور" اســت ،بــه ایــن
معنــا کــه دانشآمــوز و یادگیرنــده را در کانــون توجــه خــود قــرار دادهانــد.
ً
ایــن رویکــرد در ادبیــات برنامــهی درســی عمدتــا از فلســفهی تربیتــی
پراگماتیســم ریشــه میگیــرد .یــک نــگاه لیبرالیســتی بــه تعلیــم و تربیــت
وجــود دارد .در اینکــه دانشآمــوز اهمیــت دارد تردیــدی نیســت و مــا در
اینکــه متربــی محوریــت دارد هــم شــکی نداریــم ،امــا ایــن گونــه نیســت
کــه مــا در کانــون توجــه طــرح و نقش ـهی تربیــت فقــط نیازهــا و عالیــق
7

یادگیرنــده را محــور قــرار بدهیــم و یــا بــه طــور افراطــی بــه آن محوریــت
قائــل شــویم.
ملکــی افــزود :در واقــع اینکــه هدفهــای تربیتــی و ســایر عناصــر
ً
تربیتــی را صرفــا از نیازهــای یادگیرنــده بگیریــم را مناســب تلقــی
نمیکنیــم .ایــن رویکــرد نمیتوانــد ابعــاد اساســی رشــد انســان را در
مســیر تربیــت اصیــل و اصلــی او پیــش ببــرد ،امــا بهعنــوان یــک رویکــرد
در ادبیــات برنامــهی درســی وجــود دارد .پــس در ایــن رویکــرد کانــون
ً
توجــه یادگیرنــده اســت و صرفــا بــه نیازهــای او ،عالیــق او و اصالــت دادن
بــه یادگیرنــده توجــه میشــود.
معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه اینکــه رویکــرد دیگــر؛ "رویکــرد
جامعــه محــور" اســت ،افــزود :در ایــن رویکــرد دانشآمــوز را برمیدارنــد
و بــه جــای آن زندگــی اجتماعــی و جامعــه را قــرار میدهنــد .اینجــا هــم
اعتقادشــان بــر ایــن اســت کــه مــا بــا داللتهــای جامعــه و داللتهــای
زندگــی اجتماعــی و بــا الهامــی کــه از جامعــه دریافــت میکنیــم بایــد
عناصــر برنامــه درســی را طراحــی کنیــم .بنــده بهعنــوان یــک پژوهشــگر
معتقــدم کــه زندگــی اجتماعــی مهــم اســت و در اندیشــه دینــی مــا بــه
مقــدار زیــادی بــه زندگــی اجتماعــی اهمیــت داده شــده اســت ولــی زندگــی
اجتماعــی اگــر بــه طــور افراطــی اصیــل تلقــی شــود و بــه طــور افراطــی
مــورد توجــه کانونــی طراحــان برنامــه درســی قــرار بگیــرد ،افــرادی پــرورش
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پیــدا میکننــد کــه ایــن افــراد بــا اصالــت دادن بــه جامعــه در واقــع محیــط
جامعــه میشــوند و ســازگاری مطلــق پیــدا میکننــد.
دکتــر ملکــی تصریــح کــرد :در عیــن حــال کــه جامعــه اهمیــت دارد،
فــرد بایــد طــوری پــرورش پیــدا کنــد کــه گاهــی در مقابــل امــور منفــی و
نامطلــوب جامعــه ،موضعگیــری فکــری و در صــورت لــزوم عملــی کنــد.
براســاس نــگاه امــر بــه معــروف و نهــی منکــری کــه در اندیشـهی دینــی
مــا وجــود دارد ،انســان نبایــد در جامعــه هضــم شــود .در عیــن حــال کــه
بایــد بــه ارزشهــای جامعــه احتــرام قائــل شــود ولــی نبایــد اراده و اختیــار
منبعــث از فطــرت الهــی خــودش را نادیــده بگیــرد یــا مــورد بهرهبــرداری
قــرار ندهــد.
رئیــس ســازمان بیــان کــرد :رویکــرد ســومی کــه در برنامــه درســی وجــود
دارد "رویکــرد موضــوع محــور" اســت .ایــن رویکــرد ،دانشآمــوز و جامعــه را
برمـیدارد و بــه جــای آن موضوعــات علمــی و رشــته علمــی را قـرار میدهــد.
یعنــی بــا همــان معادالتــی کــه در دو رویکــرد قبلــی قــرار دارد و فقــط بــا
تغییــر کانــون توجــه ،یعنــی قـرار دادن موضوعــات علمــی بــه جــای زندگــی
اجتماعــی و بــه جــای عالیــق و نیازهــای فــرد ،دچــار همــان افراطگرایــی
میشــود .افـراط در هــر جــا صــورت بگیــرد میمــون و مبــارک نیســت .چــه در
دانشآمــوز گرایــی اف ـراط کنیــم و چــه در علمگرایــی و جامعهگرایــی اف ـراط
کنیــم ،از مســیر درســت برنامــه درســی فاصلــه میگیریــم.
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حســن ملکــی در ادامــه گفــت :حــاال اگــر مــا بیاییــم کانــون توجــه
خودمــان را از یکــی از توصیفهــا و آموزههــای دینــی خودمــان بــه نــام
ت الهــی انســان" دریافــت کنیــم و فطــرت
"انسانشناســی" و بــه نــام "فطــر 
الهــی انســان را در کانــون توجــه خودمــان قــرار بدهیــم ،چــه تغییراتــی
ً
اتفــاق میافتــد و قاعدتــا چــه تحوالتــی بایــد در برنامـهی درســی رخ بدهــد؟
بــا توجــه بــه رویکردهایــی کــه در برنامـهی درســی وجــود دارد ایــن مســئله
ً
کامــا روشــن اســت کــه علــت تنــوع رویکردهــای برنامهریــزی درســی،
تنــوع در مبانــی فلســفی و تنــوع در مبانــی اعتقــادی اســت.
معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش خاطــر نشــان کــرد :مــا تنــوع و تکثــر
نظریههــا در علــم برنامــه درســی را یــک اتفــاق ،یــک تصــادف و یــک
ً
رویــداد بــدون مبنــا تلقــی نمیکنیــم .هــر یــک از نظریههــا اصطالحــا
یــک پــدر و مــادر فلســفی دارنــد .هــر یــک از آنهــا یــک ریشــه و بنیــان
اعتقــادی عمیــق بــرای خودشــان دارنــد و نظری ـهی خودشــان را بــر آن
پایــه قــرار دادهانــد ،واال چــه لزومــی دارد از جهــت علمــی ایــن همــه تنــوع
و ایــن همــه تکثــر؟ ایــن تنوعهــا و تکثرهــا علتــش تکثــر و تنــوع در
مبانــی اعتقــادی آن نظریــه اســت .ســخن مــا ایــن اســت کــه اگــر مبانــی
عــوض شــد بایــد نظریــه و رویکــرد تغییــر پیــدا کنــد .وقتــی بنیــان فلســفی
عــوض شــد اصــول و بایدهــا و نبایدهــای علمــی در برنامهریــزی درســی
بــه طــور طبیعــی عــوض میشــود.
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هدف غایی ما عبودیت و قرب الهی است
رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی در ادامــهی بحــث
مربــوط بــه رویکردهــای برنام ـهی درســی بیــان کــرد :مــا اگــر فطــرت
الهــی انســان را بــه جــای دانشآمــوز ،جامعــه و موضوعــات علمــی
ً
در کانــون توجــه قــرار دادیــم اصــا تــار و پــود برنامــهی درســی تغییــر
میکنــد .مطابــق تئــوری فطــرت و مطابــق تحلیلــی کــه از فطــرت
الهــی انســان بــه دســت میآیــد ،انســان بالفطــره خداگــرا و پرستشــگر
اســت .مــا خداگرایــی را نســبت بــه انســان یــک امــری کــه بــر او وارد
شــده اســت؛ تلقــی نمیکنیــم ،بلکــه اعتقــاد داریــم مســئلهی گرایــش بــه
خــدا مســئلهی عبودیــت در سرشــت اوســت .حــاال اگــر بــا ایــن نــگاه بــه
برنام ـهی درســی نــگاه کنیــم آیــا نبایــد هــدف غایــی تربیــت خودمــان را
عبودیــت و قــرب الهــی قــرار بدهیــم؟ راهــی جــز ایــن نداریــم.
ملکــی ادامــه داد :مــا در نظــام تعلیــم و تربیــت و در برنامههــای درســی
خودمــان بایــد غایــت را قــرب الهــی قــرار بدهیــم .کما اینکه شــما در ســایر
نظامهــای تعلیــم و تربیــت هــم هیــچ نظــام بــدون غایــت نمیبینیــد.
در دنیــای لیبرالیســتی یــک غایــت وجــود دارد و در دنیــای مارکسیســتی
یــک غایــت دیگــر وجــود دارد .پســت مدرنیس ـمها هــم بــرای خودشــان
ســخن دیگــری دارنــد .ایــن یــک واقعیــت علمــی اســت.
معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش اظهــار داشــت :مــا اگــر فطــرت الهــی را
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در کانــون رویکــرد برنامهریــزی درســی قــرار بدهیــم یکــی از بایدهایــی کــه
از جهــت عقلــی اســتنتاج میشــود ایــن اســت کــه مــا بایــد هــدف غایــی
را در نظــام برنامــه درســی خودمــان قــرب الهــی قــرار بدهیــم .اگــر چنیــن
کردیــم بایــد همــهی برنامههــای درســی مــا بــدون اســتثناء در ایــن
صــراط حرکــت کننــد .البتــه مــا بــاور داریــم کــه برنامـهی درســی علــوم،
برنامــه درســی ریاضــی ،برنامــه درســی مطالعــات اجتماعــی ،برنامــه
درســی ادبیــات و ...یکــی نیســتند و اینهــا ظرفهــای گوناگونانــد ،امــا
بایــد از منظــر ظــرف و ظرفیــت خــود بــه قــرب الهــی بنگرنــد .بهعنــوان
مثــال در مــورد درس علــوم مــا بایــد معلــوم شــود کــه ایــن درس جمهــوری
اســامی ایــران اســت .یــا در مــورد درس ریاضــی بایــد تــا حــدودی معلــوم
شــود کــه ایــن درس در جمهــوری اســامی میخواهــد تدریــس شــود نــه
در اســترالیا ،کانــادا یــا جاهــای دیگــر.
از حوزه علمی و سازمان تبلیغات کمک
میخواهیم
ملکــی تأکیــد کــرد :بــه هــر حــال بایــد بپذیریــم کــه برنامههــای درســی
مــا ُسـ ُـبلی هســتند کــه بایــد بــه صــراط ملحــق شــوند و آن صــراط قــرب
الهــی و عبودیــت اســت .برنامههــای درســی نبایــد هــر کــدام خــود بــه
یــک صــراط ملحــق شــوند .بایــد در همــان موقعیــت ســبیل بــودن بماننــد
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منتهــا بــه صــراط ملحــق شــوند .البتــه مــا در انجــام ایــن مأموریــت راه
ســخت و پــر مانعــی در پیــش داریــم .بــه همیــن دلیــل بــا بــاور عمیــق
عــرض میکنــم کــه اگــر بخواهیــم برنامههــای درســی مــا در صــراط
قــرب الهــی و در مســیر نقــل و عقــل حرکــت کننــد بایــد اســتمداد بطلبیم.
وی افــزود :مــا از حــوزهی علمیــه قــم کمــک میخواهیــم .بــه همیــن
دلیــل بنــده از حضــرت آیتاللــه اعرافــی و اســتادان محتــرم حــوزه علمیــه
تقاضــا کــردم کــه اســتادانی را معرفــی کننــد تــا بیاینــد در شــوراهای
برنامهریــزی درســی مــا عضویــت پیــدا کننــد .الحمدللــه بخشــی از ایــن
موضــوع محقــق شــده اســت ولــی مــا هنــوز بــرای ارتبــاط عمیقتــر بــه
نشســتهای عمیقتــر نیــاز داریــم .مــا ایــن راه را بــا بیانــات صریــح
امــام خامنـهای مــد ظلــه العالــی پیــش میرویــم و انشــاءالله بــه میمنــت
تقــدس ایــن راه و بــا دعــای خیــر معظــم لــه و شــما اســتادان گرامــی در
ایــن راه توفیــق بــه دســت خواهیــم آورد.
لزوم توجه به نیازهای فطری
در برنامهریزی درسی

ً
رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی بیــان کــرد :معمــوال
در برنامهریــزی درســی مقولــهای وجــود دارد بــه نــام نیازســنجی .در
بحــث نیازســنجی مطــرح میشــود کــه مــا چگونــه نیازهــای یادگیرنــده
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ً
را بفهمیــم ،بشناســیم و دریافــت کنیــم .معمــوال روالشــان بــه ایــن
ً
صــورت اســت کــه نوعــا نیازهــا را میخواهنــد از دادههــا و واقعیتهــای
عینــی بــه دســت بیاورنــد .یعنــی مطالعاتــی در واقعیتهــای آموزشــی
میکننــد و مطالعاتــی از طریــق دانشآمــوزان ،معلمــان ،کارشناســان
و والدیــن انجــام میدهنــد و از طریــق تحلیلــی کــه از ایــن دادههــا بــه
دســت میآورنــد پــی بــه نیازهایــی میآورنــد .ضمــن اینکــه توجــه بــه
ایــن واقعیتهــا را نمیشــود منکــر شــد ،امــا نــگاه فطــرت الهــی و
برنامهریــزی درســی یــک فضــای دیگــری در مقولــه نیــاز بــاز میکنــد و
آن هــم نیازهــای اصیــل فطــری و نیازهــای اصیــل معنــوی اســت کــه مــا
آنهــا را در نیازســنجیهای معمولــی نمیبینیــم.
ملکــی ادامــه داد :مــا یــک ســری نیازهــای فطــری داریــم کــه ایــن
نیازهــای فطــری در تحلیــل دینــی انســان قابــل طــرح اســت .نیازهایــی
ماننــد نیــاز بــه معنویــت و اخــاق یــا نیــاز بــه مناســبات اجتماعــی مبتنــی
بــر آموزههــای دینــی .مــا یــک ســری نیازهــا داریــم کــه ثابــت و فطــری
هســتند .ایــن نیازهــای فطــری از تحلیــل فطــرت الهــی انســان بــه دســت
میآیــد .مــا در ایــن الگوهــای نیازســنجی ایــن نــوع نــگاه بــه نیــاز را
مالحظــه نمیکنیــم ،امــا وقتــی فطــرت الهــی انســان را مبنــا قــرار دادیــم
ً
طبیعتــا در اینجــا بایــد ســوال کنیــم کــه نیازهــای اصیــل فطــرت انســان
کدامانــد؟ آنهــا را بایــد دریافــت کنیــم و از آنهــا بایــد تحلیــل درســتی
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داشــته باشــیم و آنهــا را بــرای طراحــی و تدویــن برنامههــای درســی
مبنــا قــرار بدهیــم.
معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا تأکیــد بــر اینکــه مــا در مقــام توصیــف،
انســان را بــا کرامــت ذاتــی میشناســیم ،بیــان کــرد :قــرآن انســان را
مکــرم معرفــی میکنــد .در آیــات مختلــف بــه مــا میفهمانــد کــه انســان
در بیــن مخلوقــات پــروردگار متعــال ،منحصربهفــرد اســت و کرامــت
ذاتــی دارد .ایــن کرامــت ذاتــی دربــاره غیــر انســان و هیــچ موجــود
دیگــری بیــان نشــده اســت .حتــی دربــاره مالئکــه الهــی هــم بیــان نشــده
اســت .امــا برنامهریــزی درســی بایــد طــوری پیــش بــرود کــه زمین ـهی
کرامــت اکتســابی را بــرای خلیفــه خــدا در روی زمیــن فراهــم نمایــد ،واال
کرامــت ذاتــی انســان کــه ماننــد بــذر اســت .ماننــد یــک امــر خلقتــی و
سرشــتی در وجــودش خلــق و کاشــته شــده ولــی بالقــوه اســت .کرامــت
بخواهــد فعلیــت پیــدا کنــد بــه برنامــه درســی کرامــت پــرور و تعلیــم و
تربیــت کریمانــه نیــاز دارد .بــه معلمــی نیــاز دارد کــه بتوانــد کرامــت ذاتــی
انســان را از قــوه بــه فعــل بیــاورد.
وی افــزود :اگــر برنامــه درســی کرامــت پــرور را نتوانیــم طراحــی و معلــم
کرامــت پــرور را نتوانیــم آمــاده کنیــم چگونــه میتوانیــم بگوییــم کــه نظــام
تربیتــی مــا نظــام اســامی و الهــی اســت؟ البتــه بیــان ایــن ســخن بیــان
آســانی اســت ولــی عمــل کــردن بــه آن طراحیهــا و تدویــن عمیــق
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میخواهــد و از روشهــای مناســب و عقــل جمعــی و مطالعــات عمیــق
بایــد بهرهبــرداری شــود.
رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی در پایــان ســخنانش
گفــت :مــا اعتقــاد داریــم کــه سرشــت خلیفــه اللــه شــدن و سرشــت
جانشــین خــدای متعــال در زمیــن شــدن در انســانها قــرار داده شــده
و ایــن بایــد بــه فعلیــت برســد و پــرورش پیــدا کنــد .فلــذا مــا نظــام تربیتــی
خلیفــه اللــه پــرور و برنامــه درســی خلیفــه اللــه پــرور نیــاز داریــم .البتــه
ایــن مراتــب دارد و یــک امــر تشــکیکی اســت و در دورههــای تحصیلــی
مختلــف بایــد آرام آرام تجلــی و بــروز پیــدا کنــد .ایــن امکانپذیــر
نمیشــود مگــر آنکــه مــا هــم شــوراهای برنامهریــزی درســی قــوی و
هــم مطالعــات عمیــق داشــته باشــیم و هــم انشــاءالله از اندیشــهها،
مطالعــات و تولیــدات علمــی و فکــری حوزههــای محتــرم علمیــه،
دفتــر تبلیغــات اســامی قــم و ســایر مراکــز اســامی بهرهمنــد شــویم.
انشــاءالله بتوانیــم ایــن مســیر و ایــن صــراط را بــه خوبــی بپیماییــم.
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