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٤ــ مفاهيم جزيى پايه هاى تحصيلى دورۀ متوسطه و پيش دانشگاهى
      سال  
مفاهيم

اّول
دوم

سوم
پيش دانشگاهی

خدا

ـ خودشناسى مقدمٔه خداشناسى
ـ استعدادهاى انسان و تفاوت آن ها 

با يکديگر
ص 

ـ هدف هاى انسان و معيار تشخي
هدف هاى برتر زندگى.

ـ قرب به خدا، برترين هدف زندگى و 
گرايش فطرى انسان.

ـ چگونگى آشنايى با صفات خدا، 
خداوند تنها مدبر عالم.

ـ صفات سلبيه و صفات ثبوتيه
ـ رابطٔه حمد و تسبيح خداوند با صفات 

سلبيه و ثبوتيه
ـ ايمان به خدا به عنوان مقصود و 

محبوب انسان
ـ راه هاى تحصيل و تقويت ايمان 

به خدا
ـ ياد خدا و تأثير آن در برنامه هاى 

زندگى انسان

ـ جهان، آئه حکمت خداوند
ـ نمونه هاى هدف دارى و غايت مندى 

در طبيعت
ـ منّزه بودن خداوند از فعل عبث و خلق 

موجودات بى هدف
ـ ماهيت به سوى اويى جهان
ـ غايت مندى جهان و آيندٔه آن

ـ فطـرت انسان و غـايت گـرايـى و 
عاقبت انديشى

ـ غفلت از غايت مندى جهان در دنياى 
امروز و تأثير آن در زندگى انسان ها.

ـ آثارو نتايج  نگاه غايت مندانه به جهان 
در زندگى و رفتار انسان.

ـ توحيد در خالقيت، توحيد در ربوبيت، توحيد در واليت
ـ آثار پذيرش توحيد در خالقيت و ربوبيت و واليت

ـ نظام واحد جهانى و پيوستگى آن
نتيجٔه توحيد در خالقيت و ربوبيت و واليت و قيام جهان به 

خداوند
ـ مرز ميان شرک و توحيد (توحيد در عبادت، توحيد در ربوبيت 

با توجه به بحث شفاعت و توسل)
ـ حقيقت شرک

ـ آثار بينش شرک آلود در زندگى انسان.
ـ مراتب شرک، جامعٔه مشرک
ـ شرک جديد در دنياى جديد

ـ آثار ايمان به توحيد:
الف ــ آثار فردى ايمان، توحيد:

عزت نفس، بزرگوارى روح، تعهد و مسئوليت، استقامت در 
مقابل شدائد، تسليم در مقابل اوامر و نواهى الهى

ب ــ آثار اجتماعى ايمان به توحيد (با عنايت به پيام حضرت 
ص پيام حّج سال ۶۶)

امام (ره) به خصو

ـ استدالل بر وجود خداوند از طريق ممکن 
بودن (يا معلول بودن) موجودات

ـ قضا و قدر الهى در نظام حکيمانه 
جهان

ـ قانونمندى جهان جلؤه قضا و قدر الهى
ـ قضا و قدرالهى به معناى نفى هرج و 

مرج از جهان
ـ عدل الهى در نظام خلقت، حيات انسانى 

و زندگى اخروى
ـ عدل الهى و تفاوت هاى در خلقت

ـ استوارى نظام خلقت بر عدل
ـ تجلى عدل در زندگى انسان به عنوان 

توحيد اجتماعى



٢٠

مفاهيم جزيى پايه هاى تحصيلى دورۀ متوسطه و پيش دانشگاهى

      سال  
مفاهيم

اّول
دوم

سوم
پيش دانشگاهی

معاد

ــ هدف هاى اخروى همان هدف هاى 
اصلى زندگى، ويژگى هاى هدف هاى 
اخروى، نسبت هدف هاى دنيوى و 

اخروى

ــ ضرورت معاد و زندگى اخروى بر مبناى حکيمانه بودن 
خلقت جهان و انسان

ــ انسان در طلب جاودانگى
ک خواست و نياز فطرى 

انسانــ وجود معاد پاسخ گويى به ي
ــ انسان چگونه معاد خود را مى سازد؟

ــ رابطٔه دنيا و آخرت و تفاوت هاى آن دو
ــ قاعدٔه ضرورت دفع خطر احتمالى و قبول معاد

ــ آثار ايمان به معاد در زندگى انسان و رفتارهاى فردى 
و اجتماعى وى

ــ حقيقت مرگ و باقى بودن وجود انسان
ــ ويژگى هاى عالم برزخ و رابطٔه آن با دنيا و آخرت

ــ تصويرى از جهان بدون آخرت
ــ آخرت و برنامٔه زندگى

ــ مواقف و مراحل قيامت
ــ ثواب و عقاب الهى در آخرت

ــ نعمت هاى جاويد الهى در آخرت، پاسخ به نياز درونى 
انسانى

ــ غضب و عذاب الهى در آخرت و حکمت و عامل آن
ــ شفاعت در آخرت و تأثير سازندٔه آن در زندگى



٢١

مفاهيم جزيى پايه هاى تحصيلى دورۀ متوسطه و پيش دانشگاهى

        سال  
مفاهيم

اّول
دوم

سوم
پيش دانشگاهی

نظام 
خلقت 

ــ ماهيت به سوى اويى و از اويى 
جهان خلقت

ــ فناناپذيرى جهان خلقت و حرکت 
آن به سوى هدف معين.

ــ تسبيح و تحميد همگانى موجودات

ــ رابطٔه جهان غيب با جهان شهادت
ــ واسطه های ربوبى در خلق و تدبير جهان 

(فرشتگان)
ــ قضا و قدر الهى در نظام حکيمانٔه جهان
ــ نقش اعمال انسان ها در تقديرات الهى
ــ امدادهاى غيبى و نظام حکيمانٔه جهان
ــ برخى از سنت هاى حاکم بر نظام خلقت
ــ شب قدر و تعيين مقدرات ساليانٔه انسان

هدايت و 
رسالت 

(پيامبری)

ــ دين برنامٔه زندگى و راه سعادت
ــ نسبت واجبات دين با رستگارى
ــ نسبت محرمات دين با شقاوت
ــ شيوه هاى تنظيم برنامٔه زندگى

ــ نياز به هدايت الهى براى کمال و رستگارى
ــ هدايت عمومى موجودات اساس نظام حکمت آميز  

جهان
ص انسان در طول هدايت عمومى به عنوان 

ــ هدايت خا
مقتضاى ربوبيت و رحمت خداوند

ــ مبتنى بودن هدايت عمومى برغايتمند بودن جهان
ــ نقش پيامبران در هدايت انسان ها، نقش الگويى 

پيامبران
ــ هدف اصلى هدايت، معرفت به خدا و تقرب به او، در 

حيات اخروى ظرف تحقق کامل قرب الهی

ــ هماهنگى ميان دين و علم
ــ دانشمندان بزرگ و ديندارى

ــ تشويق دين به ايمان مبتنى بر تعقل
ــ رابطٔه مثبت ميان عقل و ايمان

ــ عقالنى بودن معارف دينى
ــ آثار مخرب ايمان جاهالنه

ــ تعقل، راه تطبيق دين با مقتضيات زمان
ــ نقش اجتهاد در پويايى دين

ــ جايگاه تعقل در اجتهاد



٢٢

مفاهيم جزيى پايه هاى تحصيلى دورۀ متوسطه و پيش دانشگاهى

        سال  
مفاهيم

اّول
دوم

سوم
پيش دانشگاهی

هدايت و 
رسالت 

(پيامبری)

ــ دين برنامٔه زندگى و راه سعادت
ــ نسبت واجبات دين با رستگارى
ــ نسبت محرمات دين با شقاوت
ــ شيوه هاى تنظيم برنامٔه زندگى

ــ هدف ثانوى هدايت، اصالح زندگى اجتماعى با تکيه بر 
عدالت اجتماعى

ــ کارنامٔه انبياء: احيای ارزش هاى اخالقى، پرورش انسان هاى 
متعالى، بهبود زندگى اجتماعى، تعليم زندگى سالم دنيايى، ارائٔه 
برترين و بهترين الگوهاى زندگى، رشد فکرى و عقلى بشريت

ــ خاتميت دين اسالم، وحدت پيام انبياء، انبياء آموزگاران 
ک برنامه، اکمال دين و اتمام وحى، عوامل 

مراحل مختلف ي
جاودانگى دين اسالم، ثبات و تغيير در احکام و قوانين اسالم

ــ برخى مشخصات بنيادى اسالم: متناسب با نيازهاى فطرى 
بودن معارف دينى، پويا بودن و اجتهادپذيرى، جامعيت دين، 
واقع گرا بودن، خدا محورى، عقل گرا بودن، شوق انگيزى و 

آرمان زايى و غيب محورى

قرآن کريم

قرآن کريم کتاب هدايت، همٔه انسان ها 
در همٔه زمان ها و مکان ها مخاطب 
قرآن، ضرورت قرائت و تدبر در قرآن 

کريم، شيوه هاى تدبر در قرآن کريم، 

هدايت هاى قرآن کريم دربارٔه موضوعات 
مربوط به سال دوم، معناى برخى از آيات 
قرآن کريم، برخى از شرايط بهره مندى از 

قرآن کريم:
استعاذه، استغفار، طلب هدايت، قلب 

خاشع،

ک کتاب: جهانى و جاويد 
ويژگى هاى قرآن کريم به عنوان ي

بودن، سند رسالت و معجزٔه الهى، منبع و سرچشمٔه معارف 
اسالمى در همٔه اعصار.

ــ هدايت هاى قرآن کريم دربارٔه موضوعات 
مربوط به دورٔه پيش دانشگاهى

ــ معناى برخى از آيات قرآن کريم
ــ برخى از شيوه هاى تدبر در آيات قرآن کريم.



٢٣

مفاهيم جزيى پايه هاى تحصيلى دورۀ متوسطه و پيش دانشگاهى

        سال  
مفاهيم

اّول
دوم

سوم
پيش دانشگاهی

قرآن کريم

شرايط بهره مندى از قرآن کريم، 
معلم و مبين قرآن کريم، هدايت هاى 
قرآن کريم دربارٔه موضوعات 
مربوط به سال اّول، دورٔه متوسطه 
معناى برخى از آيات قرآن کريم، 
شرايط بهره مندى از قرآن کريم: 

طهارت ظاهرى

فراغت جسمانى، مکان خلوت، کسب 
تقوا و دورى از گناه

ــ شيؤه بهره مندى از قرآن: قرائت 
مستمر و انس مداوم، معناى عبارت ها 
و آيات، دقت در ارتباط آيات با 
ک ديگر، دقت در آيات مربوط به 

ي
ک موضوع

ي

ــ وحى الهى و نحؤه نزول قرآن، معناى وحى، تفاوت وحى 
با دريافت ها و انديشه هاى شخصى نوابغ، روح القدس واسطٔه 
نزول قرآن، نزول قرآن در شب قدر و در ۲۳ سال رسالت 
پيامبر، آيات مکى و مدنى و ويژگى آن ها، جمع آوری از 
قرآن در زمان رسول خدا (فرمان جمع آوری قرآن به وسيلٔه 

پيامبر)
ــ جنبه هاى اعجاز قرآن: امى بودن پيامبر، ويژگى هاى ادبى 

(اعجاز لفظى) و محتوايی قرآن (اعجاز معنوى)
ــ برخى از زيبايى هاى عددى قرآن

ــ تأثيرات انس با قرآن
ــ رسول خدا و ائمٔه اطهار معلمان و تبيين کنندگان قرآن، 
حديث ثقلين و همراهى قرآن و عترت، نجات از گمراهى با 
ک به قرآن و عترت، تأويل آيات قرآن توسط معصومان(ع)، 

تمس
درک مراتب عالى قرآن توسط معصومان(ع)

ــ هدايت هاى قرآن کريم دربارٔه موضوعات سال سوم دورٔه 
متوسطه، معناى برخى از آيات قرآن کريم

ــ شيوه هاى تدبر در آيات قرآن کريم.



٢٤

مفاهيم جزيى پايه هاى تحصيلى دورۀ متوسطه و پيش دانشگاهى

سال  
مفاهيم

اّول
دوم

سوم
پيش دانشگاهی

امامت و 
واليت

ــ تداوم رسالت در سائه قرآن و عترت (ثقلين)
ک ناپذيرى قرآن و عترت

ــ تفکي
ــ ضرورت نصب امام از جانب خدا

ــ وظايف امام: تعليم و تبيين معارف و احکام، زعامت و امامت جامعٔه اسالمى.
ــ ضرورت معرفت به ائمٔه اطهار و به ويژه امام عصر (عج)

ــ ابعاد معرفت، آثار معرفت
ــ آثار محروميت امت از نظر معصومان پس از رحلت پيامبر اکرم در ابعاد سياسى 

و فرهنگى و اقتصادى
ــ عوامل غيبت، ويژگى هاى عصر غيبت، آثار وجودى حضرت مهدى (عج)، وظايف 

مسلمانان در عصر غيبت، انتظار و نقش سازندٔه آن.
ــ چگونگى هدايت و امامت حضرت مهدى (عج) در عصر غيبت

ک 
ــ تداوم امامت و رهبرى در عصر غيبت با اجتهاد زنده، حکومت اسالمى ي

ضرورت در همٔه اعصار، نقش مردم در ارکان حکومت اسالمى، مراقبت عمومى در 
حکومت اسالمى، واليت فقيه، شرايط و مسئوليت هاى وى

ــ سيماى حکومت جهانى حضرت مهدى (عج): تمدن متعالى، عدالت جهانى، 
افزايش معرفت، شکوفايى اقتصاد.

ــ وظيفٔه اساسى حکومت اسالمى: برقرارى عدل



٢٥

مفاهيم جزيى پايه هاى تحصيلى دورۀ متوسطه و پيش دانشگاهى

        سال  
مفاهيم

اّول
دوم

سوم
پيش دانشگاهی

سيرهسنت و 

ص) و ائمهٔ اطهار(ع) 
پيامبر اکرم(

الگوهايى از جنس خود انسان ها براى 
بشر (تمثيل مقام معظم رهبرى دربارٔه 
الگو بودن پيامبر و ائمه: قلٔه کوه و 

دامنٔه کوه)
ضرورت اسوه قرار دادن 

ــ 
معصومان(ع)، سنت و سيرهٔ معصومان(ع) 
(در موضوعات معين شده براى سال 

اّول)

ــ سنت و سيرهٔ معصومان (ع) در موضوعات 
معين شده براى سال دوم دورهٔ متوسطه

ــ رابطٔه محبت بين انسان و اسوهٔ او، زيبايى 
زندگى از منظر معصومان، شخصيت متعالى 
و متعادل معصومان، جامع کماالت بودن 

معصومان (ع) و زيبايى جامعيت

ــ سنت و سيرهٔ معصومان (ع) در موضوعات معين شده 
براى سال سوم دورهٔ متوسطه

ــ محبت و رحمت معصومان (ع) به انسان ها (لقد 
جاءکم)

ــ رابطٔه محبت بين انسان و اسوهٔ او، زيبايى زندگى 
معصومـان (ع)، شخصيت متـعالى و زيبـاى     
معصومان (ع)، جامع کماالت متضاد بودن شخصيت 

معصومان (ع).
ــ چگونگى اسوه بودن معصومان (ع) در عصر حاضر 

و ابعاد آن.
ــ پيروى از معصومان (ع)، معلمان و تبيين کنندگان 

قرآن کريم و معارف اسالمى
ــ منشأ علم معصومان (ع)

ــ پرهيز از راه هاى ارائه شده از جانب غيرمعصوم
ــ حضرت زهرا (س) اسوهٔ جامع زن مسلمان

ــ سنت و سيرهٔ معصومان (ع) (در موضوعات 
معين شده براى دورهٔ پيش دانشگاهى)



٢٦

مفاهيم جزيى پايه هاى تحصيلى دورۀ متوسطه و پيش دانشگاهى

        سال  
مفاهيم

اّول
دوم

سوم
پيش دانشگاهی

انسان در 
اسالم

هدف زندگى انسان، کماالت اصلى و 
فرعى در زندگى انسان، انسان خواستار 
همٔه خوبى ها و زيبايى ها،استعداد دانايى و 
قدرت انتخاب وسيلٔه رسيدن به خوبى ها، 
زيبايى ها، انسان مسئول سرنوشت خويش، 
تفاوت انسان با ديگر موجودات در تنوع 
استعدادها، بى نهايت طلبى انسان، انسان 

ذاتاً طالب قرب خداست.

ــ انسان و جاودانگى (حب بقا)
ــ روح، بعد جاودانٔه وجود انسان: ظرفيت 

نامحدود انسان براى کسب کماالت
ــ ابعاد عالى و دانى وجود نفس

ــ انسان مؤمن و انسان کافر و مشرک
ــ ويژگى هاى انسان مؤمن، ويژگى هاى 

انسان کافر و مشرک
ــ نقش شيطان در فريب نفس اّماره

ک 
ــ رابطٔه روح و جسم و تأثير متقابل هري

بر ديگرى

ــ نياز هر موجود به هدايت ذاتى براى رشد
ــ انسان و نياز به هدايت

ــ تفاوت هدايت انسان با ساير موجودات
ــ اشتراک زن و مرد در ويژگى هاى انسانى

ــ توانايى در کسب کماالت
ــ تفاوت زن و مرد در برخى جنبه هاى جسمى و 

روانى
ــ ويژگى هاى اختصاصى زن و مرد عامل مکمل هم 

بودن و جذب يکديگر شدن
ــ غريزهٔ جنسى و نقش دوگانٔه آن در تکامل يا انحطاط

ــ غيرت و حيا زيباترين خصيصٔه انسان مؤمن در 
روابط زن و مرد

ــ آثار بى توجهى به حيا در حيات اجتماعى

ــ جايگاه انسان در نظام هستى، نفحٔه 
الهى در انسان، انسان امانت دار خدا، 
مسئوليت انسان در مقابل امانت الهى، 
توجه به شرافت ذاتى انسان عامل 

تعالى بخش و دورى از گناه



٢٧

مفاهيم جزيى پايه هاى تحصيلى دورۀ متوسطه و پيش دانشگاهى

    سال  
مفاهيم

اّول
دوم

سوم
پيش دانشگاهی

جامعۀ 
اسالمى

ــ هدف از تشکيل خانواده: آرامش زن و مرد و لذت از زندگى، پرورش 
نسل صالح و تکميل مقامات معنوى و الهى

ــ مقدس بودن ازدواج، راه لذت بردن از غريزهٔ جنسى، ازدواج در شرايط 
سنى مناسب راه سالمتى و ِسّر زندگى، عالقٔه پسرها و دخترها به دخترها 
و پسرهاى پاک براى ازدواج، دام هاى گسترده براى گرفتن پاکى ها، صبر 

و استقامت در مقابل وسوسه ها
گ رايج در دنياى امروز

گ اسالمى و در فرهن
ــ زن و مرد در فرهن

ــ حضور زن مسلمان در جامعٔه اسالمى
ــ ارزش مادرى و اهميت آن
ــ عوامل بقا و دوام خانواده

ــ حجاب و حکمت آن
ــ قسط و عدل اساس جامعٔه اسالمى

ــ رأفت و رحمت اساس رابطٔه افراد در جامعٔه اسالمى
ــ وحدت جامعٔه اسالمى در هدف و آرمان

ــ جوان مسلمان و مسئوليت ها در جامعٔه اسالمى
ــ عوامل وحدت در جامعٔه اسالمى

ــ رابطٔه مذاهب مختلف در جامعٔه اسالمى
ــ رابطٔه گروه ها و سليقه هاى متفاوت با يکديگر در جامعٔه اسالمى

ــ مراقبت عمومى و احساس تعهد نسبت به اعمال و سرنوشت ديگر 
مسلمانان و تواصى به حق و صبر



٢٨

مفاهيم جزيى پايه هاى تحصيلى دورۀ متوسطه و پيش دانشگاهى

        سال  
مفاهيم

اّول
دوم

سوم
پيش دانشگاهی

دين در 
دنياى 
جديد

ــ نگاه غالب در تمدن جديد به انسان: توجه به برخى ابعاد وجودى انسان، 
توجه به برخى هدف ها و غايات زندگى انسان و مقايسٔه آن با نگاه اسالمى 
به انسان و هدف زندگى وى، توجه به برخى از حقوق و غفلت از برخى 

از آن ها
ــ غفلت از ساحت معنوى وى، برنامه ريزى براى رفاه مادى، استفادٔه 
نامحدود از طبيعت، توجه افراطى به لذت مادى، رضايت و اطمينان به 
حيات دنيوى و غفلت از محدوديت آن و حيات اخروى، عدم برنامه ريزى 

براى زندگى اخروى
ــ عوامل غيرمردمى در نظام اجتماعى غرب، مناسبات نامتعادل و غيرعادالنٔه 

غرب با جهان سوم، بيشتر شدن نياز به دين در عصر جديد و عوامل آن
ــ ويژگى هاى مثبت جامعه غربى در علم، در رعايت مقررات اجتماعى، در 

رعايت حقوق مردم
ــ نقش جوان مسلمان در اصالح دنياى جديد، راه هاى حضور موفق در 
دنياى امروز، مسئوليت هاى جوان مسلمان در قبال حفظ هويت اسالمى 
خويش، حفظ کرامت اسالمى در عين حضور در دنياى جديد، نقد صحيح 
گ ها با 

جامعٔه خود و اصالح نقاط ضعف آن، راه هاى نقد و بررسى فرهن
حفظ استقالل فکر خود

ــ توجه دوبارٔه غرب به معنويت و اخالق پس از رسيدن به ناکامى ها، وجود 
الگوهاى کامل و زيباى اخالقى و معنوى در اسالم
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مفاهيم جزيى پايه هاى تحصيلى دورۀ متوسطه و پيش دانشگاهى

         سال  
مفاهيم

اّول
دوم

سوم
پيش دانشگاهی

راه 
زندگى 

(اخالق، 
آداب و 
اعمال)

در رابطه با خدا
شيؤه تقويت ايمان به خدا، 
ضرورت ياد خدا، تسبيح و تحميد، 
دعا، نماز مصداق ياد خدا و دعا، 
حکمت وضو و اذان، برخى از 

احکام نماز
در رابطه با خود

ــ ضرورت داشتن برنامه در 
زندگى، برنامه ريزى راه رسيدن 
به هدف، احکام و وظايف دينى 

عناصر اصلى برنامٔه زندگى
ــ شرايط موفقيت در برنامه: 
تصميم درست، پيمان و عهد با 

خدا، مراقبت، محاسبه
ــ تفکر در قرآن از برنامه هاى 
اصلى زندگى، برخى از شيوه هاى 

تدبر در قرآن
ــ آداب و احکام خوردن و 
آشاميدن، ورزش و تندرستى و 

آداب صحيح مسابقات ورزشى.
در رابطه با خانواده و جامعه

ضرورت انتخاب دوست، 
ــ 

معيارهاى دوست، وظايف دوست، 
تأثير دوست در زندگى، حدود 
رابطٔه دختران و پسران، حکمت  
محدود بودن رابطٔه دختران و 

پسران در اسالم

در رابطه با خدا
ــ ضرورت شکرگزارى از خداوند، مصاديق شکرگزارى 

ــ تولّى و تبّرى، جلوه هاى تولّى و تبّرى در زندگى، حکمت 
تولّى و تبّرى، وظايف مؤمن نسبت به مؤمن

ــ توکل و اعتماد بر خدا، ثمرٔه ايمان به خدا و توحيد، 
جلوه هاى توکل بر خدا، ويژگى هاى انسان متوکل

در رابطۀ با خود
ــ مقصود از عزت و کرامت نفس، مصاديق کرامت نفس، 

کرامت نفس و گناه
ــ ارزش برنامه ريزى بر معيار دين

ــ پاکى و آراستگى ظاهر، رابطٔه آراستگى ظاهر با باطن، 
تفاوت پاکى و آراستگى با تجمالت و مدها، تقليدهاى بى جا 
و استقالل فکرى، کار مولد، عامل شکوفايى فرد، نشاط 
زندگى در ساده زيستى، تأثير لقمٔه حالل و حرام در زندگى

ــ شيوه هاى تدبر در قرآن، اهميت تفکر و تدبر
ــ موسيقى مطرب و غيرمطرب، فلسفٔه حرمت موسيقى 

مطرب
در رابطه با خانواده و جامعه

ــ نظارت همگانى: امر به معروف و نهى از منکر، مسئوليت 
مسلمانان در سرنوشت مشترک، دفاع از مسلمانان و اسالم 

و ارزش هاى اسالمى، ابعاد دفاع
ــ شکوفايى اقتصادى، کار مولد و مفيد، هزينه ها و 
درآمدهاى عمومى، خمس و زکات و اهميت آن دو، حق 

محرومان در ثروت مسلمانان
حکمت حجاب: تعالى زن و مرد در رعايت حجاب، تأثير 
حجاب در تربيت اجتماعى مرد، گوهر زن و حجاب، وظايف 

ک مسلمان در قبال حکومت اسالمى
ي

ــ حسن سلوک با ديگران، تکريم شخصيت ديگران
ــ احسان به ديگران و مصداق هاى آن

در رابطه با خدا
ــ مقصود و معناى تقواى الهى، آثار و ثمرات 
تقوا در زندگى فردى و اجتماعى، راه هاى کسب 

و تقويت تقوا
ــ عاقبت انديشى و خوف از کوتاهى ها در زندگى، 
اميد به رحمت و لطف الهى محرک انسان براى 

اصالح و تعالى
ــ حکمت روزه و فايده هاى آن، آداب روزه دارى و 

برخى احکام روزه دارى.
در رابطۀ با خود

ــ تأکيد بر داشتن برنامه بر معيار دين
ــ شجاعت، نوجوانى و شجاعت، معناى حقيقى 
انسان شجاع، ويژگى هاى انسان شجاع، نياز جامعٔه 

اسالمى به انسان هاى شجاع.
ــ اوقات فراغت، ارزش وقت، وقتى براى بيکارى 
نيست، استفادٔه جدى از همٔه وقت ها، استفادٔه 
درست از تلويزيون، سينما، اينترنت، بازى هاى 

رايانه اى و…
در رابطه با خانواده و جامعه

ــ احساس رضايت به دختر بودن يا پسر بودن، 
زيبايى هاى حقيقى دختر و پسر، زن و مرد مکمل 
ک زندگى، يکسان بودن در 

ک ديگر و دو بخش ي
ي

انسانيت و کمال هاى انسانى، تفاوت نقش خانوادگى 
و اجتماعى زن و مرد، ارزش مادرى و پدرى، هدف 
اصلى از تشکيل زندگى مشترک، معيارهاى برترى 
ک زوج مسلمان، ضرورت 

در اسالم، ويژگى هاى ي
زندگى مشترک، زن و مرد طالب همسر عفيف، 
معيارهاى همسر مناسب، سن ازدواج، رحمت و 
ايثار در خانه، مراجعه به مشاوران ازدواج، مهريه 
هدئه مرد به زن، ازدواج ساده، محارم سببى و نسبى، 

حدود محرميت

در رابطه با خدا
ــ عبوديت و مصداق هاى آن در زندگى 

فردى و اجتماعى
ــ عبوديت، هدف آفرينش

ــ حقيقت توبه و توبٔه حقيقى، آثار توبه 
در زندگى، اميد به رحمت و لطف الهى 
زمينه ساز بازگشت به خدا، تأثيرات 
منفى نااميدى از رحمت الهى، يأس 
در زندگى و نااميدى از لطف خداوند 

و حرمت آن.
ص،نمونه ها و مصداق هاى 

ــ معناى اخال
ص اساس 

ص، يک رنگى و اخال
اخال

ص با خدا نشانٔه 
هر دوستى، اخال

اعتقاد راسخ به وحدانيت و قدرت 
و دانايى او

در رابطۀ با خود
ــ برنامه ريزى براى بعد از تحصيالت 

و انتخاب شغل
در رابطه با خانواده و جامعه

ــ خيرخواهى و نصح، مصاديق 
خيرخواهى

ص 
ــ تواضع در مقابل مردم و به خصو

مستمندان، عزت در مقابل ستمگران
ــ روحئه ايثار نسبت به جامعٔه 

اسالمى
ــ مصداق هاى ايثار (احسان و…)

ــ عدل و انصاف در روابط اجتماعى، 
مصاديق عدل

ــ صداقت در معاشرت
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٥ــ ساختار کتاب درسی 

کتاب ها تقسيم بندى هاى مختلفى دارند؛ برخى، از چند فصل تشکيل مى شوند و برخى از چند 
بخش که هر بخش داراى چند فصل است. برخى از کتاب ها متناسب با ساختارشان نام گذارى هاى ويژه اى 
دارند. تقسيم بندى براساس فصل يا بخش و تقدم و تأخر فصل ها يا بخش ها بر يک ديگر، بيانگر ارتباط 
منطقى و توالى منطقى ميان آن هاست؛ براى مثال، وقتى کتاب دينى اى را به سه بخش اصول اعتقادى، 
و  اخالق  بر  اعتقادات،  اصول  منطقى  به طور  اوالً،  که  مى دهيم  نشان  مى کنيم،  تقسيم  احکام  و  اخالق 
احکام مقدم اند و بايد اصول اعتقادى پيش از اخالق و احکام پذيرفته شوند؛ ثانياً، اصول اعتقادى مبنا 

و پائه اخالق و احکام هستند. 
در کتاب حاضر، به جاى کلمه هاى «فصل» و «بخش» از کلمٔه «مرحله» استفاده شده است. مرحله، 
از يک حرکت و فرايند حکايت مى کند؛ اين حرکت و فرايند داراى مراحلى است که بايد به ترتيب طى 

شوند. اين حرکت و فرايند، سير وجودى انسان از انديشه تا عمل است. 
آموزه هاى دينى بايد به گونه اى عرضه شوند که با آموزه هاى عملى پيوند داشته باشند و انگيزٔه انجام 
دادن عمل را افزايش دهند. انسان ابتدا راهى را مى شناسد، سپس به آن ايمان مى آورد. ايمان، شوق 
حرکت را در انسان ايجاد مى کند. بعد از اين مرحله، نوبت به تصميم و اراده مى رسد. پس از تصميم، 

انسان به راه مى افتد و به جلو مى رود. 
بنابراين، بحث هاى نظرى را هم مى توان به گونه اى مطرح کرد که بر تصميم گيرى انسان تأثير گذارد 
و راه اين تأثيرگذارى نيز نشان داده شود و هم مى توان به گونه اى مطرح کرد که صرفاً يک بحث نظرى 

باشد و با تصميمات فرد و عمل وى هيچ گونه ارتباطى نداشته باشد.
در کتاب «دين و زندگى» سال اّول، در مرحلٔه آمادگى انديشه و قلب، با هدف زندگى و راه وصول 
آن، يعنى دين، آشنا شديم. سپس چگونگى رسيدن به ايمان را آموختيم. در مرحلٔه دّوم، دانستيم که چگونه 

ايمان خود را به يک تصميم تبديل کنيم و اين که، تصميم گيرى درست به چه عواملى بستگى دارد. 
برنامه ريزى در  عنوان «قدم در راه» با  تصميم گيرى، در مرحلٔه سوم، با  آشنايى با نحؤه  پس از 

زندگى آشنا شديم و برخى برنامه هاى پيشنهادى را بررسى کرديم. 
کتاب دين و زندگى سال دوم، ادامٔه کتاب سال اّول است و مباحث ذيل در مقايسه با کتاب سال 

اّول، تغيير کرده اند. 
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کتاب دين و زندگى سال دوم  کتاب دين و زندگى سال اّول  
انديشه و قلب  آمادگى انديشه و قلب  مرحلٔه اّول: 

تجديد عهد  آهنگ سفر  مرحلٔه دّوم: 
در مسير  قدم در راه  مرحلٔه سوم: 

مرحلة اّول: انديشه و قلب 
زندگى مى کنيم؟»، پاسخ مى دهيم. با  در اين مرحله، ابتدا به اين پرسش که «در چگونه جهانى 

بررسى اين پرسش، مطلب زير طرح مى شود.
جهان شناسى 

ــ ما در جهانى منظم، هماهنگ و قانونمند زندگى مى کنيم. 
و  هدفمند  از  حکايت  موجودات  درخود  و  موجودات  ميان  هماهنگى  و  همکارى  وجود  ــ 

غايتمندى آن دارد. 
ــ جهان غايتمند و هدفمند، نشانٔه خالق حکيم و مدبر آن است. 

ــ خداى حکيم، براساس حکمت خود، جهان را به سوى مقصد عالى و بزرگ هدايت مى کند. 
ــ جهان از خداست و به سوى خدا بازمى گردد؛ يعنى، غايت و مقصد عالى جهان خداست. 

با شناخت اين جهان، سؤال دومى طرح مى شود: «انسان در اين جهان چه جايگاهى دارد؟» در 
بررسى اين سؤال، مطلب زير مطرح مى شود. 

انسان شناسى
ــ انسان داراى کرامت ذاتى است که مى تواند مسجود فرشتگان قرار گيرد. 

ــ انسان از روحى الهى که از سنخ امور مادى اين جهان نيست؛ بهره مند است. 
ــ بهره مندى از روح، استعدادهايى به انسان داده که او را اليق قرب الهى کرده است. 

ــ انسان، بى نهايت طلب و جاويدان خواه و طالب کمال مطلق است. 
ــ انسان در عين اين که طالب کمال مطلق است، به دليل بهره مندى از بُعد مادى، هر لحظه ممکن 

است بُعد متعالى وجود خود را فراموش کرده و در گمراهى سقوط کند. 
ــ بنابراين، انسان مى تواند مقرب الهى شود يا در ضاللت و گمراهى قرار گيرد. 

انسان،  معلوم مى شود که  جهان خلقت،  در  جايگاه خاص وى  انسان و  ويژگى هاى  شناخت  با 
آيندٔه ويژٔه خود را دارد؛ آيندٔه انسان با اختيار او رقم زده مى شود و سرنوشت هميشگى اش را تعيين 
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مى کند؛ بدين ترتيب، به مباحث مربوط به معاد، به عنوان تعيين سرنوشت انسان وارد مى شويم که به ترتيب 
زير است؛ 

ــ دو ديدگاه اصلى دربارٔه سرنوشت و آيندٔه انسان مطرح است: ديدگاه مادى و ديدگاه الهى.
ــ مطابق با ديدگاه الهى، انسان آيندٔه روشنى دارد. 

ــ داليل عقلى نشان مى دهد که آينده اى روشن با نام معاد براى انسان وجود دارد. 
ــ انسان پس از مرگ وارد جهان برزخ مى شود. جهان برزخ، شعبه اى از بهشت و جهنم است. 

ــ پس از جهان برزخ، زندگى دائمى انسان در آخرت آغاز مى شود. 
ــ سرنوشت دائمى انسان با اعمال وى در اين جهان رقم مى خورد. 

بدين ترتيب، سه بحث جهان شناسى، انسان شناسى و معادشناسى به  يک ديگر پيوند مى خورند. در 
ضمن طرح اين مباحث، با دادن هشدارها و تذکراتى، فرصت تأمل و تفکر به دانش آموزان داده مى شود 
تا تأثيرگذارى قبلى افزايش يابد و فرصتى دوباره براى تقويت عزم و تصميم و تکميل عهد و پيمانى که 

قبالً بسته شده است، فراهم آيد. 

مرحلة دوم: تجديد عهد 
پس از فراهم آوردن شرايط تأمل، با تنذير و توجه دادن به آيندٔه خطير و حساس انسان، مرحلٔه 

دوم را که تقويت عزم و اراده است، آغاز مى کنيم. 
در کتاب «دين و زندگى» سال اّول متوسطه گفتيم که تصميم همراه با عهد و پيمان است. پيمان هاى 

انسان نيز بر سه قسم است که در زير آمده است.
۱ــ پيمانى براى پذيرش راه زندگى و قدم گذاشتن در آن 

۲ــ تجديد اين پيمان در موقعيت و زمان هاى خاص 
۳ــ تکميل پيمان با انتخاب برنامه هاى گوناگون و انجام دادن آن ها.

با شروع شدن مرحلٔه دوم، بار ديگر پيمان اصلى خود را براى راه زندگى تجديد مى کنيم؛ يعنى، 
با خداى خود مى گوييم: 

«اى خداى بزرگ، اکنون که چنين آيندٔه بزرگى در پيش رو دارم که يک طرف، بهشت جاويدان 
و طرف ديگر، عذاب سهمگين اخروى است، بار ديگر پيمان خود را تجديد مى کنم و استوارتر عهد 

مى بندم راهى را که براى زندگى انتخاب کرده ام، جدى تر ادامه دهم». 
در سال اّول آموختيم که براى تقويت پيمان و عهد خود با خدا بايد اعمالى را که انجام مى دهيم، 
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محاسبه کنيم.
اکنون در سال دوم مى آموزيم که راه ديگر تقويت عزم و پيمان، «توکل» بر خداست. طرح موضوع 
«توکل» بدين گونه، جايگاه عملى اين موضوع را براى دانش آموز بهتر روشن مى کند و او به جاى اين که 
صرفاً يک موضوع اخالقى را آموزش ببيند، کاربرد آن را در مسير برنامه هاى زندگى و تصميم هاى بهتر 

مشاهده مى کند. دربارٔه توکل، موضوعات زير طرح مى شود:
ــ معناى توکل و حقيقت آن 

ــ نقش توکل در تصميم هاى بزرگ 
ــ توکل و جوانى 

ــ تفاوت توکل و خطرکردن 
ــ علت توکل بر خدا 

ــ تفاوت توکل با سستى و تنبلى.

مرحلة سوم: در مسير 
پس از تجديد عهد نوبت به تکميل برنامه ها مى رسد. در کتاب «دين و زندگى» (۱) برنامه ها در 

پنج بخش زير تنظيم شده است:
۱ــ برنامه هايى که دربارٔه رابطٔه انسان با خداست. 

۲ــ برنامه هايى که دربارٔه رابطٔه انسان با خود است. 
۳ــ برنامه هايى که دربارٔه رابطٔه انسان با خانواده است. 

٤ــ برنامه هايی که دربارٔه رابطٔه انسان با جامعه است. 
٥ــ برنامه هايی که دربارٔه رابطٔه انسان با خلقت است.

پيشنهاد  متوسطه  دوم  سال  کتاب  براى  جديدى  برنامه هاى  مسير،  اين  تکميل  براى  و  ادامه  در 
مى شود.

۱ــ داشتن توّلى و تّبرى؛ اين برنامه، شامل مباحث زير است:
ــ پايه گذارى خلقت بر رحمت و محبت خداوند 

ــ محبت انسان به خداوند و تأثير آن در ُخلق و خوى انسان 
ــ آثار محبت به خداوند

ــ دوستى و محبت با دوستان خدا 
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ــ پيروى از خداوند 
ــ محبت به راه الهى 

ــ تنفر از دشمنان خدا 
با  ارتباط  در  آثارى  اّما  خداست  با  انسان  ارتباط  دربارٔه  برنامه اى  اّول،  مرتبٔه  در  تبّرى  و  تولّى 

ديگران نيز دارد؛ بنابراين، برنامه اى در ارتباط با ديگران هم محسوب مى شود. 
۲ــ انتخاب پوشش مناسب براى حضور در جامعه؛ اين برنامه، شامل مباحث زير است:

ــ توجه اسالم به آراستگى و حضور آراسته در جامعه 
ــ باطن آراسته، ظاهر آراسته را به دنبال دارد. 

ــ انسان عزيز و عفيف، آراستگى همراه با عزت و عفت دارد. 
ــ انسان براى مقبوليت ديگران از طريق پوشش نامناسب اقدام نمى کند.

ــ پوشش، خاص دين اسالم نيست بلکه در همٔه اديان الهى پوشش مطرح است. 
ــ پوشش اسالمى دستورى قرآنى است. 

ــ تفاوت پوشش زنان و مردان به دليل تفاوت موقعيت طبيعى آن هاست. 
ــ پوشش اسالمى مانع آزادى و حضور مؤثر در جامعه نمى شود بلکه تقويت کنندٔه آن است. 

اين برنامه، هم دربارٔه ارتباط انسان با خود و هم دربارٔه ارتباط انسان با جامعه است. 
۳ــ حضور مؤثر در جامعه با انجام دادن وظيفۀ امر به معروف و نهى از منکر؛ اين 

برنامه، شامل مباحث زير است:
ــ انسان ها از نظر اسالم، سرنوشت مشترک دارند و هيچ کس نمى تواند خود را از ديگران جدا 

بداند. 
ــ انسان دو مسئوليت اصلى نسبت به جامعه دارد: 

الف ــ اگر معروفى ترک شد، امر به معروف کند. 
ب ــ اگر منکرى انجام شد، نهى از منکر نمايد. 

ــ امر به معروف و نهى از منکر شرايطى دارد که با رعايت آن شرايط، اين وظيفه به درستى انجام 
خواهد شد. 

ــ امر به معروف و نهى از منکر مراحلى دارد؛ اگر امر يا نهى در مرحله اى تأثير ننمايد، نوبت به 
مرحلٔه بعد مى رسد. 

 اين برنامه در ارتباط با جامعه است. 
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۴ــ برنامه ريزى براى کسب درآمد حالل؛ اين برنامه، شامل مباحث زير است:
ــ توليد ثروت اجتماعى در اسالم، از طريق کار صورت مى گيرد. 

ــ ربا، کار نيست بلکه ضدکار و شکوفايى اقتصادى است. 
ــ مشارکت کار و سرمايه در بانک دارى اسالمى 

ــ تأمين نيازهاى جامعه از طريق انفاق مستحب، انفاق واجب و ماليات؛ اين برنامه نيز از يک 
جهت در ارتباط انسان با خود است، چون به سازندگى فرد منجر مى شود و از طرف ديگر، دربارٔه ارتباط 

انسان با جامعه است؛ چون به رفاه اجتماعى مى انجامد. 
٥ــ برنامه ريزی برای تقويت تقوا و دوری از گناه از طريق انجام صحيح نماز و روزه؛ 

اين برنامه شامل مباحث زير است: 
ــ حقيقت تقوا

ــ تأثير نماز در بازدارندگی انسان از گناه و تقويت تقوا
ــ تأثير روزه در تقويت تقوا

ــ برخی از احکام تقوا
اين برنامه در رابطٔه با خداست. زيرا نماز و روزه از عبادات محسوب می شوند. و هم در رابطٔه 
با خود انسان است زيرا نماز و روزه به تقويت روح و جسم انسان می انجامد. و هم در رابطه با جامعه 
است. زيرا بهتر است نماز به جماعت خوانده شود. همچنين، روزٔه برتر روزه ای است که انسان به ياد 

گرسنگان باشد، زبان و دست و اندام خود را از گناه باز دارد و … .


