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بخش دوم

تحليل محتوا 
و

 روش تدريس درس ها
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درس اّول

هدايت الهی
قسمت اّول: کليات

الف) اهداف
١ــ هدف کلی: توانايی تبيين نياز انسان به هدايت الهی و ارسال پيامبران 

٢ــ اهداف آموزشی:
ــ بيان نيازهای ويژٔه انسان 

ــ شناخت عوامل ناتوانی انسان در تنظيم برنامٔه کامل زندگی خود
ــ توضيح هدايت عمومی و هدايت خاص
ــ تبيين ويژگی های هدايت خاص انسان

ــ تدبر در آيات و استخراج پيام های مرتبط با موضوع

ب) پيش دانسته ها
وی  خلقتی  خصوصيات  با  وی  هدايت  ميان  تناسب  و  انسان  برتر  نيازهای  درس  اين  در  چون 
طرح می شود، دانش آموزان بايد به برخی از ويژگی های انسان که در سال های اّول و دوم آموخته اند، 
توجه کنند. توانايی تفکر و تعقل، قدرت انتخاب و اختيار، بی نهايت طلبی و تنوع طلبی و روح غيرمادی 
انسان از جملٔه اين ويژگی هاست که در درس های دوم و سوم کتاب دين و زندگی (١) و درس های سوم 

و چهارم دين و زندگی (٢) بدان ها پرداخته شده است.

ج) اصطالحات علمی درس
١ــ نيازهای طبيعی و غريزی: نيازهايی که ناشی از ُبعد جسمانی و حيوانی انسان است، مانند 

نياز به غذا و غريزهٔ جنسی. 
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٢ــ نيازهای برتر: نيازهايی که ناشی از ُبعد روحی و معنوی انسان است؛ مانند نياز به حيات 
جاودانه و نياز به زيبايی. 

در  که  مقصودی  و  غايت  به  موجودات  تمام  رساندن  و  کردن  عمومی:راهنمايی  هدايت  ٣ــ 
پيش دارند.

می گيرد.  صورت  موجودی  هر  خاص  به ويژگی های  توجه  با  که  هدايتی  خاص:  هدايت  ٤ــ 
بنابراين، هر موجودی هدايت خاص خود را دارد. اّما چون در بحث نبوت، هدايت خاص انسان مورد 

نظر است، کلمٔه «هدايت خاص» برای هدايت انسان به کار می رود. 
٥ــ حّجت: دليلی که برای قانع کردن يا محکوم کردن ديگری به کار می رود.

٦ــ حّجت ظاهری: پيامبران و ائمه اطهار صلوات الله عليهم هستند. خداوند در روز قيامت 
با اين حجت در مقابل گناهکاران و گمراهان استدالل می کند و می فرمايد مگر من به وسيلٔه پيامبران و 

امامان راه را به شما نشان ندادم، پس چرا راه حق را نپذيرفتيد و سرپيچی کرديد؟ 
٧ــ حّجت باطنی: همان عقل است که خداوند در وجود انسان قرار داده است. عقل، قوه ای 
است در انسان که با آن تفکر می کند، استدالل می ورزد و حقايق و واقعيات را درمی يابد، حق را از 

باطل و خوب را از بد تشخيص می دهد.

د) محورهای اصلی درس
١ــ انسان نيازهای برتری دارد که در مخلوقات ديگر نيست. بايد اين نيازها را بشناسد و به آن ها 

پاسخ دهد.
وادی  به  دارند،  را  آن  به  پاسخ گويی  دغدغٔه  و  شده اند  آگاه  نيازها  اين  به  نسبت  که  کسانی  ٢ــ 

انسانيت گام نهاده اند.
٣ــ پاسخ به اين نيازها بايد درست و جامع باشد.

را  درست  و  جامع  پاسخ  نيـازها  همٔه  به  نمی تواند  آگاهی ها  کمبود  علت  به  انسان  عقل  ٤ــ 
بدهد.

٥  ــ خداوند که آفرينندٔه انسان است، او را هدايت کرده و پاسخ کامل به نيازها را در اختيار وی 
قرار داده است.

٦  ــ اين هدايت الهی، مبتنی بر هدايت عمومی خداوند است که هر موجودی را که می آفريند، 
هدايت می کند.
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قسمت دوم: سازماندهی فعاليت ياددهی ــ يادگيری

الف) آماده سازی و ايجاد انگيزه
سازماندهی  ابتدا  است  الزم  است،  تحصيلی  سال  درس  اولين  درس،  اين  اينکه  به  توجه  با 

کتاب های سال اّول و دوم و چگونگی ارتباط ميان مراحل اّول تا سوم يادآوری گردد.
برای ورود به درس مناسب است از مفهوم بيداری کمک گرفته شود. از فيلم هايی که بيداری 
استفاده  می توان  می آيد،  پديد  بيداری  از  بعد  که  تحّولی  و  می دهد  نشان  را  ديگر  حيوانات  و  پرندگان 
کرد. در اين فيلم ها بيشتر می توان قسمت هايی را استفاده کرد که حيوانات، پس از آگاهی از نيازهای 

جسمانی، برای رفع آن ها شروع به فعاليت و اقدام می کنند.
نمايش  به  را  حيوانات  و  گياهان  در  طبيعی  هدايت  که  مستندی  فيلم های  از  می توان  همچنين 

می گذارند و همراه با آيات قرآنی است، بهره برد.
رابطٔه   و  گيرد  قرار  بحث  مورد  کتاب  مطالب  نبايد  است،  آماده سازی  صرفاً  که  اينجا  در  البته 

خلقت و هدف و هدايت توضيح داده شود.

ب) انتخاب روش تدريس
دبير، با توجه به موقعيت کالس و مهارت های خود يک يا چند روش از روش های تدريس را که 

در بخش اّول کتاب آمده، انتخاب کند و در تدريس خود به کار برد.

ج) اجزای تدريس
هر روشی که دبير برای تدريس انتخاب می کند، بايد دارای اجزای زير باشد.
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اجزای تدريسرديف
قرائت و ترجمٔه آيات١
انجام فعاليت پيام آيات٢
طرح نيازهای برتر٣
تبيين حدود توانايی دستگاه تفکر٤
انجام فعاليت ارزيابی٥
انجام فعاليت پيام آيات٦
تبيين هدايت عمومی و ويژه٧
انجام فعاليت بررسی٨
توضيح «برای مطالعه»٩
اجرای گام اّول١٠

١ــ قرائت و ترجمۀ آيات
بعد از آماده سازی و ايجاد انگيزه که معموالً با توضيح ورودی هر درس و طرح سؤال های اصلی 
که هر درس بدان می پردازد، آغاز می شود، نوبت به قرائت آيات درس می رسد. در تمرين قرائت، هم 

می توان از نوار کاست استفاده کرد و هم از دانش آموزانی که صوت خوبی دارند، کمک گرفت.
در همين ابتدای سال الزم است قرائت دانش آموزان ارزيابی شود تا ميزان زمانی که بايد صرف 

قرائت شود، مشخص گردد.
در مورد قرائت و ترجمٔه آيات می توان از روش زير استفاده کرد:

١ــ دبير محترم قبل از کالس، محل آيات اين درس را در نوار آموزشی مشخص، و نوار را 
برای کالس آماده می کند. پس از پاسخ به سؤاالت فوق، نوار قرائت پخش می شود. هر عبارت دو بار 
قرائت شده است. دانش آموزان، بار اول گوش کرده و بار دوم همراه نوار زمزمه می کنند. به اين ترتيب 

آموزش و تمرين قرائت تا پايان آيات درس انجام می شود.
ترجمه  که  را  عباراتی  فردی  يا  گروهی  صورت  به  می شود  خواسته  دانش آموزان  از  سپس  ٢ــ 

نشده است، معنا کنند.
٣ــ پس از دادن فرصتی معين، هر گروه از دانش آموزان يا هر يک از افراد، به انتخاب دبير، يک 
سطر از آيات را قرائت می کند. به اين ترتيب، هم قرائت آيات درس مجددًا تمرين شده است و هم توانايی 
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قرائت دانش آموزان ارزش يابی می شود و دبير محترم نمرٔه قرائت هر دانش آموز را ثبت می کند. پس 
از قرائت، دانش آموز همان عبارت را معنا می کند. ترجمٔه تحت اللفظی عبارات توسط دانش  آموزان 
کفايت می کند و لزومی ندارد بر ترجمه زيبا و روان عبارات اصرار شود. دانش آموزان به تدريج توانايی 
از  برخی  معنای  محترم  دبير  است،  ضروری  مناسب و  گاهی  می کنند.  پيدا  را  روان تر  زيباتر و  ترجمه 
کلمات و ترکيبات را بيشتر توضيح دهد. دانش آموزان بايد پس از ارائه ترجمه توسط دوست خود و 
دريافته  را  عبارت  آن  صحيح  معنای  ديگر،  دانش آموز  از  دبير  پرسش  احتماالً  يا  دبير  توسط  آن  تأييد 
به  دبير  توسط  صحيح  ترجمه  که  شود  عادت  نبايد  کنند.  تصحيح  را  خود  ترجمه  لزوم،  صورت  در  و 
دانش آموزان امالء شود. امالی ترجمٔه صحيح، هم وقت کالس را می گيرد و هم دانش آموزان را از 
حضور فعال در اين قسمت از کار کالسی باز می دارد. دانش آموزان بايد بياموزند که از گفت وگوی بين 

دبير و دانش آموزان در کالس، معنای صحيح را درک، و ترجمٔه خود را اصالح کنند.
٤ــ پس از قرائت عباراتی که ترجمٔه آن ها در کتاب نوشته شده است، دانش آموزی که آن عبارت 
را قرائت کرده است،ترجمه آن را نيز از روی کتاب می خواند. دبير محترم در اين قسمت می تواند توجه 
توجه  هم چنين  کند.  جلب  نيز  عبارات  اين گونه  ترکيبات  و  کلمات  از  برخی  معنای  به  را  دانش آموزان 
دادن دانش آموزان به برخی از ويژگی های سادٔه صرفی يا نحوی کلمات و عبارات که به ويژه برای درک 
عميق تر معنا مناسب است، خالی از لطف و فايده نيست. شايان ذکر است که معنای عباراتی که ترجمه 
پرسش  پايانی  يا  مستمر  ارزش يابی  در  آن ها  از  نبايد  و  نمی باشد  دانش آموزان  تکليف  جزء  است  شده 
شود. به هر حال بايد از هر گونه فعاليتی که منجر به حفظ ترجمٔه اين دسته از عبارات می شود پرهيز 
کرد. بديهی است حفظ معنای برخی از کلماِت مربوط به عباراتی که ترجمه نشده است به تدريج انجام 
که  کنيم  توجه  بايد  اّما  می افزايد.  عبارات  معنای  درک  در  دانش آموزان  توانايی  بر  امر  اين  و  می شود 
فقط معنای عباراِت مشخص شدٔه آيات را از دانش آموزان طلب کنيم و از پرسيدن معنای لغت و کلمه 

خودداری کنيم. زيرا هدف اصلی، درک عبارات قرآنی است، نه معنی کلمه به صورت انفرادی.
برای تمرين قرائت، از کار گروهی استفاده کنيد و بکوشيد با ايجاد انگيزه، افراد توانای گروه به 
کمک افراد ضعيف بيايند، بدين طريق، هم افراد ضعيف تقويت می شوند و هم يک نوع همکاری بين 

افراد گروه شکل می گيرد.
تذکر: آنچه از قواعد ضروری تجويد مورد نظر است، طرز تلفظ صحيح حروف خاص زبان 
محترم  دبيران  شده اند.  آشنا  راهنمايی  دورٔه  در  حروف  اين  صحيح  تلفظ  با  است.دانش آموزان  عربی 
بايد تقويت اين توانايی را در دورٔه متوسطه درنظر داشته باشند و با توجه به ميزان توانايی دانش آموزان 
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و شرايط کلی کالس بر اين امر تأکيد نمايند. در اين خصوص، می توان در ادامٔه آموزش های سال های 
قبل برنامه ريزی کرد و در هر درس به تلفظ صحيح يکی از حروف پرداخت.

دانش آموزان بايد آيات را در کالس ترجمه کنند و از اينکه به صورت تکليف در منزل، آيات را 
ترجمه نمايند و به مدرسه آورند خودداری شود. البته اگر دانش آموزی قبالً ترجمه را آماده کرده باشد، 

نبايد مورد مؤاخذه قرار گيرد.
بهتر است دانش آموزان، آيات را به صورت گروهی ترجمه کرده و روی ترجمه های پيشنهاد شده 
بحث کوتاهی صورت گيرد. در صورت وجود فرصت و در حد امکان، از آموخته های دانش آموزان در 
درس عربی کمک بگيرد تا آنان معنای عبارت ها را بهتر درک کنند. دبير محترم، نبايد ترجمٔه عبارت ها 
را به  دانش آموزان ديکته کند، بلکه بايد از ميان بحث دانش آموزان و توضيحات خود، معنای هر عبارت 
را مشخص کرده تا در صورتی که ترجمٔه دانش آموزی اشتباه بود، خودش به اصالح آن بپردازد. ترجمٔه 
مورد  کتبی،  و  شفاهی  پرسش  زمان  در  چه  و  کالس  در  کار  هنگام  در  چه  دانش آموزان،  لفظ  به  لفظ 

قبول است.
٢ــ انجام فعاليت پيام آيات

مطابق با روئّه سال های قبل، بيشتر درس ها با تدبر در آيات آغاز می شود. در اين درس نيز، ابتدا 
دانش آموزان فعاليت «پيام آيات» را انجام می دهند و تدبر در آيات را تمرين می کنند.

مستقيم  خردمندی از خداوند می خواهد که راه  مطابق با آئه ٦ سورٔه حمد، هر انسان عاقل و 
سعادت را به او نشان دهد.

و  سرگردانی  نتيجه اش  باشد،  نداشته  درخواستی  چنين  کسی  اگر  حمد،  سورٔه   ٧ آئه  با  مطابق 
حيرانی (ضالّين) يا سقوط در انحراف و گناه است (مغضوب عليهم).

مطابق با آئه ٤١ سورٔه زمر، اکنون که خداوند ما را هدايت کرده، اگر کسی راه سعادت را انتخاب 
نکند، عواقب آن برعهدٔه خودش است.

مطابق با آئه ١٦٥ سورٔه نساء، اکنون که خداوند پيامبران را برای هدايت فرستاده، کسی نمی تواند 
در قيامت بهانه و دستاويزی داشته باشد.

٣ــ طرح نيازهای برتر
نمی تواند  خودش  انسان  سؤال می پردازد که: چرا  اين  طرح  دبير به  فعاليت،  اين  انجام  بعد از 

برنامٔه کاملی برای هدف زندگی تنظيم کند و به هدايت خداوند نياز دارد؟
پس از طرح اين سؤال، نيازهای برتر را همراه دانش آموزان پيگيری می کند.
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ابتدا دبير محترم دربارٔه بيدارى و ارتباط آن با نيازها توضيح مى دهد. در اين توضيح، دو نوع 
يکديگر مقايسه مى کند و نمونه ها را از  بيدارى، يعنى بيدارى ماّدى و جسمانى و بيدارى انسان را با 

دانش آموزان مى پرسد.
براى اين که درک نيازهاى غيرماّدى و نوع درد آن ها براى دانش آموزان ملموس شود، مى توان با 
ذکر يک مثال دربارٔه نياز مادى چنين توضيح داد که مثالً، نياز به آب و رفع تشنگى ابتدا به صورت يک 
اشتهاى ماليم در فرد شکل مى گيرد اّما به تدريج که اين نياز عميق تر مى شود، احساس تشنگى افزايش 

مى يابد و گاه اين تشنگى به جايى مى رسد که قرار و آرام را از انسان مى گيرد.
نيازهاى انسانى نيز همين گونه اند. در ابتدا که انسان درک ساده اى از آن ها دارد، بيش تر به صورت 
يک تمايل جلوه مى کند و وقتى که به درک عميق مى رسد، دغدغه اى جّدى در او پديد مى آيد که آرام و 

قرار را از وى سلب مى کند.
پس از ذکر اين مقدمات، دبير محترم هريک از نيازها را مطرح مى کند و به دانش آموزان اجازه 

مى دهد که دربارٔه آن ها گفت  و گو کنند و بگويند که تا چه اندازه اين سؤال براى آن ها مهم بوده است.
توجه شود که در اين مرحله از بحث، پاسخ به اين نيازها ضرورى نيست و مانع از پيشرفت درست 
آموزش مى شود. در اين درس، فقط بايد بر نيازها تکيه شود تا دانش آموزان به اهميت آن ها بيش تر پى 

ببرند و برايشان مسئله شود.
پاسخ به يک سؤال مهم دربارۀ اين درس
چرا از زاوئه نيازها وارد بحث نبوت شده ايم؟

پاسخ: يکى از مسئله هاى مهمى که امروزه بسيار مطرح مى شود و مورد توجه نوجوانان نيز قرار 
يک  به  امروزه  که  مسئله  اين  است.  زندگى»  به  معنابخشى  و «چگونگى  زندگى»  است، «معناى  گرفته 
بحران تبديل شده و انسان امروز با آن دست به گريبان است، ريشه در نيازهاى اساسى انسان دارد. 
انسان امروز مى پرسد: هدف از زندگى چيست؟ چرا زندگى مى کنم؟ شادى حقيقى کدام است؟ چه موقع 
احساس شادى واقعى خواهم کرد؟ سرنوشت ما چيست؟ کدام برنامه شادى واقعى را تأمين خواهد کرد؟ 

کدام برنامه مرا سعادتمند خواهد کرد؟ 
روان شناسان جديد براى پاسخ به اين موضوع، يعنى معناى زندگى، تالش هاى زيادى کرده اند 
کسانى که گرايش هاى دينى داشته اند بهتر توانسته اند  و پيشنهادهاى مختلفى ارائه داده اند اّما معموالً 

مخاطبان خود را قانع کنند و راه حل بدهند.
حقيقت اين است که موضوع «معنابخشى به زندگى» ارتباط مستقيمى با «فلسفٔه نبوت» دارد و 
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بدان بازمى گردد. زيرا وقتى زندگى معناى حقيقى خود را بازمى يابد که پاسخ صحيحى به آن سؤال هاى 
اساسى داده شود و اين سؤال ها همه در حوزٔه فلسفٔه نبوت است و پاسخ مطمئن و درست آن از جانب 

خداوند و در قالب «دين» به انسان ها داده مى شود.
امروزه کتاب هاى زيادى در پاسخ به مسئله «معنابخشى» نوشته مى شود و در اختيار جوانان و نوجوانان 
ما قرار مى گيرد. جوانان و نوجوانان نيز به اميد رسيدن به رضايت مندى از زندگى و يافتن معناى برتر زندگى 
به اين گونه کتاب ها رو مى آورند. بيشتر اين برنامه ها تأکيدشان بر پرداختن به زندگى اين دنياست و توجهى 
به اهداف اخروى ندارند و نمى توانند پاسخ گوى روح جاودانه طلب انسان باشند. به هر حال، اين برنامه ها 
به صورت رقيب دين ظاهر شده اند و مبلغان و معلمان و برنامه ريزان بايد بتوانند دين را به گونه اى ارائه دهند 

که هم رضايت مندى در زندگى به دست آيد و هم سعادت مندى اخروى ايجاد شود.
٤ــ تبيين حدود توانايی دستگاه تفکر

پس از بررسی نيازها، دبير اين سؤال را مطرح می کند که پاسخ به اين نيازها بايد چه ويژگی هايی 
داشته باشد.

در کتاب درسی روی دو ويژگی تأکيد شده است:
الف) همه جانبه بودن.

ب) درست و قابل اعتماد بودن.
پس از بيان اين دو ويژگی ، در کتاب دربارٔه شخصی که بتواند پاسخی با اين ويژگی ها تهيه کند نيز 
توضيح داده است. با اين توضيح، دانش آموز می تواند دريابد که آيا عقل انسان توانايی کامل دارد که 
چنين پاسخی را تهيه کند يا نه. به عبارت ديگر، اين توضيح کمک می کند که دانش آموز بتواند فعاليت 

ارزيابی را به درستی انجام دهد.
 ٥  ــ انجام فعاليت ارزيابی

در اين فعاليت، دانش آموزان بايد توانايی دستگاه تفکر را در پاسخ به نيازها بسنجند و بررسی 
قابل  و  «درست  هم  و  باشد  جانبه»  «همه  هم  که  کند  تهيه  پاسخی  می تواند  خودش  انسان  آيا  که  کنند 

اعتماد».
اين فعاليت می تواند به صورت گروهی يا انفرادی انجام پذيرد. پس از اينکه گروه ها يا افراد پاسخ 
خود را آماده کردند، چند گروه يا چند دانش آموز پاسخ های خود را مطرح می کنند و دبير نيز توضيحات 

الزم را ارائه می کنند.
در حين ارزيابی، دبير به دانش آموزان تذکر می دهد که کسی می تواند پاسخ درس به نيازها بدهد 
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که ويژگی های روحی و جسمی انسان را به خوبی بشناسد و به همٔه ابعاد وجود او آگاه باشد و به خصوص 
آيندٔه انسان و جهان را به خوبی درک کند و رابطه دنيا و آخرت را بداند. به عبارت ديگر، بايد احاطٔه 

کاملی بر جهان هستی و جايگاه انسان در جهان هستی داشته باشد.
توجه: نکته ای که الزم است در اينجا تذکر داده شود، اين است که هر انسانی از همان ابتدای 
جوانی نيازمند برنامٔه کامل زندگی و پاسخ به نيازهای برتر است. اگر انسانی بخواهد خودش به جست وجوی 
اين پاسخ برخيزد، سال های متمادی از عمر خود را بايد صرف تحقيق و مطالعه کند و باز هم به پاسخ کامل 
نرسد. حتی اگر هم برسد، بخش عمدهٔ عمر خود را از دست داده و تازه بايد حرکت را آغاز کند. يعنی بيشتر 
عمر خود را تلف کرده است. اّما اگر خداوند اين برنامه را از ابتدا برای انسان آماده کرده باشد، هر انسانی 
می تواند از همان آغاز جوانی قدم در راه سعادت بگذارد و از تمام ظرفيت عمر خود برای کسب کماالت 

استفاده کند. اّما کسی که چنين نکند و خودش دست به جست وجو بزند، آخرش خواهد گفت:
راجوانی صرف ره کردم که يابم زندگانی را جوانی  کردم  گم  و  را  زندگانی  نجستم 

٦  ــ انجام فعاليت پيام آيات
اکنون که دانش آموزان با انجام فعاليت قبلی دريافته اند که انسان، خودش اين توانايی را ندارد 
که پاسخ کامل به نيازهايش بدهد، از آن ها می خواهيم به سراغ آيات درس بروند تا دريابند که خداوند 
بشر را کمک کرده و هدف و راه درست رسيدن به هدف را به او نشان داده است. اين فعاليت نيز بهتر 

است به صورت گروهی انجام شود.
عمومی  هدايت  را  آن  که  می کند  هدايت  را  مخلوقات  تمام  خداوند  طه،  سورٔه   ٥٠ آئه  بنابر 

می گويند.
بنابر آئه ٣ سورٔه اعلی، خداوند هر مخلوقی را متناسب با ويژگی هايش هدايت می کند که آن را 

هدايت خاصه می نامند.
٧ــ تبيين رابطۀ هدايت عمومی و هدايت ويژۀ انسان

را  هدايت  و  خلقت  هدف،  رابطٔه  مثال هايی  ذکر  با  و  موسی  حضرت  بيان  از  استفاده  با  دبير، 
است  خاصی  ساختمان  دارای  عسل  زنبور  می زند.  مثال  را  عسل  زنبور  کريم  قرآن  می دهد.  توضيح 
گل های  شهد  از  تا  کرده  هدايت  را  او  غريزی  به طور  خاص،  ساختمان  همين  با  متناسب  خداوند  که 

مخصوص استفاده کرده و با تحولی که در اين شهدها می دهد، آن را به عسل تبديل نمايد.
سپس دبير، ويژگی های انسان را مطرح می کند تا نشان دهد اين ويژگی ها مقتضی هدايت خاصی 
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عقل  قؤه  باشد،  پيامبران  فرستادن  شکل  به  انسان  هدايت  می شود  سبب  که  اصلی  ويژگی  آن  است. 
است. عقل قوه ای است که توانايی تفکر دارد و می تواند درست را از نادرست تشخيص دهد. انسان 
به گونه ای ساخته شده که افعال و کارهای خود را از طريق فکر کردن انجام می دهد. يعنی انسان ابتدا 
فکر می کند و کاری را تشخيص می دهد، سپس تسليم قلبی به آن کار می شود و سپس اراده می کند و 

انجام می دهد.
به همين جهت الزم است راه و برنامٔه زندگی نيز به صورت يک قانون به او عرضه شود تا خودش 

آن برنامه را با فکر و عقل انتخاب کند و بدان عمل نمايد.
تذکر: در بخش هدايت، معموالً از هدايت عامه و خاصه و نيز هدايت تکوينى و تشريعى نام برده 
مى شود. با توجه به اين که اين اصطالحات در معارف دانشگاه نيز طرح مى شود، از ذکر آن ها خوددارى 

شده است.
دبيران گرامى توجه دارند که هدايت عامه در مقابل هدايت خاصه نيست. هدايت عامه بدان معناست 
که هدايت يک اصل کلى است و خداوند همٔه موجودات را هدايت مى کند. هدايت خاصه، بدان معناست 
که هدايت هر نوعى از موجودات، هدايت ويژه اى متناسب با خصوصيات آن موجود است. پس هدايت 
خاصه، يعنى هدايت ويژٔه هر موجود. هدايت انسان نيز هدايت خاصى است و به همين جهت، هدايت 
انسان را هدايت خاصه مى گويند. پس هدايت عامه، با هدايت تکوينى مساوى نيست. بلکه هدايت بر دو 
گونه است: هدايت تکوينى و هدايت تشريعى. برخى موجودات، مانند اشياى جهان، گياهان و حيوان ها 
اختيارى  کارهاى  اّما  است.  تکوينى  هدايت  تابع  هم  انسان  بدن  مى رسند.  مقصد  به  تکوينى  هدايت  با 
انسان تابع هدايت تشريعى است. البته بنابر تفسير دقيق مرحوم عالمه طباطبايى در تفسير الميزان، ذيل 
تبيين مفهوم امام در قرآن کريم، هدايت، سه گونه است: هدايت تکوينى، هدايت تشريعى و هدايت به 

امر (يا هدايت معنوى).
٨   ــ انجام فعاليت بررسی

همان  درست  و  راست  راه  که  اين  با  دارد.  توجه  اجتماعى  آسيب هاى  از  يکى  به  فعاليت،  اين 
راهى است که خداوند پيشنهاد مى کند اّما عوامل مختلفى سبب مى شود که آدم ها راه هاى ديگرى پيش 
گيرند. آسيب شناسى اين موضوع به دانش آموزان کمک مى کند که تجربه هاى شکست خوردٔه ديگران 

را تکرار نکنند.
بسيارى از افراد اصل دين را مى پذيرند و قبول دارند که راه الهى موجب سعادت است اّما در 

عمل، آن طور که خودشان مى خواهند عمل مى کنند و از هوس هاى خود پيروى مى کنند.
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برخى از افراد، تابع موج هايى مى شوند که پيرامون آن ها در جريان است؛ يعنى استقالل رأى خود 
را از دست مى دهند و به نوعى خود کم بينى دچار مى شوند.

مطلوبى  وضع  دينداران  که  مى بينند  و  مى کنند  نگاه  دينداران  موجود  وضع  به  افراد  برخى 
ندارند.

برخى از افراد بدون مطالعه و تحقيق جدى به تصميم گيرى مى رسند.
برخى از افراد فکر مى کنند که هرچه مربوط به گذشته است، بايد کنار گذاشته شود.

و …
ـ  توضيح «برای مطالعه» ٩ـ

در پايان درس، دو متن براى مطالعه قرار داده شده است:
اين متن ناظر به احساس نياز انسان امروز به معنويت و پيام آسمانى است. در اين متن توضيح 
داده شده که در ابتداى پيشرفت علم در عصر حاضر، انسان فکر مى کرد که پاسخ همٔه نيازهاى خود 
را از علم مى گيرد. اّما به تدريج متوجه شد که چنين چيزى امکان پذير نيست. اکنون دنيا تشنٔه پيام هاى 
معنوى است ولى متأسفانه برخى مى خواهند از اين فرصت سوء استفاده کنند و با تبليغ معنويت هاى 

کاذب و دروغين، مردم را از دين الهى دور سازند.
ما وظيفه داريم که دين حق را در زيباترين جلؤه آن به دنياى امروز معرفى کنيم. 

توجه: قسمت هاى براى مطالعه، جزء متن آموزشى رسمى نيست و خواندن آن اجبارى نمى باشد، 
به همين جهت نبايد به   اجبار از دانش آموزان خواسته شود. بنابراين در ارزش يابى مستمر، پايانى و آزمون 

دانشگاه ها مورد سؤال قرار نمى گيرد. اين متن ها کاربردهاى زير را دارد:
توسعه  را  خود  دينى  دانش  و  کنند  مطالعه  را  متن ها  اين  شخصى  انگيزٔه  با  دانش آموزان  ۱ــ 

دهند.
۲ــ دبير، در هنگام توضيح درس، از اين متن ها کمک بگيرد.

۳ــ دبير مى تواند به برخى دانش آموزان پيشنهاد دهد که اين متن ها را مطالعه کنند و به کالس 
گزارش دهند و از نمرٔه فوق العاده استفاده کنند.

١٠ــ اجرای گام اّول
همان طور که می دانيم، هرگامی، يک برنامه است که پس از يادگيری يک يا چند درس مطرح 
همان  برنامه ها،  اين  تنظيم  است.  عملی  برنامه ريزی  به همين  رسيدن  درس  اصلی  هدف  می شود. 
فضايی  و  بگيرد  جدی  را  آن  دبير  که  است  الزم  پس  است.  دانش آموز  زندگی  در  درس  تأثيرگذاری 
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مطلوب برای اجرای آن در کالس ايجاد کند.
اکنون که معلوم شد پاسخ اصلی به نياز انسان از جانب خداوند داده شده است، يکی از برنامه های 
مهم در زندگی هر فرد بايد اين باشد که پاسخ داده شده از جانب خداوند را که همان دين اوست بشناسد، 

يعنی کالم پيامبر خداوند را بشنود و برای عمل به آن برنامه ريزی کند.

د) انجام بخش انديشه و تحقيق
آن  گرفتار  جوانان  از  برخى  که  است  مربوط  آسيب هايى  از  يکى  به  پرسش  اين  اّول:  پرسش 
هستند. جوانان معموالً از آزادى در سليقه و تفاوت سليقه ها سخن مى گويند و معتقدند که هرکس بايد 
مطابق سليقه اش زندگى کند، نه مطابق با سليقٔه ديگران. اينان مى گويند اگر سليقٔه ديگران بر ما تحميل 
شود، احساس رضايت و شادکامى براى ما پيش نخواهد آمد و اگر جلوی سليقه ها گرفته شود، نارضايتى 

و طغيان جوانان را به دنبال دارد.
در پاسخ مى گوييم: راه کمال و رشد هر نوع از موجودات، راه معّين و خاصى است؛ به طور 
گوسفند  نوزاد  برسند.  خود  کمال  به  تا  بپيمايند  بايد  را  معّينى  راه  گوسفند،  نوزاد  و  گندم  دانٔه  مثال، 
نمى تواند بگويد سليقه ام اين است که شير نخورم. اگر شير نخورد رشد نمى کند و مى ميرد؛ زيرا از طريق 
شير، مواد غذايى مورد نياز بدنش تأمين مى گردد و رشد مى کند. جسم يک کودک نيز چنين است. 
براى اين که جسم او رشد کند، مواد غذايى خاصى مى طلبد اما اگر اين مواد غذايى را استفاده نکند و 
به جاى آن مواد سّمى، آلوده به ميکروب يا ويروس هاى زيان آور بخورد، بيمار مى شود و يا زندگى خود 

را از دست مى دهد.
در حقيقت، رشد و نمو بدن انسان و هر موجود ديگر، مکانيسم و قانون مندى ويژٔه خود را دارد و 

اگر کسى نخواست از اين قانون مندى پيروى کند بايد تبعات آن مانند رنج و بيمارى و درد را بپذيرد.
بُعد معنوى و انسانى وجود انسان نيز همين گونه است. رشد آن از راه معين و قانون مندى خاصى 
تبعيت مى کند و به راه و قانون ديگرى جواب نمى دهد. به ميزانى که از اين راه و قانون دور شويم، درد 

و رنج و تبعات منفى آن را بايد بپذيريم. پس هر راهى رسانندٔه انسان به مقصود نيست.
بنابراين، بايد دانش آموزان را به اين نکته راهنمايى کنيم که سليقه ها تا آن جا قابل استفاده هستند 
که به راه تکامل انسان ضربه وارد نکنند و در چارچوب آن قرار گيرند. و اگر کسى سليقه اى داشت 
که با قانون مندى رشد انسان و ابعاد معنوى او در تضاد بود، بايد به نتايج آن تن دردهد و آمادٔه مضّرات 

آن باشد.
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پاسخ به پرسش دوم: اين پرسش نيز به طرح يکى از آسيب ها مى پردازد. برخى از افراد که در 
چنگال هوس هاى زودگذر زندگى گرفتارند، وقتى با سؤال هاى بنيادين روبه رو مى شوند، براى آسوده 
کردن وجدان، خود را به بى خيالى مى زنند و مى گويند خود را درگير اين سؤال هاى اساسى نمى کنيم. 

زندگى به هر صورتى که پيش برود، براى ما تفاوتى ندارد.
اّما اين ها نمى دانند روزى متوجه اين تفاوت مى شوند که ديگر قادر به انجام دادن کارى نيستند. 
در آن روز نمى توانند خود را به بى خيالى بزنند؛ زيرا گرفتار عواقب کارهاى خود شده اند و رنج و عذاب 

آن را احساس مى کنند.
بنابراين، انسان عاقل نمى تواند چنين نگرشى داشته باشد. اين نگرش، بيشتر شبيه به حالت کودکى 
است که مقدارى شيرينى به دست گرفته و درحال خوردن است اّما درحال رفتن به سمتى پر از چاه و 
چاله و حيوان هاى وحشى است. اين کودک حق دارد که بى خيال باشد؛ زيرا دستگاه انديشٔه او آن قدر 

رشد نکرده که آن خطرها را محاسبه کند. اّما يک انسان عاقل نمى تواند اين گونه باشد.
پاسخ به پرسش سوم: در آيات ۴۲ و ۴۳ سورٔه يونس، خداوند به پيامبر مى فرمايد: 

کسى که عقلش را به کار نگرفته و قلبش کور شده، هدايت نمى شود؛ يعنى هدايت پيامبر که حجت 
داشته  عمل  قدرت  نشده و  سرکوب  باطنى  حجت  يعنى  عقل،  که  مى شود  واقع  مؤثر  وقتى  ظاهراست، 

باشد.
پاسخ به پرسش چهارم: پاسخ اين سؤال بايد در جدولى مانند جدول زير تنظيم گردد.

پاسخنيازآيه
اين آيه مى گويد که خداوند برنامٔه صحيح زندگى را در نياز به برنامٔه زندگىاسراء ٩

اختيار انسان قرار داده است. 
اين آيه بيان مى کند که ايمان و عمل صالح، حيات پاک نياز به آيندٔه روشن و برنامٔه زندگینحل ٩٧

همراه با رشد و شادکامى را در پى دارد و آينده اى روشن 
که پاداش اخروى است را به ارمغان مى آورد.

رعد ٢٨ 
و ٢٩

خاطر نياز به آيندهٔ روشن و  برنامٔه زندگی امنيت  خداوند  ياد  که  شده  داده  تذکر  آيات  دراين 
مى آورد. ايمان و عمل صالح، آيندهٔ روشن و سرانجام نيکو 

دارد. 
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هـ) ارزشيابی از ميزان يادگيری
ارزشيابی از دانش آموزان از شروع تدريس يک  درس آغاز می شود و تا پرسش در جلسٔه بعد 
تدريس درس جديد و هم در جلسٔه بعد  هنگام  بايد هم در  مثال، ترجمٔه آيات را  ادامه می يابد. به طور 
پرسيد و نمرٔه آن را ثبت کرد. هم چنين نمرٔه انجام فعاليت در همان حين تدريس داده می شود و وقتی 
يک فعاليت انجام شد، در جلسٔه بعد از محتوای آن فعاليت به صورت پرسش از دانش آموزان ارزشيابی 

به عمل می آيد.
آنچه در اين درس بايد مورد ارزشيابی قرار گيرد، عبارتند از:

١ــ قرائت و ترجمٔه آيات مشخص شده
٢ــ انجام فعاليت پيام آيات

٣ــ توانايی تبيين نيازهای برتر
٤ــ توانايی تبيين ضرورت بهره مندی از هدايت الهی
٥  ــ توانايی تبيين ويژگی های پاسخ به نيازهای برتر

٦   ــ انجام فعاليت  ارزيابی
٧ــ انجام فعاليت پيام آيات

٨   ــ تبيين و تعريف هدايت عمومی و هدايت ويژه انسان
٩ــ تبيين جايگاه عقل و تفکر در نوع هدايت انسان

١٠ــ انجام فعاليت بررسی
١١ــ پاسخ به سؤال های بخش انديشه و تحقيق

١٢ــ گزارش محتوای «برای مطالعه» برای نمرٔه فوق العاده
١٣ــ مشارکت و همکاری در انجام فعاليت ها و حضور مؤثر در تدريس
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قسمت سوم: تمهيدات

الف) دانستنی های ضروری معّلم
۱ــ تفاوت نيازهاى بنيادين و اصيل با نيازهاى روبنايى و غيراصيل در انسان:

يکى از مشکالت زندگى انسان ها اين است که گاهى نمى توانند ميان اين دو دسته نيازها تفاوت 
قائل شوند و نيازهاى اصيل را از ديگر نيازها جدا سازند.

۲ــ عقل و توانايى آن: از مسئله هاى مهمى که در انسان شناسى، فلسفه و کالم مطرح است، 
عقل و ميزان توانايى هاى آن است. نظرات مختلفى دربارٔه عقل ابراز شده است. برخى براى عقل شأنى 
قائل نيستند و معتقدند که هرقدر دخالت عقل افزايش مى يابد، ايمان ضعيف تر مى شود. برخى از بزرگان 
مسيحيت معتقد به اين عقيده بوده اند. برخى مى گويند وظيفٔه عقل و کارايى آن تا آن جاست که ما را به 

در خانٔه وحى برساند. از آن پس بايد با راهنمايى وحى پيش رفت و نيازى به عقل نيست.
عبادت خداوند  به  را  ما  که  ماست  موردنظر  عقلى  دارد.آن  مختلف  معانى  مى گويند عقل  برخى 

فراخواند.
برخى نيز از عقل جزيى، عقل کلى، عقل محاسبه گر، عقِل عقل و مانند آن سخن مى گويند. ضرورى 
است دبير محترم جايگاه عقل را در نگرش دينى بشناسد تا در اين مورد دچار افراط و تفريط نگردد و 

دانش آموزان را به تضاد عقل و وحى يا تکئه مطلق بر عقل يا بى توجهى به عقل سوق ندهد.
تسنيم  تفسير  و  تفسيرالميزان  مقدمٔه  رئاليسم،  روش  و  فلسفه  اصول  پنجم  جلد  مقدمٔه  مطالعٔه 

مى تواند به ما کمک کند.
در  کتاب،  اول  بخش  به  دينى  تعاليم  در  آن  جايگاه  و  عقل  دربارٔه  بيش تر  اطالعات  کسب  براى 

قسمت مبانى مراجعه کنيد.
۳ــ اشعار زير براى توجه دانش آموزان به نيازهاى بنيادين و تعميق ديدگاه هاى آن ها 

دربارۀ زندگى و هدف آن است:

نانـى«تا در طلـب گــوهر کـانى، کـانى نانـى،  تـا در هـوس لقمـٔه 
هــر چيز که در ُجـستن آنى، آنىايـن نکتٔه رمـز اگـر تو دانى، دانى

ــــ
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آبگير زين  کن  عزم  دريا  بحر جو و ترک اين مرداب گيرسوى 
او چه داند لطف دست و رنج چاهاو که در چَه زاد و در آِب سياه

ــــ
َسَکنمـن نسـازم جـز به دريـايى وطن مـن  نسـازم  را  آبگيـرى 
شوم ايمن  و  جويم  بـى حـد  تا ابد در امن و صحت مى روم»آب 

مولوى
در رباعى اّول، مولوى رابطٔه ميان اهداف و آرزوها و شخصيت انسان را بيان مى کند و مى گويد 

هويت هرکس همان هدفى است که در زندگى برگزيده است.
در دو رباعى بعد، مولوى از هدف بزرگ خود در زندگى سخن مى گويد و نارضايتى خود را از 

سکون و ماندن و قانع شدن به هدف هاى کوچک نشان مى دهد.
در ابيات زير، مولوى از کسانى ياد مى کند که وارد وادى انسانيت نشده اند و دغدغه هاى انسانى 

ندارند.

جاللداد مر فرعون را صد ملک و مال و  عز  دعوى  او  بکرد  تا 
سر درد  او  نديد  عمرش  همه  گهردر  بد  آن  حق  سوى  ننالد  تا 
حق ندادش درد و رنج واند هانداد او را جملٔه ملک اين جهان
جهان ملک  از  بهتر  آمد  نهاندرد  در  را  خدا  تو  بخوانى  تا 
باراندهان و  رنج  و  درد  جهانزانکه  در  دوستانش  نصيب  شد 
خواندن با درد از دلُبردگى استخواندن بى درد از افسردگى است
را آواز  لـب  زيـر  کـشيـدن  راآن  آغــاز  و  مبـدأ  کـردن  يـاد 
کاى خدا اى مستغاث و اى معينآن شـده آواز صـافـى و حـزيـن

مثنوى، دفتر سوم
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استمرد را دردى اگر باشد،خوش است آتش  عالجش  بى دردى  درد 
مثنوى، دفتر اّول

۴ــ افسردگىِ ناشى از پاسخ نادرست به نيازهاى بنيادين
بنيادين همواره به صورت مسئله براى انسان مطرح است و هرگونه بى توجهى يا دادن  نيازهاى 
به  وقتى  آدمى  درواقع،  مى شود.  افسردگى  جمله  از  نابسامانى ها،  برخى  به  منجر  آن  به  نادرست  پاسخ 
آرامش واقعى مى رسد که پاسخ درست به اين نيازها بدهد. تمدن امروزين غرب که بر پائه زندگى اين 
دنيايى بنا شده و هدف زندگى را در حد رفاه اين جهانى پايين آورده، در عين ايجاد زندگى نسبتاً مرفه، 
افسردگى مردم را افزايش داده است؛ زيرا همان طور که مولوى مى گويد: روح بى قراِر انسان عزم دريا 

دارد و نمى تواند به آبگيرى بسنده کند.
مطابق با آن چه در بخش خبر ساعت ۱۹ روز سوم شهريور ماه سال ۱۳۸۴، به نقل از سازمان 
در  روانى  بيمارى هاى   ٪۳۷ عامل  افسردگى،  شد،  بيان  اروپايى  معتبر  مؤسسات  و  جهانى  بهداشت 

اروپاست.
درسال ۲۰۰۴، پنجاه و هشت هزار نفر به علت افسردگى خودکشى کرده اند. در سال هاى اخير، 
ساالنه در انگليس ۱۹ هزار نفر دست به خودکشى زده اند که ۵ هزار نفر آن ها مرده اند. در انگليس، بيش 

از ۴۳٪ دانش آموزان به خودکشى فکر کرده اند.
افسردگى داشته اند و ۱۰٪ از  عالئم  دانشجويان  انگلستان بيش از نيمى از  ۲۰۰۱ در  درسال 

افسردگى رنج مى برده اند.
از هر دو خانوادٔه آلمانى، يک خانواده بيمارى افسردگى را تجربه کرده اند.

ميزان خودکشى بين جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۴۲٪ افزايش يافته و ۱۷۰ هزار نفر اقدام به خودکشى 
مى کنند که ۱۷ هزار نفر مى ميرند.

در دهٔه هفتاد، ميزان افسردگى ميان دانشجويان آلمانى ۳۵٪ بوده که اکنون به ۶۰٪ افزايش يافته 
است.

افسردگى، ساالنه ۹ ميليارد پوند براى مردم انگلستان هزينه داشته است.
براى  بود،  يافته  رشد  مرفّه  خانوادٔه  يک  در  اين که  با  هدايت،  صادق  مانند  کسانى  ما  کشور  در 
اين که نتوانستند پاسخ درست به نيازهاى بنيادين، به خصوص هدف زندگى بدهند، دچار سردرگمى و 

افسردگى و سپس خودکشى  شدند.
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ب) منابع
(براى  صدرا  انتشارات  مطهرى،  شهيد  استاد  زندگی  هدف  مقالٔه  انسان،  اجتماعی  تکامل  ۱ــ 

معلم و دانش آموز)
۲ــ انسان در جستجوى معنا، دکتر ويکتور فرانکل، شرکت کتاب (براى معلم)

۳ــ آشتى با خدا، اصغر طاهرزاده، گروه فرهنگى الميزان (براى دانش آموز)
و  معلم  (براى  مدرسه  انتشارات  سوزنچى،  حسين   ،(۳ و      ۲ ج  (راهنما،  انديشه  آفتاب  ۴ــ 

دانش آموز)
۵  ــ انتظار بشر از دين، آيت اللّّٰه جوادى آملى، مرکز نشر اسراء (براى معلم)

  ۶ ــ داستان پيامبران، موسوى گرمارودى، قديانى (براى دانش آموزان)
۷ــ قلمرو پيامبران، احد فرامرز قراملکى، کانون انديشٔه جوان (براى معلم و دانش آموز)

۸   ــ کارکردهاى ماندگار دين، جمعى از محققين، مؤسسٔه علمى آينده سازان (براى دانش آموز)
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درس دوم

هدايت مستمر
قسمت اّول: کليات

الف) اهداف
١ــ هدف کلی: تبيين ضرورت آمدن پيامبران متعدد برای دين واحد

٢ــ اهداف آموزشی:
ــ بيان ويژگی های فطری انسان به عنوان زمينٔه ارسال دين واحد برای انسان ها

ــ تبيين علت آمدن پيامبران متعدد برای دين واحد
ــ تبيين علت وجود اديان مختلف الهی در جهان
ــ تبيين علت ختم نبوت با آمدن پيامبر اکرم (ص)

ــ بيان مهم ترين ويژگی های پيامبران
ــ تدبر در آيات و به دست آوردن پيام های مرتبط با موضوع

ب) پيش دانسته ها
١ــ دين: راه مستقيمی که از جانب خداوند و از طريق وحی بر پيامبران نازل شد تا آن را به مردم 

برسانند و مردم با عمل به آن به هدفی که خداوند در خلقتشان قرار داده، برسند. 
٢ــ پيامبری و پيامبران و مفاهيم ديگری مانند معجزه و عصمت در دورٔه راهنمايی آموزش داده 

شده است.

ج) اصطالحات علمی درسی
١ــ فطرت: از «فَطََر» به معنای «َخلََق» است. ِفطَۡرۡت بر وزن ِفۡعلَة به معنای خلقت خاص است. 
هر يک از ا نواع مخلوقات، دارای خلقت خاص هستند که آن ها را از ساير مخلوقات متمايز می کند. 
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بنابراين کلمٔه فطرت اختصاص به انسان ندارد و هر نوع از مخلوقات فطرتی دارند متفاوت با فطرت 
انواع ديگر. البته چون معموالً می خواهيم ويژگی نوع خاص انسان را مشخص کنيم و او را از ساير 
مخلوقات متمايز کنيم، وقتی از فطرت سخن می گوييم، منظورمان خلقت خاص انسان است. مهم ترين 

ويژگی های خلقت خاص انسان يا همان ويژگی های فطری عبارتند از:
ــ استعدادهای خاص که به صورت گرايش در انسان جلوه می کنند: گرايش به حقيقت (حقيقت طلبی)، 

گرايش به پرستش، گرايش به خير اخالقی و گرايش به زيبايی
ــ قدرت تعقل و قدرت اختيار

ــ بی نهايت طلبی و ميل به جاودانگی
ــ مرکب بودن از نفس لوامه و نفس اماره

ــ داشتن روح، که خصوصيات ذکر شده، از همين روح است.
٢ــ عصمت: به معنای پاکی است و به دو شاخه تقسيم می شود: عصمت از گناه و عصمت 

از اشتباه
٣ــ ختم نبوت: به معنای پايان پيامبری است. اين کلمه برای رسول  خدا (ص) در قرآن کريم 

آمده و خداوند ايشان را «خاتم النبيين» ناميده است. 
٤ــ تحريف قرآن: به دو قسم تحريف لفظی و تحريف محتوايی تقسيم می شود. تحريف لفظی 
قرآن به معنای تغيير متن قرآن کريم با کم کردن يا افزودن کلمه يا عبارت يا جمله ای به قرآن کريم است.

تحريف محتوايی به اين معناست که شخص به طور عمد و از روی غرض، آيات قرآن رادر معنا 
و مقصودی غير از آنچه که ظاهر عبارات نشان می دهند به کار برد.

ـ  وحی: در لغت،به معنای اشارهٔ سريع، الهام کردن، القاء و تفهيم معنا و پنهانی سخن گفتن  ٥  ـ
می باشد. براساس همين معنای لغوی، وحی در قرآن کريم کاربردهای مختلفی پيدا کرده است، مانند: 

و من الشجر و مما  ــ الهام به حيوان: واوحٰی ربّك الی النحل ان اتخذی من الجبال بيوتاً 
يعرشون (نحل، ٦٨)

ــ الهام به مادر موسی: و اوحينا الٰی ام موسی َان ارضعيه فی الّيم (قصص، ٧)
َان  اليهم  فاوحٰی  المحراب  من  قومه  علی  فخرج  ديگر:  انسان  به  انسانی  سريع  اشارۀ  ــ 

سبّحوه بکرًة و عشياً (مريم ، ١١)
 بعضهم الی 

ٰ
ــ وسوسۀ شيطان: وکذلك جعلنا لکل نبٍی عدوًا شياطين الجّن و االنس يوحی

بعض … (انعام، ١١٢) ــ ان الشياطين ليوحون الٰی اوليائهم ليجادلوکم (انعام، ١٢١)
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 ربك الی المالئکة … (انفال، ١٢)
ٰ
ــ القاء امری به فرشتگان: ِاذ يوحی

ــ سخن گفتن خداوند با انبياء: برای ارسال دين الهی، که اين سخن گفتن و وحی سه گونه 
است: 

ــ القاء معنی و کالم بر قلب پيامبر، بدون واسطٔه فرشتٔه وحی 
وراء  از  موسی  حضرت  با  گفتن  سخن  مانند  حجاب،  و  پرده  پس  از  پيامبر  با  گفتن  سخن  ــ 

درخت
ــ القاء و سخن گفتن از طريق فرشتٔه وحی١ 

٦  ــ نيازهای ثابت و متغير (در درس توضيح داده شده)
٧ــ اختيارات حاکم (در درس توضيح داده شده)

د) ارتباط با درس قبل
در درس گذشته روشن شد که خداوند انسان را هدايت مى کند و به نيازهاى اساسى وى پاسخ 
مى دهد. اين هدايت، متناسب با ويژگى هاى انسان، به خصوص عقل و اختيار آدمى است و با ارسال 

دين انجام مى گيرد.
دراين درس مى خواهيم ابتدا به اين مهم بپردازيم که راهنمايى خداوند، يک راهنمايى همگانى 
براى نوع انسان است، نه اين که هرکس را جداگانه هدايت کند و برنامه اى خاص براى هر فرد يا هر قوم 

و ملت بفرستد؛ يعنى خداوند يک دين براى هدايت انسان ها فرستاده است. 
در ادامٔه اين بحث، دو مسئلٔه ديگر مورد بحث قرار مى گيرد. يکى اين که اگر دين خدا واحد 
است، چرا پيامبران متعدد براى هدايت آمده اند؟ ديگر اين که چرا آمدن پيامبران با رسالت پيامبر اکرم(ص) 

خاتمه يافته است؟

هـ) محورهای اصلی درس
۱ــ انسان ها در برخى خصوصيات، مانند: نژاد، زبان، آداب و رسوم، رنگ و نظاير آن که جنبٔه 

بنيادى ندارند با يکديگر متفاوت اند.
۲ــ انسان ها در خصوصيات بنيادى و ذاتى خود، مانند: تعقل، اختيار، گرايش به زيبايى و گرايش 

به فضيلت ها با يکديگر اشتراک دارند و به همين جهت نام انسان يافته اند.

١ــ تاريخ قرآن کريم، دکتر محمد باقر حجتی، ص ٢٨.
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۳ــ وجود ويژگى هاى مشترک ذاتى مستلزم برنامٔه واحد براى زندگى، يعنى دين واحد است. 
۴ــ دعوت همٔه انبيا و محتواى رسالت آنان داراى اصول ثابت و محورهاى مشترکى است که 

مشخص کنندٔه وحدت محتواى دعوت آنان و هدايت الهى است. 
۵ ــ آمدن پيامبران متعّدد براى ابالغ دين واحد به جهت برخى شرايط بوده است. 

سرآمد  تا  انسان ها  همٔه  براى  ايشان  دعوت  محتواى  الهى و  پيامبر  آخرين  اکرم(ص)  پيامبر  ۶  ــ 
جهان است.

۷ــ پيامبران دارای ويژگی هايی مانند: اعجاز، عصمت و ارتباط با خدا از طريق وحی بوده اند.

قسمت دوم: سازماندهی فعاليت ياددهی ــ يادگيری

الف) ارزشيابی از درس قبل
در آغاز کالس، از موارد تعيين شده درس قبل، ارزشيابی به عمل می آيد.

ب) آماده سازی و ايجاد انگيزه
براى ورود به بحث و آمادگى دانش آموزان، خوب است توضيح مختصرى دربارٔه اديان بزرگ 
و نام هاى آن ها داده شود. با توجه به اين که امروزه به هر عقيدٔه معنوى دين مى گويند، الزم است ميان 

دين به معناى عام و دين به معناى خاص تفکيک صورت گيرد.
دين به معناى عام، هر عقيده، راه، روش و سلوک معنوى را شامل مى شود، خواه منشأ الهى 
داشته باشد و خواه نداشته باشد. اديانى مانند بودايى، هندو، ذن، برهمايى و تعليمات کنفسيوس که معموالً 
تعليمات انسان هاى معنوى بوده است، از جملٔه اديان بزرگ با معنى عام آن است. دين به معناى خاص، 
شامل عقيده و راه و روشى مى شود که منشأ الهى داشته و به صورت وحى از طرف خداوند به پيامبران 
ابالغ شده است، مانند: مسيحيت، يهود و اسالم، دين زرتشت نيز بنا به نقل بيشتر محققان منشأ الهى 

داشته و زرتشت پيام آور الهى بوده است. 
وقتى صحبت از دين واحد مى شود، دين به معناى خاص آن مورد نظر است؛ يعنى دينى که منشأ 

الهى دارد.
در مورد وضع فعلى اديان و مشخصات آن ها مى توان ابتدا با دانش آموزان گفت      وگو کرد تا آن ها 
اطالعات و برداشت هاى خود را بيان کنند. در پايان اين گفت    وگو، اين سؤال توسط دبير روى تابلو 
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نوشته مى شود:
آيا خداوند اديان گوناگونى براى بشر فرستاده و راه هاى مختلفى براى اقوام و ملت هاى مختلف 

ارائه کرده يا يک دين و يک راه براى آن ها فرستاده است؟
نمايش  به  را  آن ها  معابد  و  رسوم  و  آداب  و  گوناگون  نژادهای  که  فيلمی  از  می توان  هم چنين 

بگذارد استفاده کنيم.

ج) انتخاب روش تدريس
دبير، با توجه به محتوای درس و شرايط کالس و امکاناتی که در اختيار دارد، يک يا چند روش 

تدريس را انتخاب می کند.

د) اجزای تدريس
هر روشی را که دبير برای تدريس برگزيند، بايد دارای اجزای زير باشد و اين اجزا در تدريس 

گنجانده شود:
اجزای تدريسرديف
قرائت و ترجمٔه آيات١
انجام فعاليت پيام آيات٢
طرح سؤال های پنجگانه٣
تبيين رابطٔه فطرت و دين واحد٤
تبيين علل آمدن پيامبران متعدد٥
پاسخ به اين سؤال که چرا اکنون اديان الهی مختلف است٦
توضيح دربارٔه «برای مطالعه»٧
تبيين ويژگی های پيامبران٨
انجام فعاليت بررسی٩
تبيين داليل ختم نبوت١٠
توضيح دربارٔه « برای مطالعه»١١
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١ــ قرائت و ترجمۀ آيات
در ابتدای تدريس درس جديد، مطابق با آنچه در درس اّول توضيح داده شد، آيات درس قرائت 

می شود و ترجمٔه آيات تکميل می گردد و به دانش آموزان نمره داده می شود.
٢ــ انجام فعاليت پيام آيات

دانش آموزان، به صورت گروهی يا انفرادی اين فعاليت را انجام می دهند تا جای خالی جمالت 
را تکميل کنند و سوره و شمارٔه آيه را مشخص نمايند.

ــ مطابق با آئه ١٠٣ سورٔه شوری خداوند يک دين برای پيامبران تشريع کرده و از آنان خواسته 
اين دين را بپا دارند و در آن اختالف و تفرقه نکنند.

ــ مطابق با آيات ١٣٥ و ١٣٦ سورٔه بقره، کسانی که از مردم می خواهند پيرو اديان ديگری مانند 
اسالم  دين  همان  که  ابراهيم  آيين  به  بايد  همه  می پيمايند.  را  نادرستی  راه  شوند،  مسيحيت  و  يهوديت 

است، درآيند.
ــ مطابق با آيه ١٣٦ سورٔه بقره، هدايت شدٔه واقعی کسی است که به همٔه پيامبران ايمان داشته و 

ميان آنان تفرقه نيندازد.
ــ مطابق با آئه ٤ سورٔه ابراهيم، هر پيامبری دين واحد الهی را متناسب با سطح درک و فهم مردم 

برای قوم و دورٔه خود تبليغ می کند تا مردم آن دوره بتوانند آن پيام را بفهمند و درک کنند.
ــ مطابق با آئه ١٩ سورٔه آل عمران، اسالم نام تنها دين الهی است و کسانی سبب تفرقه در دين 

شدند که به اين حقيقت آگاه بودند اما با سرکشی و کفر به آيات الهی دست به اين کار زدند. 
ــ مطابق با آئه ٤٠ سورٔه احزاب، حضرت محمد (ص) آخرين پيامبر خداست و پس از ايشان 

پيامبری نيست.
ــ مطابق با آئه ١٢٤ سورٔه انعام، خداوند مسئوليت پيامبری را برعهدٔه کسانی قرار می دهد که 

می داند توانايی و ويژگی انجام اين مسئوليت را دارند.
٣ــ طرح سؤال های پنجگانه

پس از انجام فعاليت پيام آيات، دانش آموزان با ديدگاه قرآن کريم دربارٔه دين واحد و مسائلی که 
پيرامون آن است آشنا شده اند. اّما اين نظر هنوز توضيح داده نشده و تبيين نگرديده است. دبير با طرح 

سؤال های پنجگانه، زمينه را برای تبيين ديدگاه قرآن کريم فراهم می کند.
٤ــ تبيين رابطۀ فطرت و دين واحد

ابتدا دبير مقدارى دربارٔه فطرت و ويژگى هاى فطرى توضيح مى دهد و بدون اين که وارد مباحث 
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پيچيدٔه انسان شناسى و فلسفى شود، نکات زير را بيان مى کند:
نام هاى  از  يکى  و  ُمبِدع  و  خالق  يعنى  فاطر،  است.  ابداع  و  خلق  معناى  به  فَطْر  ازکلمٔه  ِفطَرت 

خداست که در قرآن آمده است.
ِفطَرت بر وزن ِفعلَة است. هر کلمه اى وقتى به باب ِفْعلَة برود، نوع خاص آن را بيان مى کند؛ مثالً 
َجلَْسة به معناى نشستن است و ِجلَْسة به معناى نوع خاصى از نشستن. بنابراين، ِفطرت به معناى نوع 
خاص خلقت است. نوع انسان در اصل خلقت خود ويژگى هايى دارد که او را از انواع ديگر موجودات 

جدا مى کند. پس، فطرِت انسان، يعنى ويژگى هايى در اصل خلقت و آفرينش انسان.۱
اين ويژگى هاى فطرى در انسان ها مشترک است وگرنه همه زير چتر انسان بودن قرار نمى گرفتند. 
مجموعٔه همين ويژگى هاست که انسان را از ساير موجودات و به خصوص ازحيوانات جدا مى سازد. 
آنچه در زيست   شناسى دربارٔه تفاوت انسان و حيوان گفته مى شود، مانند: راست قامت بودن و پيچيدگى 
مغزى بيشتر، اين ها ويژگى هاى حقيقى انسان نيست که او را از حيوان جدا کند، بلکه صرفاً او را حيوانى 

پيچيده تر مى سازد.
(وجدان)،  اخالقى  حس  حقيقت طلبى،  اختيار،  عقل،  انسان،  خاص  ويژگى هاى  جملٔه  از 
زيبايى هاى معنوى و بى  نهايت طلبى است که به نوعيت انسان معنا مى دهد و او را از ساير جانداران 

جدا مى کند. 
يکى از مهم ترين ويژگى هاى فطرى و خلقتى هر نوع از موجودات، هدف مشترک آن هاست؛ مثالً 
همٔه درخت هاى سيب، هدفشان توليد ميؤه سيب است، نه زرد  آلو و خرما. گرچه اين سيب ها مى تواند 
زرد يا سبز، درشت يا ريز باشند. همين هدف مشترک سبب مى شود که ساختمان سيب و جنس برگ 
و شاخه و فعل و انفعال هاى درونى ويژه اى داشته باشد تا ميؤه آن سيب گردد؛ يعنى درختان سيب براى 
توليد سيب که هدف آن هاست، برنامه اى مشترک دارند و راه مشترکى را طى مى کنند، گرچه تفاوت هاى 

سطحى چندى هم با يکديگر دارند.
هدف خلقت نوع انسان نيز، واحد و مشترک است. همٔه انسان ها آمده  اند تا به کمال و زيبايى 
مطلق تقّرب جويند و به ميزان تالش خود، از کمال و زيبايى و خوبى بهره مند شوند. اين هدف نيز که 
خود جزء خلقت انسان است، سبب مى شود تا به راه و برنامٔه واحد و مشترکى نياز داشته باشند. اينراه 
پيامبران به انسان ها  مستقيم» است که خداوند از طريق  برنامٔه مشترک همان «دين» خدا و «صراط  و 

هديه می کند.

١ــ مجموعه  آثار استاد شهيد مطهری، ج٣، بخش فطرت، ص ٤٥٥
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٥  ــ تبيين علل آمدن پيامبران متعدد
در اين قسمت، دبير بحث خود را با اين سؤال شروع می کند که: اگر دين خدا واحد است و 

فقط يک دين براى هدايت مردم فرستاده، چرا پيامبران متعّددى براى ابالغ اين يک دين آمده اند؟
پس از آن به تبيين عوامل مى پردازد. در تبيين عوامل مى توان ازاين روش استفاده کرد که متن 
را بخوانند و هر عامل را يکى از دانش آموزان توضيح دهد و سپس دبير نکات ضرورى را به توضيح 

او اضافه کند.
۶  ــ پاسخ به اين سؤال که چرا اديان الهى مختلف در جهان وجود دارد؟

دبير اين گونه طرح مسئله مى کند: 
با توجه به اين که پيامبران الهى همه مبلّغ يک دين بوده اند، پس چرا امروزه به نام حضرت موسى(ع)، 

حضرت عيسى(ع) و برخى ديگر از پيامبران، اديان مختلفى در جهان وجود دارد؟
همان طور که توضيح آن درکتاب آمده، منشأ تعّدد اديان، پيروان و به خصوص رهبرانى بوده  اند 
که پس از هر پيامبرى به تبليغ و گسترش تعليمات آن پيامبر مى پرداختند. وقتى خداوند پيامبر بعدى را 
مى فرستاد، اينان به پيامبر بعدى ايمان نمى آوردند و راه خود را ادامه مى دادند. در نتيجه يک دين به نام 

پيامبر قبلى و يک دين به نام پيامبر بعدى شکل مى گرفت و به تدريج تعّدد اديان پديد آمد.
٧ــ توضيح دربارۀ «برای مطالعه»

باتوجه به اين که در اين درس، از اديان مختلف سخن مى رود و دانش آموزان تمايل دارند دربارٔه 
آن اديان بيشتر بدانند و مزيّت هاى دين خود را بهتر دريابند، در بخش هاى براى مطالعه به مواردى ازآن ها 
پرداخته شده است. الزم است که دبير محترم اطالعات بيشترى در اين زمينه ها در اختيار دانش آموزان 

قرار دهد.
اين  مى کند.  بيان  را  جديد  پيامبر  با  موسى(ع)  حضرت  پيروان  درگيرى   (۱) مطالعه  براى  متن 
درگيرى به اندازه اى شديد بود که رهبران دين يهود حاضر شدند با حاکمان بت پرست آن روز روم شرقى 
که بر فلسطين حکمرانى مى کردند همکارى کنند تا آنان حضرت عيسى(ع) را به قتل برسانند؛ يعنى حاضر 
شدند در کشتن پيامبر خدا مشارکت کنند. پيروى نکردن ازحضرت عيسى(ع) سبب پيدايش دو دين شد، 

در حالى که حضرت عيسى(ع) خود را ادامه دهندٔه راه حضرت موسى(ع) مى دانست.
اين متن گوياى نکته اى ديگر نيز هست و آن تصور غلطى است که يهوديان و نيز مسيحيان دربارٔه 
سرنوشت حضرت عيسى(ع) دارند و فکر مى کنند که حضرت عيسى(ع) به قتل رسيده است، درحالى 

که قرآن کريم به صراحت منکر آن است. 
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فکر  که  است  توّهم  اين  از  دانش آموزان  از  برخی  ذهن  کردن  دور  برای   (٢) مطالعٔه  برای  متن 
می کنند خداوند چند دين الهی فرستاده که آنان بايد ميان اين چند دين يکی را انتخاب کنند. در حالی که 
چنين نيست و شعر مولوی هم گويای اين مطلب است. خوب است دبير بيت های قبلی مثنوی را که در 

اينجا آمده، برای دانش آموزان بخواند و توضيح دهد:

پايدارخـوش بـود پـيغـام هـای کــردگار باشـد  پای  زســرتا  کــو 
انبياخـطبـٔه شــاهان بگــردد و آن کيا خـطـبه هـای  و  کيـا  جــز 
کبـريـاستزانکه بوش پادشاهان از هواست از  انبيــا  بـارنـامـٔه 
بـرکـنند شـاهـان  نـام  درم هـا  نـام احـمـد تـا قـيـامت بــرزننداز 
انبيـاست جملـٔه  نـام  احـمد  چون که صد آمد نود هم پيش ماستنـام 

٨  ــ تبيين ويژگی های پيامبران
در کتاب، سه ويژگى اصلى براى پيامبران ذکر شده است: وحى، اعجاز و عصمت.

در اين جا پيش مى آيد اين است که آيا عصمت با اختيار سازگار است؟ آيا  سؤالى که معموالً 
اکتسابى است يا در معصومين از ابتداى تولد وجود دارد؟

در پاسخ به اين سؤال ها به نکات زير بايد توجه کنيم:
۱ــ عصمت با اختيار منافات ندارد؛ يعنى همان   طور که هر انسانى اعمال خود را بر  اساس علم 
و با ارادٔه خود انجام مى دهد، پيامبران نيز به همين ترتيب عمل مى کنند، با اين تفاوت که در علم آن ها 
خطا راه ندارد و در نتيجه مرتکب خطا نمى شوند و چنان ايمانى نسبت به عواقب کارها و نتايج دنيوى 

و اخروى دارند که هيچ گاه تصميم به انجام دادن گناه نمى گيرند.
۲ــ علم و ايمان پيامبران، گرچه موهبتى الهى است اّما خود نيز با انجام اعمال خير اين علم و 

ايمان را ارتقا مى دهند و به درجات باالترى که تصور آن براى ما مشکل است مى رسند. 
٩ــ انجام فعاليت بررسی

اين فعاليت بدان جهت است که دانش آموز به اهميت عصمت پيامبران و تأثيرى که در هدايت 
آدميان دارد بهتر آگاه شوند. البته پاسخ اين فعاليت به صورت غيرمستقيم در متن درس آمده اّما بررسى 

مستقيم اين سؤال موضوع را روشن تر مى کند.
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اگر مقام عصمت انبيا نبود و انبيا معصوم نبودند، آثار زيانبار متعّددى داشت، ازجمله: 
۱ــ پيام الهى و راه هدايت به درستى در اختيار مردم قرار نمى گرفت.

۲ــ راه کمال و سعادت بسته مى شد و امکان رستگارى از  بين مى رفت.
۳ــ الگوى حقيقى و مطمئنى نبود.

۴ــ تفاوت ميان قول و عمل پيش مى آمد و رفتار پيامبران اعتبار خود را ازدست مى داد.
١٠ــ تبيين داليل ختم نبوت

اين بحث را دبير با اين سؤال شروع مى کند که چرا با وجود اين امکان که خداوند براى دين واحد 
پيامبران متعدد بفرستد، پيامبرى به پيامبر اسالم ختم شد و پس ازايشان پيامبرى الهى نمى آيد.

آن گاه داليل ذکر شده را به بحث مى گذارد و توضيحات خود را ارائه مى کند. 
١١ــ توضيح دربارۀ «برای مطالعه»

دو متن «برای مطالعه» در آخرين درس آمده است. متن اّول، شعری است از ديوان گلشن راز 
که بيانگر اتحاد و يگانگی راه انبياست. خوب است اين شعر در کالس خوانده شود و نکات آن برای 

دانش آموزان تبيين گردد.
دانش آموزان  از  نفر  دو  به  می توانند  محترم  دبيران  است.  شده  مطرح  سؤال  دو  دوم،  متن  در 
نمرٔه  و  دهند  گزارش  کالس  در  و  نمايند  مطالعه  را  آن  پاسخ  و  سؤال  يک  کدام  هر  که  دهند  پيشنهاد 

تشويقی برای آن ها در نظر بگيرند.

هـ) انجام بخش پيشنهاد
در اين بخش، دو پيشنهاد آمده است:

پيشنهاد اّول، تحقيقى قرآنى براى نشان دادن وحدت راه انبيا و يکى بودن دين آن هاست. خوب 
است اين پيشنهاد را به دانش آموزى که آمادگى انجام آن را دارد واگذار کنيم. در اين آيات، نکات زير 

مورد توجه است که دانش آموزان بايد آن ها را استخراج کنند و دربارٔه آن ها توضيح دهند:
۱ــ بناى کعبه فقط براى زمان حضرت ابراهيم (ع) نبود بلکه براى همٔه زمان هاست.

۲ــ حضرت ابراهيم(ع) ازخداوند مى خواهد که نسل هاى آيندٔه او را مسلمان قرار دهد.
۳ــ همٔه مردم در همٔه زمان ها بايد از سّنت و روش حضرت ابراهيم(ع) پيروى کنند.

۴ــ حضرت ابراهيم(ع) اولين کسى بود که خود را «مسلم» ناميد. 
۵ ــ فرزندان حضرت يعقوب(ع) اعالم مى کنند که ما همان راه و روش حضرت ابراهيم(ع) و 
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اسماعيل(ع) و اسحاق (ع) را ادامه مى دهيم و مسلمان باقى مى مانيم.
پيامبر  از  خداوند  درآيند،  آن ها  دين  به  که  مى خواهند  ازمردم  مسيحيان  و  يهوديان  وقتى  ــ   ۶

مى خواهد تا به آن ها بگويد فقط راه و روش حضرت ابراهيم(ع) را بايد ادامه دهند.
۷ــ چون راه و روش همٔه پيامبران يکى است و آن ها يک دين را تبليغ مى کنند، ايمان به همٔه 

آن ها الزم است.
۸ ــ اختالف قائل شدن ميان پيامبران درست نيست.

۹ــ مسيحيان و يهوديان هم بايد به آنچه مسلمانان ايمان آورده اند ايمان آورند. و در اين صورت 
است که هدايت مى يابند و اگر غير از اين عمل کنند، تفرقه و ناسازگارى پيشه کرده اند.

پيشنهاد دوم برقرار کردن ارتباط ميان آئه ٦ سورٔه حمد و آئه ١٠١ سورٔه آل عمران است در آئه 
سورٔه حمد ما از خداوند می خواهيم که «صراط مستقيم» را به ما نشان دهد.

در آيه ١٠١ سورٔه آل عمران، خداوند از مؤمنين می خواهد که به دين الهی کافر نشوند و به اهل 
کتاب ايمان نياورند و می فرمايد «چگونه پيرو آنان می شويد، با اين که آيات خدا پيوسته بر شما تالوت 
می شود و پيامبر او نيز در ميان شما هست؟ هر کس به قرآن و رسول خدا تمسک جويد، به خدا تمسک 

جسته و هر کس به خدا تمسک جويد، قطعاً به صراط مستقيم هدايت شده است.»
در حقيقت ما می توانيم با تفکر در آئه ١٠١ سورٔه آل عمران، پاسخ درخواست خود را که در 
آئه ٦ سورٔه حمد مطرح کرده ايم، بيابيم و بدانيم که پيروی از قرآن و پيامبر اکرم، همان حرکت در صراط 

مستقيم است.

و) ارزشيابی از ميزان يادگيری
موارد زير بايد در ارزشيابی مورد توجه باشد:

ــ قرائت و ترجمٔه آيات ابتدای درس
ــ انجام فعاليت پيام آيات

ــ توانايی پاسخ گويی به سؤال های پنجگانه، پس از پايان تدريس
ــ تبيين ويژگی های فطری و مفهوم فطرت

ــ تبيين رابطٔه دين واحد و فطرت واحد در انسان ها
ــ بيان محورهای مشترک برنامٔه انبياء

ــ بيان داليل آمدن پيامبران متعدد
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ــ تبيين علت وجود اديان الهی مختلف در جهان
ــ بيان ويژگی های پيامبران: وحی، اعجاز و عصمت

ــ انجام فعاليت بررسی
ــ تبيين داليل ختم نبوت

ــ بيان نکات مندرج در «برای مطالعه» برای نمرٔه تشويقی
ــ انجام پيشنهادها برای نمرٔه تشويقی

ــ مشارکت و همکاری در انجام فعاليت ها و حضور مؤثر در تدريس

قسمت سوم: تمهيدات

الف) دانستنى هاى ضرورى و اطالعات موردنياز دبير
۱ــ فطرت انسانى، معنا و ابعاد آن

دربارهٔ اين موضوع، مقدارى در بخش فعاليت هاى تدريس بحث شد. براى مطالعٔه بيشتر به کتاب هايى 
که در بخش منابع مى آيد مراجعه شود.

۲ــ عصمت، معنا و حدود آن
دربارٔه عصمت و معناى آن، چگونگى و کيفيت آن و نيز حدود آن ميان مفسران و متکلمان بحث 

است. آيا همٔه پيامبران در همٔه افعال خود معصوم بوده اند؟
آيا فقط در موضوع هاى مربوط به نبوت معصوم بوده اند؟ آيا ميان عصمت پيامبر اسالم با ديگر 

پيامبران تفاوتى هست؟
نظر غالب در ميان اهل سّنت اين است که پيامبران انسان هاى بزرگى هستند که در گرفتن وحى 

و ابالغ آن به مردم معصوم اند و در ساير کارهاى خود ممکن است دچار خطا شوند. 
دانشمندان بزرگ شيعه معتقدند که پيامبران هم در مقام دريافت وحى و هم ابالغ آن و همچنين 
در مرحلٔه عمل و اجرا از گناه و اشتباه معصوم اند. استاد شهيد مطهرى دربارٔه کيفيت عصمت از خطا 

و گناه مى فرمايد:
«اما مصونيت از گناه: انسان يک موجود مختار است و کارهاى خويش را براساس منافع و 
مّضار و مصالح و مفاسدى که تشخيص مى دهد انتخاب مى کند. از اين رو «تشخيص» نقش مهمى در 
اختيار و انتخاب کارها دارد، محال است که انسان چيزى را که برحسب تشخيص او مفيد هيچ گونه 
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فايده اى نيست و از طرف ديگر زيان و ضرر دارد انتخاب کند؛ مثالً، انسان عاقل عالقه مند به حيات، 
دانسته خود را از کوه پرت نمى کند و يا زهر کُشنده را نمى نوشد.

افراد مردم از نظر ايمان و توجه به آثار گناهان متفاوتند. به هر اندازه که ايمانشان قوى تر و توجه شان 
به آثار گناهان شديدتر باشد، اجتنابشان از گناه بيشتر و ارتکاب آن کمتر مى شود. اگر درجٔه ايمان در 
حد مشهود و عيان برسد، به حدى که آدمى حالت خود را در    حين ارتکاب گناه حالت شخصى ببيند که 
مى خواهد خود را از کوه پرت کند و يا زهر کشنده اى را بنوشد، در اين جا احتمال اختيار گناه به صفر 
مى رسد؛ يعنى هرگز به طرف گناه نمى رود. چنين حالتى را «عصمت از گناه» مى ناميم. پس عصمت از 
گناه ناشى از کمال ايمان و شدت تقواست. ضرورتى ندارد که براى اين که انسان به حّد «مصونّيت» و 
«معصومّيت» از گناه برسد يک نيروى خارجى جبرًا او را از گناه باز دارد و يا شخص معصوم به حسب 
سرشت و ساختمان، مسلوب القدرة باشد. اگر انسانى قدرت به گناه نداشته باشد و يا يک قّوه اى جبرى  
همواره جلوگير او از گناه باشد، گناه نکردن او برايش کمالى شمرده نمى شود؛ زيرا او مانند انسانى است 
که در يک زندان حبس شده و قادر به خالفکارى نيست. خالفکارى نکردن چنين انسانى را به حساب 

درستى و امانت او نتوان گذاشت. 
 اما مصونيت از اشتباه: مصونّيت از اشتباه نيز مولود نوع بينش پيامبران است. اشتباه همواره 
ازآن جا رخ مى دهد که انسان به وسيلٔه يک حس درونى يا بيرونى با واقعيتى ارتباط پيدا مى کند و يک سلسله 
صورت هاى ذهنى از آن ها در ذهن خود تهيه مى کند و با قّؤه عقل خود آن صورت ها را تجزيه و ترکيب 
مى کند و انواع تصّرفات در آن ها مى نمايد؛ آن گاه در تطبيق صورت هاى ذهنى با واقعيت هاى خارجى و 
در ترتيب آن صورت، گاه خطا و اشتباه رخ مى دهد. اّما آن جا که انسان مستقيماً با واقعّيت هاى عينى به 
وسيلٔه يک حّس خاص مواجه است و ادراک واقعيت عينى اتصال با واقعيت است نه صورتى ذهنى از 
اتصال با واقعيت، ديگر خطا و اشتباه معنا ندارد. پيامبران الهى از درون خود با واقعيت حسى ارتباط 
و اتصال دارند. در متن واقعيت، اشتباه فرض نمى شود؛ مثالً، اگر ما صد دانٔه تسبيح را در ظرفى بريزيم 
و باز صد دانٔه ديگر را و اين عمل را صدبار تکرار کنيم، ممکن است ذهن ما اشتباه کند و خيال کند اين 
عمل نود   و  نه بار و يا صد   و   يک بار تکرار شده است اما محال است که خود واقعّيت اشتباه کند و با اين 
که عمل باال صدبار تکرار شده است مجموع دانه ها کمتر يا بيشتر بشود. انسان هايى که از نظر آگاهى ها 
در متن جريان واقعيت قرار مى گيرند و با بُِن هستى و ريشٔه وجود جريان ها متّصل و يکى مى شوند، ديگر 

از هرگونه اشتباه مصون و معصوم خواهند بود.»۱

١ــ مجموعه آثار، استاد شهيد مطهرى، ج۲، ص ۱۶۱ و ۱۶۲. براى کسب اطالع بيشتر به کتاب آفتاب انديشه، ج ۲ مراجعه شود.
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۳ــ موارد تحريف در کتاب هاى آسمانى ديگر
دبير محترم الزم است دربارٔه موثق بودن يا نبودن کتاب هاى آسمانى ديگر اطالعاتى داشته باشد 
و از آن جا که مسيحيت و کتاب آن، انجيل، بيشترمطرح است و کشورهاى اروپايى، بيشتر پيرو اين دين 

هستند، اطالع بيشتر دربارٔه اين دين ضرورى است.
يکى از انجيل شناسان به نام «کرى ولف» دربارٔه تناقضات موجود در انجيل ها مى گويد:

«در بين چهار انجيل و حتى در متن يک يک آن ها تناقضات عظيمى به چشم مى خورد. هريک 
از اين انجيل ها حوادث را به شيؤه خاص خود مطرح مى کند و هرکدام متضمن حکاياتى است که در 

انجيل هاى ديگر نيست. خود الهيون نيز ناگزير به وجود اين تناقض ها پى برده اند. 
از مقايسٔه متون کلئه انجيل ها به نتايج زير مى رسيم:

۵۲٪ آنچه در انجيل منسوب به مّتى نقل شده است مشابه با چيزهايى است که در ساير انجيل ها 
نوشته شده است و ۴۸٪ بقيه اصالً در انجيل هاى ديگر وجود ندارد. 

در انجيل منسوب به مرقس ۷٪ اطالعات با اطالعات منقول در ساير انجيل ها تطبيق نمى کند. 
اين نسبت در انجيل منسوب به لوقا به ۵۹٪ مى رسد.

باالخره انجيل منسوب به يوحنا تقريباً اختالف کلى با ساير انجيل ها دارد و فقط ۸٪ محتواى آن 
يادآور مطالبى است که در ساير انجيل ها آمده است.»۱

آموزه هاى اين انجيل ها در اسامى حواريون، ماجراى به صليب کشيده شدن حضرت عيسى(ع)، 
مناجات هاى حضرت عيسى، گفت     وگوهاى وى با ديگران و حوادث هنگام تصليب، خبرهاى مختلف 
و متفاوت مى دهند؛ به طور مثال، درحالى که بنابر انجيل يوحنا درهنگام تصليب هيچ اتفاقى نمى افتد و 
اوضاع کامالً طبيعى است و خود، اين حالت را ديده و شکى در آن ندارد (يوحنا ۳۵/۱۹)، انجيل هاى 
ديگر از تاريک شدن تمام زمين، متزلزل شدن زمين، شکافته شدن سنگ ها و قبرها و بيرون آمدن بدن هاى 

قديسين از قبر حکايت مى کنند. 
اين درحالى است که بنابر بيان قرآن کريم، اصل به دار کشيده شدن حضرت عيسى(ع) مردود است. 
اين مطلب در انجيل «بَرنابا» به صراحت بيان شده است. در همان انجيل آمده که حضرت عيسى(ع) به 
برنابا مى گويد: پس ازمن عده اى مرا پسر خدا خواهند خواند و بر تو است که با آن ها مخالفت کنى و 

صداى مرا به گوش آن ها برسانى.

١ــ مفهوم انجيل ها، ترجمٔه محمد قاضی، ص ٢٤



٧١

ب) منابع
۱ــ وحى و نبوت، استاد شهيد مطهرى، انتشارات صدرا (براى معلم و دانش آموز)

و  معلم  (براى  صدرا  انتشارات  مطهرى،  شهيد  استاد  آثار)،  مجموعه  سوم  (جلد  فطرت  ۲ــ 
دانش آموز)

۳ــ آفتاب انديشه، جلد دوم و سوم (راهنما)، حسين سوزنچى، انتشارات مدرسه (براى معلم)
۴ــ مفهوم انجيل ها، کرى ولف، ترجمٔه محمد قاضى، انتشارات فرهنگ (براى معلم)

۵ ــ تحقيق دربارٔه دين مسيح، آشتيانى، شرکت انتشار (براى معلم)


