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نظارت همگانى 

قسمت اّول: کلّيات  

الف) اهداف 
۱ــ هدف کلى: آشنايى با اصل امر به معروف و نهى از منکر، براى کسب آمادگى جهت انجام 

دادن صحيح آن 
۲ــ اهداف آموزشى:

ــ آشنايى با برخى از آيات مربوط به امر به معروف و نهى از منکر و پيام هاى اين آيات 
ــ به دست آوردن درک صحيح از نياز جامعه به نظارت همگانى به علِت داشتن سرنوشت مشترک 

ــ گرايش به دعوت ديگران به خير و خوبى ها 
ــ داشتن انگيزه براى انجام دادن امر    به معروف و نهى از منکر.

ب) پيش دانسته ها 
۱ــ فروع دين (امر به معروف و نهى از منکر به عنوان يکى از مصداق هاى فروع دين) 

۲ــ واجب و حرام به معناى معروف و منکر.

ج) ارتباط با درس پيش 
اين درس، مانند درس هاى دوازدهم و سيزدهم يکى از برنامه هاى زندگى است و چون يک درس 

کامالً اجتماعى است؛ لذا به بخش «ارتباط با ديگران» مربوط مى شود. 

د) محورهاى اصلى درس 
۱ــ بنابر کالم رسول خدا (ص)، جامعٔه انسانى يک واحد به هم پيوسته است که سرنوشت اعضاى 
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آن به يکديگر وابسته است. 
خويش  منافع  به  صرفاً  و  کنند  جدا  ديگران  از  را  خود  نمى توانند  انسانى  جامعٔه  افراد  ۲ــ 

بينديشند. 
۳ــ قرآن کريم از مسلمانان مى خواهد که يکديگر را به خير و نيکى دعوت کنند. 

آنان را از  نباشند و  ساکت  ديگران  گناهان  مقابل  در  مسلمانان مى خواهد که  کريم از  قرآن  ۴ــ 
ارتکاب گناه بازدارند. 

۵  ــ قرآن کريم از مسلمانان مى خواهد که مانع ترک واجبات و ارتکاب گناهان در جامعه شوند. 
۶  ــ انجام دادن وظيفٔه مهم امر به معروف و نهى از منکر، سبب نظارت همگانى بر جامعه مى شود 

و سالمت جامعه را حفظ مى کند. 
۷  ــ امر به معروف و نهى از منکر شرايطى دارد که در هنگام انجام دادن آن بايد مراعات شود. 

۸   ــ امر به معروف و نهى از منکر مراحل و مراتبى دارد که تقدم و تأخر آن مراحل بايد رعايت 
شود. 

۹ــ انتخاب روش هاى درست و سنجيده در هنگام امر به معروف و نهى از منکر، ضامن موفقيت 
است. 

۱۰ــ انگيزهٔ اصلى نهضت امام حسين (ع)، انجام دادن وظيفٔه امر به معروف و نهى از منکر بود. 

قسمت دوم: سازمان دهى فعاليت ياددهى ــ يادگيرى 

الف) ارزشيابی از درس قبل
در ابتدای تدريس، براساس موارد تعيين شده، از درس قبل ارزشيابی به عمل می آيد.

ب) آماده سازى و ايجاد انگيزه 
رابطٔه  اجتماعى و  زندگى  پيوستگى  که  عينى  نمونه هاى  از  است  بهتر  بحث،  اين  به  ورود  براى 

زندگى انسان ها با يکديگر را نشان مى دهد، استفاده شود. 
شده  نقل  (ص)  اکرم  رسول  قول  از  و  آمده  درس  ابتداى  در  که  است  همان  مثال،  يک  ۱ــ 

است. 
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۲ــ مثال ديگر، مسافرت با هواپيما يا اتوبوس و نظاير آن است. 
اين مثال ها به دليل داشتن محيط مشترک (هواپيما، کشتى يا اتوبوس) و يکسان بودن هدف و 

مقصد، نزديک ترين مثال ها به حيات اجتماعى مسلمانان اند. 
۳ــ مثال کالس درس نيز مناسب است. در يک کالس، در ساعتى معين، معلم درس خاصى 
را تدريس مى کند و دانش آموزان آن را ياد مى گيرند. ممکن است دانش آموزى بگويد که من مى خواهم 
فالن درس را بخوانم يا قدم بزنم يا نقاشى کنم يا بخوابم. همٔه اين کارها انفرادى هستند و به ظاهر، مانع 
کار ديگران نمى شوند ولى فضاى آموزش را به هم مى زنند و به گونه اى غيرملموس، بر شرايط آموزش 

تأثير منفى مى گذارند. 
۴ــ خاطرات معلمان و دانش آموزان نيز قابل استفاده است. 

معلمان محترم توجه کنند که در اين مرحله ــ مرحلٔه ورود به درس ــ فقط به ذکر نمونه ها اکتفا 
کنند و دربارٔه موضوع درس صحبتى به ميان نياورند و بگذارند که اذهان دانش آموزان فقط نسبت به 

مسئله حساس شود. 

ج) اجزای تدريس
اين درس، شامل اجزای زير است: 

اجزای تدريسرديف
قرائت آيات و ترجمٔه آنها١
تبيين مسئوليت مشترک امت اسالمی٢
انجام فعاليت مقايسه٣
انجام فعاليت پيام آيات٤
تبيين دو مسئوليت افراد جامعه نسبت به هم٥
انجام فعاليت تطبيق٦
ذکر احکام٧
توضيح دربارٔه «بيشتر بدانيم»٨
طرح گام هفتم٩
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١ــ قرائت و ترجمه آيات
در ابتدای تدريس، قرائت آيات درس، مانند درس های قبل تمرين می شود و ترجمٔه آيات، تکميل 

می گردد.
٢ــ تبيين مسئوليت مشترک امت اسالمی

دبير، از مثال کشتی که در سخنان رسول خدا (ص) آمده، استفاده می کند و به تبيين ارتباط افراد 
جامعه با يکديگر و تأثيرپذيری از هم و مسئوليت مشترکی که از اين ارتباط پيدا می شود، می پردازد.

همٔه ويژگی هايی که برای ساکنان يک کشتی در کتاب آمده، به صورت قوی تر برای جامعه اسالمی 
هم هست.

دست  به  دست  بايد  همه  است.  کرده  مشخص  خاصی  هدف  اسالمی  جامعه  برای  خداوند  ــ 
تقويت  جامعه  در  اجتماعی  عدالت  و  کنند  حرکت  الی الله  تقرب  مسير  در  جامعه  آحاد  که  دهند  هم 

گردد.
ــ جامعٔه اسالمی نمی تواند چند هدف و جهت مخالف هم داشته باشد. اّما می تواند هدف های در 
طول هم داشته باشد که نهايتاً به تقرب الی الله و عدالت اجتماعی منجر شود. مثالً عفاف، خودش يک 

هدف ميانی است که به هدف برتر، يعنی قرب الهی کمک می کند.
است.  همه  عهدٔه  بر  جامعه  بهداشتی  حتی  و  فرهنگی  و  سياسی  و  اخالقی  سالمت  حفظ  ــ 
تهديد کند. يک  بيماری، می تواند سالمتی ديگران را هم  زيرا اگر سالمت يک فرد از بين برود، اين 
فرد دروغ گو، با دروغ گويی خود، به ديگران هم دروغ گويی را می آموزد و زمينه را برای آنان فراهم 

می کند.
ــ در جامعٔه اسالمی، به علت تأثيرپذيری متقابل افراد از يکديگر، هيچ کس عقالً نمی تواند بگويد 
در همان دروغ گويی  اين عمل من يک عمل شخصی است و ديگران حق دخالت ندارند. زيرا، مثالً 
ديديم که ممکن است به ديگران هم سرايت کند. يا کسی که حجاب و عفاف را رعايت نمی کند ديگران 
را در معرض گناه قرار می دهد. کسی که خمس يا زکات خود را نمی پردازد، به اندازٔه خودش زمينه های 
فقر را در جامعه فراهم می کند. حتی اعمالی که بسيار خصوصی است، مثل نماز فرادٰی، وقتی توسط 
يک مسلمان ترک شود، آثار مثبت آن عمل در آن فرد پديد نمی آيد و درنتيجه، رفتاری که شايستٔه يک 
مسلمان است، از او سر نمی زند. به طور مثال، در قرآن کريم آمده است «ان الصلوة تنهی عن الفحشاء 
والمنکر». مسلمانی که نماز را ترک می کند، عامل اصلی دوری از فحشاء و منکر را از دست می دهد 
تأثير  می تواند  هم  فرد  عمل  خصوصی ترين  حتی  پس  می شود.  منکر  و  فحشاء  مرتکب  جامعه  در  و 
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اجتماعی داشته باشد. پس هيچ کس نمی تواند با توجيه اختصاصی بودن، مسئوليت اجتماعی خود را 
ناديده بگيرد.

ــ حاالت روحی، مثالً ترس يا شجاعت يک فرد، گرچه يک امر مشخص است، اّما در سرنوشت 
يک جامعه می تواند نقش آفرين باشد.

ــ رهبری جامعه اسالمی، مانند رهبری کشتی است. اسالم شناس بايد کشتی امت اسالمی را 
رهبری نمايد. اسالم شناس جامعٔه اسالمی، در مرتبٔه اّول، پيامبر اکرم (ص) و ائمٔه اطهار (ع)  و در مرتبٔه 

بعد، فقيهان و مجتهدان هستند.
٣ ــ انجام فعاليت مقايسه

به  بهتر  و  می شوند  يکديگر  با  انسان ها  ارتباط  عمق  متوجه  بيشتر  دانش آموزان  فعاليت،  اين  با 
مسئوليت مشترک خود پی می برند.

پاسخ سؤال اّول اين است که افراد جامعه نمی توانند هدف های مخالف هم داشته باشند؛ زيرا 
هم  امکانات  و  نمی آيد  به دست  نتيجه ای  پايان،  در  و  می برد  سمتی  به  را  آن  امکانات  و  جامعه  هرکس 
داشته  باشند،  هم  تکميل کنندٔه  و  جهت  يک  در  که  هدف  چند  می تواند  جامعه  البته  می رود.  دست  از 

باشد.
پاسخ سؤال دوم اين است که چنين استقاللی در جامعه امکان پذير نيست. حتی کارهای شخصی 
افراد هم در جامعه تأثير دارد؛ مثالً، کسی که با لباس نامناسب از منزل بيرون می آيد، بر روحئه ديگران 
تأثير می گذارد. حتی اگر کسی در منزل خود به کاری خوب يا بد اشتغال داشته باشد، می تواند بر جامعه 
اثر بگذارد؛ مثالً شخصی که در منزل، عبادت خدا را با اخالص و حضور قلب به جا می آورد و ياد خدا 
را تمرين می کند، در بيرون از خانه و در ارتباط با مردم نيز ياد او را فراموش نمی کند. کسی که فرزند 
خود را خوب يا بد تربيت می کند يا با همسرش رابطه ای خوب يا بد دارد، به صورت های گوناگون در 

جامعه اثر می گذارد و به هنجارها يا ناهنجاری های اجتماعی کمک می کند.
پاسخ به سؤال سوم اين است که سعادت و رفاه جامعه کامالً به يکديگر گره خورده است. هر کس 

به همان ميزان که از جامعه بهره می برد، بايد به آن خدمت کند.
عالوه بر اين، وجدان اخالقی آدمی نمی پذيرد که خود در رفاه و آسايش باشد ولی همنوعانش در 
سختی و نابه سامانی به سر برند. انساِن با وجدان از رنج و ناراحتی ديگران رنج می  برد و رفاه شخصی 

برايش معنا ندارد.
پاسخ سؤال چهارم اين است که ارتباط و پيوند اعضای جامعه عميق تر از سرنشينان يک کشتی 
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است؛ زيرا سرنشينان کشتی به صورت اتفاقی، با هم جمع شده اند و فقط مقصدشان در سفر يکسان است 
ولی اعضای جامعه اسالمی از جهات مختلف با هم پيوند دارند که مهم ترين آنها هدف اصلی زندگی و 
اشتراک در نيازهای گوناگون اجتماعی است. عالوه بر اين، در يک زندگِی طوالنی مدت اجتماعی، 

اخالق، آداب و رسوم و فرهنگ پديد می آيد که اين فرهنگ بر هريک از افراد تأثير می گذارد. 
٤ ــ انجام فعاليت پيام آيات

بعد از اينکه دانش آموزان به رابطٔه عميق افراد جامعه و مسئوليت شان نسبت به يکديگر بيشتر 
توجه کردند، اين زمينه فراهم می شود که وظايف خود در برابر جامعه را بهتر بشناسند و گرايش عمل 
به آنها را پيدا نمايند. از اين رو به تدبر در آيات درس می پردازند و پيام های استخراج شده را تکميل 

می کنند.
بنابر آئه ١٠٣ سورٔه آل عمران، عامل اصلی وحدت جامعٔه اسالمی، چنگ زدن به ريسمان الهی، 

يعنی قبول فرمان های اوست.
و  داده  قرار  يکديگر  سرپرستان  را  اسالمی  جامعٔه  افراد  همٔه  خداوند  توبه،  سورٔه   ٧١ آئه  بنابر 

درنتيجه، نسبت به هم مسئوليت دارند.
يکديگر را دعوت به خير  ابتدا  عبارت از اين است که  مسئوليت  ١٠٤ آل عمران، اين  بنابر آئه 

کنند (يدعون الی الخير).
بنابر همان آيه، عالوه بر دعوت به خير، کسانی را که معروفی را ترک می کنند، امر به معروف نمايند 

و کسانی را که منکری انجام می دهند، نهی از منکر کنند. (يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر)
به  ايمان  بر  عالوه  که  می شود  نمونه  جامعٔه  يک  اسالمی  جامعٔه  آن گاه  آل  عمران،   ١١٠ آئه  بنابر 

خدا، وظيفٔه امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهد.
بنابر آئه ١٠٤ آل عمران، در صورت دعوت مردم به خير و نيکی و امر به معروف و نهی از منکر 

است که جامعٔه اسالمی به فالح و رستگاری می رسد.
بنابر آئه ٧١ سورٔه توبه، يکی از عوامل دوری جامعٔه اسالمی از رحمت خداوند، ترک امر به 

معروف و نهی از منکر است.  
٥ ــ تبيين دو مسئوليت افراد جامعه

مسئوليت اّول، دعوت به خير و نيکی و مسئوليت دوم، امر به معروف و نهی از منکر است.
بنابر توضيحات شهيد بزرگوار دکتر بهشتی در کتاب «بايدها و نبايدها» آئه ١٠٤ سورٔه آل عمران 
ـٰئَک هُُم  که می فرمايد «ولَۡتکُۡن ِمنکُۡم ُامَّة يَۡدُعوَن ِالَی الَخۡير و يأُمُروَن ِبالَمۡعروِف َو يَۡنَهوَن َعِن الُمنَکِر و اُول
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الُمفِلُحوَن»، در جامعٔه اسالمی افراد بايد قبل از هر چيز يکديگر را به خير دعوت کنند و واجبات و 
خوبی ها را در جامعه گسترش دهند. اين امر سبب آگاهی مردم به امور خير و ترغيب آنان می شود.

در حقيقت، دعوت به خير، نقش پيشگيری را دارد و زمينه های ارتکاب گناه را کاهش می دهد. 
توجه شود که در کتاب های ديگر معموالً از دو وظيفه ياد می کنند و آن دو وظيفه را امر به معروف و نهی 
از منکر می نامند اّما شهيد دکتر بهشتی، امر به معروف و نهی از منکر را در مجموع يک وظيفه به حساب 

می آورد و اين وظيفه را با استفاده از آئه فوق، در مرتبٔه بعد از «دعوت به خير» قرار می دهد.
و  معلم  مدرسه،  مادر،  پدر،  جامعه،  آحاد  که  است  نيز  عميق  پيام  اين  حاوی  شريفه،  آئه  اين 
راهنمايان دينی، علما، رسانه ها و نهادهای فرهنگی بايد رسالت آگاهی  بخشی خود را انجام دهند و اين 
آن  نيازهای  و  عصر  هر  با  متناسب  وظيفه  اين  اگر  است.  گناه  آن  از  تخلف  که  است  شرعی  وظيفه ای 
انجام شود، آسيب های اخالقی و تربيتی کاهش می يابد؛ زمينه های ارتکاب گناه کم می شود و نياز به امر 

به معروف و نهی از منکر که وظيفه ای مشکل تر است نيز کاهش می يابد.
اين  در  شده  مطرح  نکات  به  است  الزم  که  است  آمده  روايت  چند  مسئوليت،  دو  اين  تبيين  در 
روايات توجه شود و به نحو مقتضی و درست از اين روايات سؤال طرح گردد. سؤال اشتباه اين است 
(ع)  صادق  امام  يا  (ع)  باقر  امام  از  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  دربارٔه  روايت  يک  بگوييم  مثالً  که 

بگوييد. يا مثالً يک روايت بنويسيم و بگوييم اين روايت از کيست.
به اين سؤال های مناسب دقت کنيد:

ــ بنابر وصيت امام علی (ع) به فرزندانش، جامعه ای که نماز را ترک کند، گرفتار چه سرنوشتی 
می شود؟

آنها  دعای  ثانياً  و  می شوند  مسلط  جامعه  بر  بدکار  و  شرور  افراد  اّوالً  که:  است  اين  جواب 
به  اجابت نمی رسد.

اقامه  و  می شود  برپا  آن  با  واجبات  ساير  که  است  واجب  کدام  (ع)،  باقر  امام  سخن  بنابر  ــ 
می گردد؟

اين واجب، امر به معروف و نهی از منکر می باشد.
ــ بنابر سخن امام باقر (ع) اگر مردم جامعه ای به امر به معروف و نهی از منکر عمل کنند، چه 

نتيجه ای برای آنها دارد؟
جواب اين است که: ساير واجبات برپا می شود و در جامعه رواج پيدا می کند، امنيت برقرار 
می گردد، کسب و کار حالل رونق می گيرد، حقوق افراد تأمين می شود، آبادانی اتفاق می افتد، دشمنان 
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و تجاوزکاران سرکوب می شوند و کار مردم روبراه می شود. 
و  داود  حضرت  لعن  مورد  اّما  بودند،  نشده  گناه  غرق  بنی اسرائيل  قوم  همٔه  که  اين  با  چرا  ــ 

حضرت عيسی قرار گرفتند؟ امام صادق علت اين لعن همگانی را چه چيزی دانسته اند؟
روبرو  گناهکاران  با  بودند  نکرده  گناه  که  کسانی  وقتی  که  بود  آن  علت  که:  است  اين  جواب 

می شدند، به روی آن گناهکاران می خنديدند و با آنان همنشين و مأنوس می شدند.
توجه: اين قبيل سؤال ها در عين حال که سبب تفکر و توجه به محتوا و مفهوم حديث می شود، 
نيازی به حفظ کردن عين متن حديث هم ندارد و دانش آموزان را به فهم و درک بيشتر حديث سوق 

می دهد.
٦ ــ انجام فعاليت تطبيق

در اين مرحله، دانش آموزان به هم انديشی دربارٔه يک مسئله می پردازند و آن مسئله اين است که 
برخی تصور می کنند امر به معروف و نهی از منکر، تجاوز به حريم شخصی آنهاست.

در اين جا بايد توجه کرد که جست و جو در زندگی شخصی ديگران جايز نيست؛ مثالً، اگر شک 
معاملٔه «ربوی» انجام می دهد يا نه، نبايد در صدد تحقيق  داريم که کسی مرتکب گناهی می شود، مثالً 
برآييم و ثابت کنيم که او اهل چنين عملی است؛ اما اگر آشکار شد که اين عمل را انجام می دهد، گرچه 
کاری است که ميان او و شخص ديگری انجام می شود، نهی از منکر، واجب است؛ زيرا آثار عمل او 

به جامعه می رسد و به جامعه ضرر وارد می کند. 
٧ ــ ذکر احکام امر به معروف و نهی از منکر

احکام  دانش آموزان  است  ضروری  است،  شده  تبيين  دينی  (مسئوليت)  وظيفه  اين  که  اکنون 
اين وظيفه را به طور روشن و واضح بدانند تا در انجام دادن آن از حدود اسالمی خارج نشوند. معلم 
محترم شرايط، مراحل و توصيه های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر را با دسته بندی مناسب 

ذکر می کند.
٨ ــ توضيح دربارۀ «بيشتر بدانيم»

سخنرانی  ديگری  و  (ع)  امام حسين  نهضت  هدف  دربارٔه  يکی  متن،  دو  درس،  اين  پايان  در 
به  امر  ابعاد  که  است  آن  نشان دهندٔه  متن  دو  اين  است.  شده  گنجانده  يزيد،  مجلس  در  زينب  حضرت 
معروف و نهی از منکر بسيار عميق و گسترده است و آن قدر اهميت دارد که امام حسين (ع) به خاطر 
آن قيام کند و خود و يارانش شهيد شوند و خانواده اش به اسارت بروند و در همان اسارت هم حضرت 
زينب دست از اين رسالت مهم برندارد و به وظيفٔه خود عمل کند و با ستمگران و ظالمان مبارزه کرده و 
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اعمال منکر آنان را برمال سازد و به مردم آگاهی دهد. بنابراين الزم است اين دو متن به صورتی زيبا در 
کالس خوانده شوند تا تأثيرگذار باشند و خوب است که هر دو به وسيلٔه دو نفر يا بيشتر به صورت نمايش 

و دکلمه اجرا شود؛ به اين صورت که:
ــ در متن اّول، سطرهای سياه به وسيلٔه يک دانش آموز و سطرهای آبی که کالم امام حسين (ع) 

است، توسط دانش آموز ديگر خوانده شود.
ــ متن دوم نيز ميان سه دانش آموز تقسيم شود؛ هريک از آنها بخشی از متن را به صورت زيبا و 

با احساس بخواند و يکی از دانش آموزان نيز شعر را بخواند.
الزم به توضيح است که از اين دو متن، در امتحان سؤالی طرح نمی شود.

تذکر: با اين که فعاليت استخراج پيام آيات در پايان درس نيامده، بهتر است دانش آموزان به 
آيات ابتدای درس مراجعه و پيام ها را استخراج کنند.

اين پيام ها عبارت اند از:
١ــ جامعٔه اسالمی بايد بر محور توحيد و يکتاپرستی اتحاد خود را حفظ کند؛

٢ــ امت اسالمی بايد به گونه ای باشند که يکديگر را به خير دعوت کنند؛
٣ــ امت اسالمی در شرايطی که کار واجبی ترک شود يا گناهی انجام گيرد، ديگران را به انجام 

دادن آن واجب يا ترک آن حرام امر و نهی می کند.
٩ــ طرح گام هفتم

برنامه ريزی برای حضور مسئوالنه و عمل به دو وظيفٔه اساسی، يعنی «دعوت مردم به خوبی ها 
و نيکی ها» برای آگاهی بخشی به ديگران و «امر به معروف و نهی از منکر» در هنگام مشاهدٔه گناه، گام 
مهمی است که در اين جا بايد برداشته شود. طرح اين گام در کالس و توجه دادن دانش آموزان به آن، 
می تواند زمينه ساز اين فکر در آنان شود که بايد برای حضور مسئوالنٔه خود در جامعه برنامه ريزی کنند. 
يعنی همان طور که برای مطالعه، ورزش و ساير امور زندگی بايد برنامه داشته باشند، برای اين امر مهم 

هم بايد برنامه ريزی کنند.
اين برنامه، مربوط به ارتباط انسان با خانواده و جامعه است.

د) انديشه و تحقيق
در اين قسمت شش سؤال مطرح شده است:

سؤال اّول، برای تدبر بيشتر در آيات و به دست آوردن ثمرات امر به معروف و نهی از منکر و 
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عواقب بد اين وظيفه است. به طور مثال، در آئه ١٠٤ سورٔه آل عمران، يکی از ثمرات انجام اين وظيفه 
را رستگاری معين فرموده است.

و  کنند  توجه  خود  جامعٔه  خوبى هاى  مهم ترين  به  دانش آموزان  که  است  آن  براى  دوم،  سؤال 
بگويند کدام خوبى است که جامعه به آن نياز بيشترى دارد. همچنين راه حل عملى براى گسترش آن 

خوبى ها ارائه دهند. 
سؤال سو  م، دربارهٔ کارهاى خوبى است که فراموش شده اند و بايد ديگران را به آنها امر کرد. اين 

سؤال براى ايجاد حساسيت دانش آموزان به ترک اين خوبى ها و تصميم گيرى براى احياى آنهاست. 
سؤال چهارم، دربارٔه منکرى است که احياناً در محيط زندگى دانش آموزان وجود دارد. 

سؤال پنجم، دايرهٔ تحقيق دانش آموزان را گسترش مى دهد و به منکراتى که در سطح دنيا صورت 
مى گيرد، توجه دارد. 

سؤال ششم، توجه خاصى به مبارزات ملت فلسطين دارد که با يک منکر بزرگ ــ يعنى اشغال 
غاصبانٔه سرزمينشان ــ مبارزه مى کنند. 

هـ) پيشنهاد 
اجرا  نمايش  صورت  به  دختران  کالس  در  است  خوب  که  است  مورد  يک  شامل  بخش،  اين 

شود. 

و) ارزشيابى از ميزان يادگيرى 
ــ قرائت و ترجمٔه آيات 

ــ تبيين مسئوليت مشترک مسلمانان
ــ انجام فعاليت مقايسه

ــ انجام فعاليت پيام آيات
ــ تبيين مسئوليت دعوت به خير

ــ تبيين مسئوليت امر به معروف و نهی از منکر
ــ درک پيام سخنان معصومين

ــ انجام فعاليت تطبيق
ــ ذکر احکام امر به معروف و نهی از منکر
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ــ توضيح قسمت بيشتر بدانيم
ــ پاسخ به سؤال های بخش انديشه و تحقيق

ــ انجام فعاليت پيشنهاد
ــ مشارکت و همکاری در تدريس

ــ نظم و زيبايی دفتر کار

قسمت سو   م: تمهيدات 

الف) دانستنى هاى ضرورى و اطالعات مورد نياز معلم 
نتيجۀ ترک امر به معروف و نهى از منکر 

رسول خدا (ص) مى فرمايد: «ال تَزاُل ُامَّتى ِبَخۡيٍرما َأَمُروا ِبالَمعروفِ  و نََهۡوا َعِن الُمۡنَکِر و تَٰعاَونُوا 
ناِصٌر  لَُهم  يَکُۡن  لَۡم  و  بَۡعٍض،  على  بَۡعُضُهم  َسلََّط  و  الۡبَـَرکاُت  ِمۡنُهُم  نَـَزَعۡت  ذلَک  يَۡفَعلُوا  فإذ ٰالَۡم   ، َعلَى  الۡبِرّ

ماِء۱». ِفى اال ٔرِض و ال ِفى السَّ
از اين کالم شريف، چنين برداشت مى شود که امر به معروف و نهى از منکر، تنها يک کار اخالقى 
و براى مسائل جزئى فردى نيست بلکه نظارت اجتماعى قوى از جانب آحاد ملت نسبت به همٔه آحاد 
جامعه، به ويژه افرادى است که موقعيت، اقتدار و تأثيرگذارى بيشترى دارند تا زمينه هاى عصيان و ظلم 

و تجاوز به حقوق انسان ها از بين برود. 
نياز به استوارى و استقامت در امر به معروف و نهى از منکر 

لٰوَة و ۡأُمـۡر بالَمعروِف و ٱنَه عن الُمنَکِر و ٱصِبۡر على ما  در قرآن کريم مى خوانيم: «يا بُنىَّ َأِقِم الصَّ
َاصابَک إنَّ ذِلَک من َعۡزِم اال ُٔموِر۲».

بنابر محتواى اين آيه، درمى يابيم که از لوازم انجام دادن اين وظيفه دو چيز است: 
اّول، صبر و استقامت و پايدارى 

دو   م، عزم و ارادٔه قوى.

١ــ وسائل الشيعه: ج ١١، ص ٣٩٨. 
٢ــ سورٔه لقمان، آئه ١٧.
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تقّدم نماز بر امر به معروف و نهى از منکر، عالوه بر پيام هاى متعدد آن، ضامن اجراى صحيح اين 
وظيفه است. اگر انسان بدون پشتوانٔه معنوى و اخالص براى انجام دادن اين وظيفه اقدام کند، احتمال 
عدول و انحراف از وظيفه وجود دارد. همچنين، اگر با سختى مواجه شود، احتمال عقب نشينى وجود 

دارد و نيز ممکن است نتواند صبر و استقامت پيشه کند. 
کالم بزرگان 

«نه چندان درشتى کن که از تو سير شوند و نه چندان نرمى کن که بر تو چيره گردند.» (سعدى) 
«تشخيص دادن عيوب، خيلى بهتر از ديدن عيوب است.» (ديل کارنگى) 

ب) منابع براى معلم و دانش آموز 
جلد ۴،  شيرازى،  بى آزار  عبدالکريم  ترجمٔه  و  توضيحات  با  (ره)  خمينى  امام  نوين؛  رسالٔه  ۱ــ 

مؤسسٔه انجام کتاب (براى معلم و دانش آموزان) 
۲ــ بايدها و نبايدها؛ شهيد دکتر بهشتى، مؤسسٔه نشر آثار دکتر بهشتى (معلم و دانش آموز) 

۳ــ آفتاب در حجاب؛ سيدمهدى شجاعى، کانون پرورش فکرى (دانش آموز) 
۴ــ نظارت و نهادهاى نظارتى، محسن ملک افضلى، پژوهشگاه فرهنگ و انديشٔه معاصر (معلم 

و دانش آموز) 
۵  ــ نظارت بر دولت؛ محمدجواد طبسى مروجى، کانون انديشٔه جوان (معلم و دانش آموز)
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کار و درآمد حالل 

قسمت اّول: کلّيات  

الف) اهداف 
۱ــ هدف کلى: آشنايی با کسب درآمد حالل و وظايف مالی مانند خمس و زکات 

۲ــ اهداف آموزشى:
١ــ شناخت منشأ اصلی درآمد و ثروت در اسالم

٢ــ آشنايی با آثار زيانبار ربا
٣ــ شناخت راه های تأمين نيازهای عمومی

٤ــ آشنايی با برخی احکام مربوط به خمس و زکات 

ب) پيش دانسته ها 
به  کمک  و  انفاق  موضوع  با  مختصر  به طور  راهنمايی  و  ابتدايی  دورٔه  در  دانش آموزان 
نيازمندان آشنا شده اند. در سال اّول متوسطه نيز اهميت کار و تالش که مقدمٔه کسب ثروت است را 

آموخته اند.

ج) اصطالحات علمی درس 
را  خود  نيازهای  هم  تا  می دهد  انجام  جامعه  در  انسان  که  است  فعاليتی  اقتصادی؛  کار  ١ــ 

برطرف کند و هم به جامعه فايده برساند. 
۲ــ ربا؛ يکى از راه هاى نامشروع توليد ثروت که در اسالم حرام است. 

تأمين  و  جامعه  نيازمندى هاى  رفع  براى  مشروع  ثروت  از  بخشى  پرداخت  انفاق؛  ۳ــ 
عدالت. 
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۴ــ مشارکت کار و سرمايه؛ در توليد ثروت، معموالً نوعى مشارکت صورت مى گيرد که در 
يک طرف آن، کار نيروى انسانى و در طرف ديگر آن، سرمايه است. 

۵  ــ خمس؛ نوعى انفاق واجب است که به درآمد حاصل تعلق مى گيرد. 
۶  ــ زکات؛ نوعى انفاق واجب است که به اموال خاصى تعلق مى گيرد. 

۷  ــ بانک دارى؛ کار مؤسسات بزرگ مالى که مسئول گردش پول در جامعه اند. 
۸    ــ حّد نصاب؛ اصطالحى است که در زکات مطرح است. برخى از اموال که در فقه اسالمى 

معين شده اند، اگر به نصاب معينى برسند، زکات آنها پرداخت مى شود.
۹ــ حساب سال؛ اصطالحى است که در پرداخت خمس مطرح است.

د) ارتباط با درس گذشته
اين درس هم از جهت مفهومى و هم از جنبٔه برنامه ريزى با درس پيش ارتباط دارد. از جهت 
مفهومى، در درس پيش دربارٔه کار و ارزش آن در اسالم صحبت شد. در اين درس، به نقش کار در 
نظام اقتصادى اسالم مى پردازيم و نحؤه استفاده از درآمدهاى حاصل و همچنين رفع نيازمندى هاى 

جامعه از طريق انفاق هاى واجب و مستحب را بررسى مى کنيم.

هـ) محورهاى اصلى درس
۱ــ بنابر تعاليم اسالم، منشأ اصلى توليد ثروت، کار مولّد و مفيد است و پيشوايان، ما مسلمانان 

را به چنين کارى دعوت کرده اند.
۲ــ ربا، کارى کاذب و نامشروع است که سبب بهره کشى از انسان ها مى شود. 

۳ــ قرآن کريم معاملٔه ربوى را اعالن جنگ با خدا مى شمارد.
مشروع  فعاليت  يک  فعاليت،  اين  از  حاصل  سود  تقسيم  و  سرمايه  با  کار  مشارکت  ۴ــ 

است.
۵  ــ بانک دارى اسالمى بر مبناى مشارکت کار و سرمايه تنظيم شده است و تا زمانى که بانک ها 

به اين صورت عمل کنند، کارشان مشروع و قانونى است.
۶  ــ نيازهای جامعه از دو راه تأمين می شود: انفاق و ماليات 

۷ــ انفاق بر دو نوع است: واجب (شامل خمس و زکات) و مستحب (مانند صدقات روزانه به 
مستحّقان).
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مربوط  جامعه  در  شخص  هر  شهروندى  هزينه هاى  به  و  دارد  تفاوت  انفاق،  با  ماليات  ۸   ــ 
مى شود.

قسمت دو   م: سازمان دهى فعاليت ياددهى ــ يادگيرى

الف) ارزشيابی از درس قبل
ارزشيابی  قبل  درس  دربارٔه  دانش آموزان  از  شده،  تعيين  موارد  براساس  تدريس،  ابتدای  در 

به عمل می آيد.

ب) آماده سازى و ايجاد انگيزه
براى آماده سازى دانش آموزان و ورود به اين درس، پيشنهادهاى زير قابل اجراست.

۱ــ طرح سه سؤال  ابتداى درس
۲ــ طـرح سؤال  دربـارٔه وضع بانـک دارى؛ ايـن سؤال، گـرچه چـالش زاست اّما مى تـوانـد 
بـانک دارى  وضع  از  دبير  ابتدا  کند.  کنـجکاو  و  حساس  مـوضوع  به  نسبت  را  دانش آموزان  ذهـن 
بيـان  شنيده اند،  نـزديکان  و  مـادر  و  پـدر  از  معموالً  که  را  خود  نظـرات  دانش آموزان  و  مى پـرسد 

مى کنند.
معلم بدون اين که پاسخى دهد، نظرات مطرح شده را يادداشت مى کند و مى گويد که براى رسيدن 

به پاسخ سؤال ها و روشن کردن ابهام ها بايد اين درس را تدريس کنيم.

ج) اجزای تدريس
اين درس شامل اجزای صفحٔه بعد است: 
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اجزای تدريسرديف
قرائت و ترجمٔه آيات١
تبيين رابطٔه کار و توليد ثروت٢
انجام فعاليت پيام آيات (١)٣
تبيين آثار زيانبار ربا٤
تبيين مشارکت صحيح کار و سرمايه٥
تبيين بانکداری اسالمی٦
تبيين راه های تأمين نيازهای عمومی٧
انجام فعاليت پيام آيات (٢)٨
انجام فعاليت بررسی٩
انجام فعاليت ذکر نمونه ها١
انجام فعاليت مقايسه١١
توضيح دربارٔه «بيشتر بدانيم»١٢
طرح گام هشتم١٣

١ــ قرائت و ترجمۀ آيات
در ابتدای تدريس، قرائت آيات تمرين می شود و سپس ترجمٔه آيات تکميل می گردد.

٢ــ تبيين رابطۀ کار و توليد ثروت
معلم محترم با طرح ديدگاه اسالم دربارٔه کار و جايگاه آن در توليد ثروت، نشان می دهد که دين 
اسالم و پيشوايان دينی نقش اصلی را به کار و فعاليت سازنده داده اند و کسب درآمد از راه های ديگر 
را حرام يا مکروه دانسته اند. آنگاه، کارهای مفيد و مؤثر را دسته بندی کرده و نمونه هايی از آن را ذکر 

می کند.
اينکه  به جای  و  گيرد  قرار  سنجش  معيار  آنها،  برای  اسالم  ديدگاه  که  می شود  سبب  تبيين  اين 
بررسی  را  خود  جامعٔه  آن،  با  و  دهند  قرار  معيار  و  اصل  را  دين  بيندازند،  دين  دوش  بر  را  مشکالت 
کنند. در اين صورت است که اعتقاد دينی دانش آموزان در برخورد با مسائل اجتماعی نه تنها تضعيف 
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نخواهد شد، بلکه استحکام خواهد يافت. عالوه بر اين، دانش آموزان درمی يابند که اگر در بخشی از 
نظام اجتماعی آسيب ها و اشکاالتی وجود دارد، راه برطرف کردن آنها مراجعه به دين و اقامٔه دستورات 

دينی و الهی است.
٣ ــ انجام فعاليت پيام آيات (١)

پيامی که از اين آيات به دست می آيد حرام بودن ربا در اسالم و ميزان حرمت آن است. وقتی 
خداوند می فرمايد اين کار جنگ با خداوند است، مشخص می شود ربا از زيانبارترين کارهاست. توجه 
آنان  انگيزٔه  داد و هم  خواهد  نشان  بيشتر  کريم را  قرآن  منزلت  عظمت و  پيام، هم  اين  دانش آموزان به 
را برای مبارزه با رباخواری افزايش خواهد داد و ما، در هنگام تدريس بايد به اين نکات توجه داشته 
باشيم. مثالً در هنگام استخراج اين پيام به دانش آموزان تذکر دهيم که: اين کتاب الهی آنقدر به کرامت 
فرهنگ  اين،  می کند.  معرفی  خداوند  با  جنگ  را  ربا  عمل  که  می دهد  اهميت  فقر  با  مبارزه  و  انسان 

اسالمی ماست. آيا فرهنگ ديگری سراغ داريد که اين ميزان ربا را بد بشمارد؟
همچنين يادآوری می کنيم که اگر ديديم در جامعٔه اسالمی رباخواری وجود دارد، درمی يابيم که 
آن جامعه از فرهنگ اسالمی دور شده است. وقتی دانش آموزی ببيند که قرآن کريم، يعنی کتاب زندگی 
او، اين گونه ربا را بد معرفی می کند،آنگاه اگر ببيند در ميان بستگان کسی هست که ربا می دهد، ديدش 

نسبت به آن فرد عوض می شود و او را کسی شمارد که به جنگ خدا رفته است.
اين فعاليت تدبری، با روش «طرح سؤال و گرفتن پاسخ از قرآن» تنظيم شده است. پاسخ سؤال 

اّول از آيات ٢٧٨ و ٢٧٩ سورٔه بقره به دست می آيد. اين آيات، دربارٔه حرمت ربا و بدی آن است.
خدا  با  جنگ  با  مساوی  را  ربا  که  می شود  استخراج  بقره  سورٔه   ٢٧٩ آئه  از  دوم  سؤال  پاسخ 

معرفی کرده است.
که  کسانی  به  آيات  اين  در  می شود.  گرفته  بقره  سورٔه   ٢٧٩ و   ٢٧٨ آيات  از  سوم  سؤال  پاسخ 
تصميم گرفته اند رباخواری را ترک کنند، فرمان می دهد که آنچه عالوه بر اصل سرمايه از مردم گرفته اند 

به صاحبانش برگرداند و فقط مجاز هستند که اصل سرمائه خود را از بدهکار بگيرند. 
٤ ــ تبيين آثار زيانبار ربا

بر  ربا  آثار  تحليل  با  و  می دهد  توضيح  را  ربا  اصل  کريم،  قرآن  آيات  از  استفاده  با  محترم  معلم 
افراد کم درآمد و اقتصاد جامعه، خطر آن را گوشزد می کند. قرآن کريم، برعکس نگرش رباگيرندگان که 
می پندارند ربا مال آنها را افزايش می دهد، می فرمايد که اگر می خواهيد مال شما افزايش يابد و خير در 
آن باشد، انفاق کنيد و زکات دهيد؛ يعنی، بخشی از مال خود را برای نيازمندان هزينه کنيد؛ با اين عمل، 
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به ظاهر از پول ما کاسته می شود اّما در واقع، ثروت ما افزايش می يابد. رباگيرنده، به ظاهر پول بيشتری 
دريافت می کند اّما در حقيقت، ثروت خود را کاهش می دهد.

زيرا  دارد؛  غيبی،  معنوی و  تبيين  هم  اقتصادی و  اجتماعی و  ظاهری  تحليل  هم  حقيقت،  اين 
انفاق از جهت اجتماعی و اقتصادی، سبب عدالت، آبادانی، آرامش اجتماعی و درنتيجه، شکوفايی و 
رفاه اقتصادی می شود که نفع آن به انفاق دهنده هم می رسد. از جهت معنوی نيز چون اين عمل، نزد 

خدا محبوب است، امدادهای الهی و گشايش در زندگی را نصيب انسان می کند.
اگر کسی پولی به ديگری به عنوان قرض بدهد و بگويد در فالن تاريخ عالوه بر باز پس دادن اصل 
پول، مبلغ ديگری هم به وی بپردازد، اين پوِل اضافه، ربا می شود. کسی که پولی به ديگری به عنوان 
ربا می دهد، با گيرندٔه پول در هيچ کاری شريک نمی شود و به دنبال اين هم نيست که او پول را برای چه 

می خواهد. هر نوع قرضی که در اين قالب باشد، ربا محسوب می شود و حرام است.
شکل های مختلف ربا را، نه براساس آن چه برخی می گويند، بلکه براساس نظر مراجع تقليد، بايد 
به دانش آموزان ياد بدهيم تا هم برخی معامالت درست بنگاه های تجاری و اقتصادی را ربا تلقی نکنند و 

هم متوجه روش های اقتصادی غلط پيرامون خود باشند و بعدها در دام آنها گرفتار نشوند.
تذکر: يکی از کارهای کاذب اقتصادی که امروزه رايج شده، شرکت های هرمی است. اساس 
سرمائه  از  بخشی  دادن  و  قبلی  مشتری های  توسط  جديد  مشتری های  جذب  هرمی،  شرکت های  کار 

مشتری جديد به مشتری قبلی و برداشتن بيشتر سرمايه برای سردمداران آن شرکت است.  
اين گونه شرکت ها، برای اينکه دستگاه های اقتصادی و قضايی کشور را فريب دهند و مشتريان 
خود را در بی خبری نگه دارند، برخی فعاليت های به ظاهر اقتصادی نيز در پيش می گيرند و جوايزی 
و  ظاهری  و  ندارد  توليد  و  کار  جنبٔه  فعاليت ها  قبيل  اين  معموالً  اّما  می دهند.  خود  مشتريان  به 

صوری اند.
اينگونه شرکت ها، هم به فعاليت های صحيح اقتصادی ضربٔه سنگين وارد می کنند که در آينده 
ناراحتی  و  خسارت  و  زيان  دچار  را  خود  فراوان  اعضای  هم  می رسد،  مردم  همٔه  به  آن  زيانبار  آثار 

می کنند.
ما بايد به دانش آموزان بياموزيم که در هر کاری بايد عقل و منطق را مبنای عمل و تصميم گيری 
قرار داد. عقل می گويد هر فعاليت اقتصادی درست، نيازمند کار و تالش و زحمت است. اگر افرادی 
گفتند ما راهی بلد هستيم که با اين راه می توانيم به آسانی و يک شبه به پول و ثروت برسيم، بايد بدانيم که 

يک فريبکاری در اين جا هست، هر چند ما متوجه نشويم و ظاهر کارشان درست باشد.
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خوردن  می داند  که  کسی  می خواهد،  را  آن  استقالل  و  دارد  دوست  را  خود  کشور  که  کسی 
مال حرام و خوراندن آن به فرزندان آثار زيانبار اخالقی دارد، کسی که می داند «نابرده رنج گنج ميسر 
نمی شود    مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد» به دنبال راه های انحرافی برای کسب مال نمی رود و 

به همان درآمد خود قانع است.
ما بايد اين تذکرات را به دانش آموزان خود بدهيم تا در همين سنين آرزوهای توّهمی را در سر 

نپرورانند و با هّمت و صداقت وارد عرصٔه اقتصادی شوند.
اگر ما دبيران، اشکاالت اقتصادی جامعه را به گونه ای بيان کنيم که دانش آموزان احساس کنند 
فراهم  را  آنها  انحراف  زمينٔه  خود  دست  با  می مانند،  عقب  واّال  شوند  جماعت  همرنگ  بايد  هم  آنها 
کرده ايم. حتی اگر ما به روش برخی از بانک ها و نحؤه گرفتن سود از مشتريان در آن بانک ها انتقاد 
داشته باشيم، بايد اين انتقاد را به شکلی مطرح کنيم که دانش آموزان آن را امر به معروف و نهی از منکر 

تلقی کنند و يک رفتار اصالح گرايانه بدانند.
٥ ــ تبيين مشارکت صحيح کار و سرمايه

سرمايه، مانند پول، زمين و ساختمان، اگر از راه صحيح به دست آمده باشد، همان کار به ثمر 
مغازه ای  و  پول  کسی  اگر  می کند.  فراهم  را  بعدی  کار  امکان  که  است  سرمايه  همين  است.  رسيده 
نمی شود،  تأسيس  کارخانه  نباشد،  سرمايه  اگر  دهد.  انجام  فروشندگی  کار  نمی تواند  باشد،  نداشته 
کشاورزی صورت نمی گيرد و فعاليت تجاری انجام نمی شود. پس هر کاری، معموالً، با يک سرمايه 

همراه است.
حال، اگر کسی سرمايه داشت و ديگری آمادٔه کار بود، اين دو نفر می توانند با هم مشارکت کنند 

و يک فعاليت اقتصادی انجام دهند و به تناسب کار و سرمايه، سود به دست آورده را تقسيم کنند.
پس ما بايد به دانش آموزان ياد بدهيم که هر جا کلمٔه «سود» آمد به معنی ربا نيست. هر کس که 

کاری می کند، برای آن است که به سود برسد، نه به زيان.
محترم  معلم  است.  حرام  و  ربا  بگيرد،  تعلق  سرمايه  به  که  سودی  هر  که  می کنند  تصور  برخی 
توضيح می دهد که چنين سودی حرام نيست و تعيين درصد هم مانعی ندارد؛ مثالً، اگر توافق کنند که 
٥٠ درصد سود برای کار و ٥٠ درصد برای سرمايه يا ٧٠ درصد برای کار و ٣٠ درصد برای سرمايه 

باشد، منعی نداشته و درست است.
٦ ــ تبيين بانکداری اسالمی

آن  از  گوناگونی  شکل های  به  دارند و  مسأله  آن  به  نسبت  دانش آموزان  که  موضوعاتی  از  يکی 
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انتقاد می کنند، بانکداری است. اين چالش ناشی از جايگاه بانک در زندگی اقتصادی امروز است. 
شايد نتوان خانواده ای را يافت که به بانک مراجعه نداشته باشد و درگير مسائل آن نشده باشد. از همين 
آشنا  بانک  دربارٔه  دين  موضع  از  می خواهند  و  دارند  سؤال  آن  درباره  دانش آموزان  بيشتر  که  روست 

شوند. بنابراين بايد به نکات زير توجه کنيم:
الف) طرح نکردن اين موضوع در کالس و فرار از آن، به اين دليل که سؤاالت دانش آموزان 
فراوان است و ممکن است به مسئولين کشور ايراد بگيرند و از آنها انتقاد نمايند، موّجه نيست. زيرا 
اگر معلم دينی نسبت به اين مسئله روشنگری نکند و آنان را در ابهام نگاه دارد، به دانش آموزان ضرر 

وارد کرده و آنان را در گمراهی رها کرده است.
ب) هر دبيری بايد نسبت به اصل موضوع و تبيين درست مسأله آگاهی کافی داشته باشد. پاسخ 

براساس حدس ها و گمان ها نتيجه ای ندارد و چه بسا ابهام و گمراهی را بيشتر کند.
اقتصادی  بندهای  نيز  و  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  مبنای  که  اسالم  اقتصادی  نظام  ج) 
و  فرزندان  به  بايد  ما  همٔه  و  است.  آن  شکل  هر  در  ربا  از  دوری  و  عدل  اصل  بر  متکی  قانون،  همين 
دانش آموزان خود اين حقيقت را آموزش دهيم تا هم خودشان در زندگی به اين اصل عمل کنند و هم 
براساس همين اصل به نقد و بررسی اقتصاد جامعه بپردازند. يعنی عمل آحاد جامعه، اعم از مسئولين 
کشور و افراد عادی و نيز نهادهای اجتماعی مانند بانک ها، بيمه ها و شرکت های توليدی و تجاری را با 
اصل بنيادی نظام اسالمی که همان اصل عدل و دوری از ربا است، ارزيابی کنند و در صورت ضرورت 
به امر به معروف و نهی از منکر بپردازند. حفظ نظام اسالمی و تقويت پايه ها پيشرفت و تعالی آن به همين 

نظارت همگانی ارتباط دارد.
د) اگر دانش آموزان بينش درستی نسبت به مسألٔه بانکداری نداشته باشند، انتقادهای غيرعلمی و 
غيرکارشناسی را خواهند پذيرفت و نسبت به اصل نظام اسالمی بدبين خواهند شد. لذا چنين انتقادهايی 

تقويت نظام اسالمی را دربر نخواهد داشت.
شورای  تأييد  به  و  شده  تصويب  اسالمی  شورای  مجلس  در  که  اسالمی  بانکداری  قانون  هـ) 
که  است  فقيهی  کمتر  و  می باشد  جايز  مشارکت های  و  شرعی  معامالت  چارچوب  در  رسيده،  نگهبان 

اصل اين قانون را شرعی نداند و بر آن ايراد و اشکال اساسی بگيرد.
است  مزارعه  و  مضاربه  مانند  شرعی،  قراردادهای  قالب  در  بانک ها  اغلب  و  عمومی  عمل  و) 
اين  اصل  بنابراين،  می نمايد.  ايفا  را  خود  نقش  می کند،  کار  وارد  را  سرمايه  که  شريکی  به عنوان  و 

قراردادها شرعی است و در قالب های ربا نمی باشد.
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ز) بنابراين، گرفتن سود توسط بانک ها، سود ناشی از مشارکت است و مانند سود ربوی نيست. 
نيابت از  بانک به  مشارکتی است که  ناشی از  سود  سپرده گذاران می دهد،  سودی هم که به  هم چنين، 

سپرده گذاران انجام داده است.
که  است  سودی  مقدار  تعيين  بر  ايراد  می شود،  گرفته  بانک ها  برخی  به  که  اصلی  ايراد  ح) 
به خاطر مشارکت می گيرد. يعنی ممکن است اين سود عادالنه تعيين نشده باشد. اين ايراد، نه مربوط 
به اصل قانون بانکداری و نه به اصل قرارداد مشارکت است. بلکه ايراد و اشکال، فقط بر مسئولين و 
تصميم گيرندگانی است که ميزان سود را مشخص می کنند. آنان يا بايد روش های خود را اصالح کنند 
و از ميزان سود بانک بکاهند يا مشتريان و مردم را آگاه کنند که اين ميزان سود، با توجه به عوامل و 

شرايط موجود، منطقی و درست است.
ط) وقتی دانش آموز بفهمد که ايراد و اشکال اصلی کجاست، به سراغ اصل نظام و اصل قانون 
به دنبال  را  اسالمی  نظام  تقويت  امر،  همين  و  نمی برد  سؤال  زير  را  آنها  و  نمی رود  اسالمی  بانکداری 

خواهد داشت. 
٧ ــ تبيين راه های تأمين نيازهای عمومی

اين جا  در  می شود.  آنها  رفع  شيوه های  و  جامعه  نيازهای  دربارٔه  بحث  وارد  آن،  از  پس  معلم، 
به   يک نکتٔه مهم بايد توجه کرد و آن تفاوت موارد مصرف انفاق و ماليات است.

انفاق ــ همان طور که در کتاب درسی توضيح داده شده است ــ به خالٔها و کمبودهايی مربوط 
می شود که همواره در جامعه وجود دارد و صاحبان درآمد بايد از دستاوردهای پاک و طّيب خود اين 
کمبودها را برطرف کنند؛ مانند: نياز نيازمندان، فقيران و انسان های از کار افتاده، هزينٔه تحصيل طالب 

و دانش آموزان فقير، تبليغ دين و احکام دينی و مانند آنها.
اينها موارد مصرف انفاق است که خمس، زکات و انفاق مستحبی را شامل می شود.

عالوه بر اين، هر فرد به عنوان يک شهروند، در جامعه نيازهايی دارد؛ مثالً نياز به خيابان، برق، 
لوله کشی آب، شهرداری، پارک، کتابخانه و هزاران مورد ديگر. هر کس که در جامعه زندگی می کند، 
بايد برای رفع اين گونه نيازهای خود، بخشی از درآمدش را هزينه کند. اين هزينه به صورت ماليات از 
افراد گرفته می شود؛ بنابراين، انفاق واجب (خمس و زکات) و ماليات، مورد مصرف يکسانی ندارند که 

گفته شود اگر کسی خمس و زکات می دهد، ديگر الزم نيست ماليات پرداخت کند.
٨  ــ انجام فعاليت پيام آيات (٢)

و  اقسام  تا  می پردازند  آيات  در  تدبر  به  شده اند،  آشنا  انفاق  مفهوم  با  دانش آموزان  که  اکنون 
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چگونگی آن را بشناسند. در اين فعاليت، با مشخص کردن آيات، پيام ها را تکميل می کنند.
بنابر آئه ٦٠ سورٔه توبه، يکی از راه های تأمين هزينٔه جامعه، زکات است.

بنابر همان آيه، درآمد زکات بايد برای موارد زير مصرف شود: فقيران، از کار افتادگان (مساکين)، 
پرداخت  بردگان،  کردن  آزاد  اسالم،  به  غيرمسلمان  دل های  ساختن  متمايل  زکات،  گردآوری  کارکنان 

قرض بدهکاران، در راه خداوند و برای در راه ماندگان.
براساس  هزينه های جامعه است.  تأمين  ديگر از راه های  انفال، خمس يکی  بنابر آئه ٤١ سورٔه 
 ١ از درآمدی که پس از مصرف هزينه های معمول زندگی، اضافه 

همين آيه، خمس، عبارت است از    ٥
آمده و باقی مانده است.

٩ــ انجام فعاليت بررسی
پس از اينکه دبير دربارٔه انفاق و جايگاه آن در نظام اقتصادی اسالم توضيح داد، فعاليت بررسی 
انجام می گيرد. اين بررسی يک فعاليت واگراست و نيازی نيست که دانش آموزان به جواب های يکسان 

برسند.
از آن جا که انفاق به اختيار و با قصد قربت انجام می شود، عالوه بر آثار اجتماعی، آثار مثبتی 

نيز بر شخص دارد.
در فعاليت بررسی، دانش آموزان به دو سؤال مطرح شده پاسخ می دهند و آثار انفاق را بر شخص 
انفاق کننده و بر جامعه برمی شمرند. برخی از آثاری که انفاق بر شخص کمک کننده دارد، عبارت اند از: 

افزايش حس نوع دوستی، احساس رضايت درونی و آشنايی با وضع محرومان و تهی دستان. 
برخی از آثار اجتماعی انفاق عبارت اند از: کم شدن شکاف ها و خٔالهای جامعه، افزايش روحئه 
و  فرهنگی  مشکالت  برخی  کاهش  صميميت،  و  برادری  حس  افزايش  افراد،  در  نوع دوستی  و  تعاون 

اجتماعی و تشويق ديگران به تعاون.
١٠ــ انجام فعاليت ذکر نمونه ها

پيش از اينکه دانش آموزان فعاليت «ذکر نمونه ها» را انجام دهند، معلم به تبيين فريضٔه خمس 
می پردازد و نحؤه انجام خمس را با ذکر نمونه هايی توضيح می دهد.

و  است  ضروری  دبيرستان  دورٔه  برای  زکات  و  خمس  آموزش  که  دارند  توجه  محترم  معلمان 
ندارد،  ضرورتی  هم  آنها  آموزش  نيست،  دانش آموزان  ابتالی  مورد  دو،  اين  چون  که  گفت  نمی توان 

زيرا: 
اّوالً، موضوع خمس حتی ممکن است برای دانش آموزان مطرح باشد. آنان بايد بدانند که هر 
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درآمدی که کسب می کنند و مالک آن می شوند، خمس دارد؛ بنابراين، اين مسئله موضوع مبتال  به برخی 
دانش آموزان است.

که  وقتی  تا  دارد  آمادگی  ايجاد  جنبٔه  پرورش،  و  آموزش  در  آموزش ها  از  بسياری  اينکه،  دوم 
انسان با مسئله ای مواجه می شود، از آنها استفاده کند؛ بنابراين، دانش آموزان بايد با مسائل مالی اسالم 
ــ به ويژه خمس و زکات ــ آشنا باشند تا پس از اينکه وارد بازار کار شدند، به وظايف خود در اين مورد 

عمل کنند.
پرورش  و  آموزش  در  موضوعی  وقتی  دارد.  فرهنگ سازی  جنبٔه  آموزش،  اين  اينکه،  سوم 
گسترش  آن  به  توجه  و  می شود  جامعه  و  خانواده  فرهنگ  وارد  شود،  داده  آموزش  درست  شيؤه  به 

می يابد. 
بهتر است معلمان محترم بيشتر به موضوع خمس بپردازند و به ويژه، نحؤه داشتن حساب سال 
محترم بايد بر اين موضوع مسلط باشد تا مبادا  را با ذکر نمونه های مختلف توضيح دهند. البته معلم 

دانش آموزان به اشتباه بيفتند و اين اشتباه به خانواده منتقل شود.
آنان  معلم،  توضيحات  از  پس  بيفتد،  جا  دانش آموزان  برای  خمس  پرداخت  نحؤه  اينکه  برای 

نمونه های ديگری را تمرين می کنند و معلم اشکاالت آنها را رفع می کند.
پرستار يا معلمی که حقوق می گيرد، بايد تاريخ اولين حقوق خود را ابتدای سال خمسی قرار 
دهد؛ مثالً، اگر اين شخص در سی ام شهريور ماه اولين حقوق را دريافت کرده است، بايد آن را ابتدای 
سال خمسی قرار دهد. آنگاه از حقوق هايی که ماهانه می گيرد، برای هزينٔه زندگی خرج کند. در سی ام 
شهريور ماه سال بعد اگر پولی باقی مانده باشد، خمس آن باقی مانده را می پردازد. گفتنی است که اگر با 
اولين حقوق، ابتدای سال خمسی را معين نکرده است، هر روز ديگری را می تواند سال خمسی قرار 

دهد.
يک کشاورز می تواند اولين روزی را که محصول برداشت کرده و درآمدی کسب کرده است، 
سال خمسی قرار دهد. پس از اينکه يک سال از اين درآمد را برای هزينه های زندگی مصرف کرد، 

خمس آنچه را در پايان باقی مانده است، می پردازد.
مغازه دار نيز می تواند هنگام تأسيس مغازه، ابتدای سال خمسی خود را معين کند. از آنجا که 
مغازه دار در طول سال خريد و فروش می کند و از صندوق خود، برای هزينٔه زندگی برمی دارد، پس 
او  سرمائه  اصل  بر  چقدر  يعنی،  است؛  آورده  به دست  سود  چقدر  که  ببيند  بايد  سال  يک  گذشت  از 
اضافه شده است. سپس يک پنجم مقدار سود، يعنی مقدار اضافه شده، را به عنوان خمس بپردازد. 
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البته اين به  شرطی است که اصل مغازه و اجناس داخل آن با پولی باشد که خمس آن پرداخت شده 
باشد.

دانش آموز، اگر هديه می گيرد و آن را پس انداز می کند، در صورتی که يک سال از پس انداز 
بگذرد، از نظر برخی مجتهدان بايد خمس آن را بپردازد ولی از نظر برخی مجتهدان ديگر، هديه، خمس 
ندارد. اگر دانش آموز، در کنار درس کار کند و درآمد داشته باشد، پس از يک سال، خمس آن را بايد 

بپردازد.
١١ــ انجام فعاليت مقايسه

قبل از انجام اين فعاليت، دبير دربارٔه ماليات و تفاوت آن با انفاق و خمس و زکات با دانش آموزان 
صحبت می کند و نقش آن را در استقالل اقتصادی يک جامعه تبيين می نمايد.

دارای  کشوری  وقتی  اينکه  آن،  و  برسد  دانش آموزان  به نظر  اشکالی  است  ممکن  اين جا  در 
منابعی نظير نفت و گاز است، چرا مردم آن کشور بايد ماليات بپردازند و ماليات مربوط به کشورهايی 

است که اين منابع را ندارند.
برای رفع اين اشکال توضيح می دهيم که همين اشکال نشان می دهد که مردم جامعه بايد هزينه های 
منابعی در کشور وجود دارد، بايد َصرف توسعه و آبادانی کشور  بپردازند؛ لذا اگر  خود را خودشان 
شود. البته مانعی ندارد که بخشی از هزينه های عمومی هم از طريق اين منابع تأمين شود اّما نبايد منابع 

کشور را فقط برای تأمين اين هزينه ها صرف کرد.
اکنون اين مقايسه برای دانش آموزان آسان است. آنان با مقايسٔه موارد مصرف اين دو مورد 
درس  متن  در  که  همانطور  می دهند.  نشان  را  دو  اين  تفاوت  آنها،  از  هريک  آمدن  به دست  نحؤه  و 
آمده است، خمس و زکات، حق محرومان و مستمندان و اموری از اين قبيل است اّما ماليات مربوط 
مصرف  موارد  آن  برای  زکات  و  خمس  و  است  کشوری  و  شهری  زندگی  در  افراد  به  هزينه های 
مراکز  و  مدارس  شهری،  امور  توسعٔه  و  شهرها  امنيت  تأمين  مانند  اموری  برای  ماليات  نمی شود. 

است. بهداشتی 
١٢ــ توضيح دربارۀ «بيشتر بدانيم»

در اين قسمت برخی از احکام اقتصادی اسالم که آشنا شدن با آنها برای افراد جامعه ضروری 
است، آمده است. خوب است که دبير برای يک بار آنها را در کالس توضيح دهد و دانش آموزان را 

نسبت به آنها آگاه کند.
اين  در  که  است  ديگری  موضوع  آن،  اخروی  و  اخالقی  تبعات  و  آثار  و  حرام  راه  از  ارتزاق 
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قسمت، تحت عنوان «توجه» آمده است. 
شايسته است که دبير در اين مورد به دانش آموزان خود هشدار بدهد تا از هم اکنون در حافظٔه 

آنان باقی بماند و همچنين واسطٔه انتقال اين هشدار به خانواده های خود باشند.
١٣ــ طرح گام هشتم

با پايان اين درس، فرصت برای تنظيم يک برنامٔه ديگر فراهم می شود؛ برنامه ای که بيشتر جنبٔه 
نزديک  که  عنوانی  هر  انتخاب  کنند.  تنظيم  دانش آموزان  بايد  را  هشتم  گام  عنوان  دارد.  اقتصادی 

به  محتوای برنامه باشد، درست است و نيازی به يکسان سازی ندارد.
تنظيم اين برنامه، سبب می شود که دانش آموزان از هم اکنون به فکر باشند که: اّوالً از راه حالل 

کسب ثروت و درآمد کنند.
ثانياً به صورت مرتب انفاق واجب (خمس و زکات) را اگر بر عهده شان هست، بپردازند.

ثالثاً مالياتی را که بر عهده شان می آيد پرداخت کنند.
رابعاً انفاق مستحب را هم در برنامٔه خود قرار دهند.

د) انديشه و تحقيق
در اين قسمت سه سؤال طرح شده است:

در سؤال اول از دانش آموزان خواسته شده که علت افزايش رزق و روزی انسان در اثر پرداخت 
انفاق را بيان کنند. در اين باره چند نکته قابل ذکر است:

اول اينکه خداوند چنين پاداشی را تعيين کرده و اوست که در مقابل اين انفاق چنين پاداشی 
می دهد.

دوم اينکه وقتی روحئه انفاق در جامعه گسترش يابد، موّدت و صميميت و انسان دوستی تقويت 
می شود و خداوند چنين مردمی را نعمت می بخشد و زندگی آنها را آباد می کند.

سوم اينکه جريان اقتصادی کشور تقويت می شود و درآمد مردم افزايش می يابد.
در سؤال دوم مطالعه و تدبر در آياتی که مربوط به قرض الحسنه است، درخواست شده است تا 

ميل و رغبت دانش آموزان به اين عمل تقويت شود.
در سؤال سوم دربارٔه انگيزٔه کسانی که اهل خير و انفاق هستند و کسانی که توانايی بخشش و 
دست کشيدن از مال خود را ندارند، سؤال شده تا با نقد و ارزيابی اين دو دسته توجه دانش آموزان 

به  سمت کار خير بيشتر جلب شود.
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نام  اين  ببرند.  نام  را  کاذب  کارهای  نمونه های  که  می خواهد  دانش آموزان  از  چهارم،  سؤال 
بهتر  را  خود  جامعٔه  اقتصادی  آسيب های  و  کنند  فکر  باره  اين  در  بيشتر  آنان  که  می شود  سبب  بردن 

بشناسند.

هـ) ارزشيابی از ميزان يادگيری
موارد زير برای ارزشيابی اين درس پيشنهاد می شود:

ــ قرائت و ترجمٔه آيات درس
ــ بيان ديدگاه اسالم دربارٔه رابطٔه کار و ثروت
ــ تحليل سخن پيامبر اکرم دربارٔه توليد ثروت

ــ انجام پيام آيات (١)
ــ تبيين مضرات ربا

ــ توضيح مشارکت کار و سرمايه و بانکداری اسالمی
ــ توضيح دربارٔه راه های رفع نيازهای عمومی

ــ تعريف و توضيح انفاق و انواع انفاق واجب و مستحب
ــ انجام فعاليت پيام آيات (٢)

ــ انجام فعاليت بررسی
ــ بيان احکام زکات و زکات فطره و خمس

ــ انجام فعاليت ذکر نمونه ها
ــ توضيح جايگاه ماليات در تأمين هزينه ها

ــ انجام فعاليت مقايسه
ــ توضيح بيشتر بدانيم

ــ پاسخ به سؤال های انديشه و تحقيق
ــ مشارکت و همکاری در تدريس

ــ نظم و زيبايی دفتر کار
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قسمت سو   م: تمهيدات

الف) دانستنى هاى ضرورى و اطالعات مورد نياز معلم
از آموزه هاى زير، مى توان به هنگام تدريس استفاده کرد.

ــ ضرورت کسب مال حالل:
ِه.۱ امام على (ع): َمن يَۡکَتِسُب ماال ًمن غيِر ِحلٍَّة يَۡصِرفُُه فى غير َحقِّ

امام على (ع): َمن اکۡـَتَسَب ماال ًمن غيِر ِحلَّـٍة َافَّر بآِخرتـٍه.۲
شهيد دکتر بهشتى توضيح مى دهد: «اولين منشأ مالکيت، کار مولّد و خّال ق است.منطق فطرت 
براى پديد آورندٔه يک شىء  ، حق تصرف در آن را مى پذيرد و او را مالک آن مى شناسد؛ بنابراين، وقتى 
انسان با کار خالق و مولد خويش چيزى را پديد مى آورد، خود  به  خود حق تصرف در آن را دارد و 

مالک آن شناخته مى شود.۳

ب) منابع براى معلم و دانش آموز
منابع اين درس در درس پيش آمده است.

١ــ غررالحکم و دررالکلم. 
٢ــ همان. 

٣ــ اقتصاد اسالمی: ص ١٩ و ٢٠.
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ياری از نماز و روزه 

قسمت اّول: کلّيات  

الف) اهداف 
۱ــ هدف کلى: تبيين نقش نماز و روزه در تقويت تقوا و دوری از گناه 

۲ــ اهداف آموزشى :
ــ تدبر در آيات درس برای به دست آوردن پيام آنها دربارٔه نماز و روزه

ــ تبيين حقيقت تقوا
ــ تبيين نقش نماز در تقويت تقوا و بازدارندگی از گناه

ــ تبيين نقش روزه در تقويت تقوا 

ب) پيش دانسته ها 
پيش دانسته های اين درس احکام نماز و روزه است که در دو دوره ابتدايی و راهنمايی و در کتاب 

دين و زندگی سال اّول به دانش آموزان آموزش داده شده است.

ج) اصطالحات علمی درس 
١ــ تقوا: خودنگهداری و حفظ خود. انسان متقی بر نفس خود تسلط دارد و توانايی حفظ 

و نگهداری خود در برابر گناه را دارد. 
۲ــ غيبت: ذکر عيب های ديگران در غياب آنها. 

۳ــ مبطالت روزه: کارهايی که سبب باطل شدن روزه می شود. 
۴ــ غسل جنابت: انسانی که محتلم شده را ُجنُب می نامند. اين شخص برای انجام نماز و گرفتن 

روزه و برخی اعمال ديگر بايد غسل جنابت را انجام دهد. 
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د) ارتباط با درس قبل
اين درس جزء مجموعه درس های مرحلٔه سوم کتاب (در مسير) است که مربوط به برنامه های 
زندگی می باشد. در درس قبل يکی از برنامه های مالی و اقتصادی اسالم، در ارتباط با جامعه بود. اين 

درس پيرامون تقوا، نماز و روزه است که هم در ارتباط با خدا، هم خود و هم جامعه می باشد.

هـ) محورهاى اصلى درس
اين درس شامل محورهای زير است:

١ــ قرآن کريم ما را دعوت به تقوا می کند.
٢ــ نماز و روزه از عوامل تقويت تقوا و بازدارندٔه از گناه است.

٣ــ توجه به اعمال و عبارت های نماز روحئه تقوا را در انسان تقويت می کند.
٤ــ نماز يک برنامٔه روزانٔه شستشو و پاک شدن از گناه است.

٥ ــ اگر روزه با آداب ظاهری و باطنی آن گرفته شود، روحئه تقوا را در انسان تقويت می کند.
٦ ــ روزه دارای احکامی است که هر مسلمانی بايد آن را بياموزد.

قسمت دو   م: سازمان دهى فعاليت ياددهى ــ يادگيرى

الف) ارزشيابی از درس قبل
در ابتدای تدريس، براساس موارد ذکر شده، از درس قبل ارزشيابی به عمل می آيد.

ب) ايجاد آمادگی و انگيزه
می توان برای شروع، از چند دانش آموز بخواهيم که برخی از اجزای نماز، مثل حمد و سوره 

را قرائت کنند.
همچنين می توان داستان های کوتاهی از نماز پيشوايان و بزرگان نقل نماييم. همچنين می توانيم از 
دانش آموزان بخواهيم که اگر خاطره ای دارند، نقل کنند. همچنين می توان از فيلم هايی که صحنه های 

عبادت را دارد بهره گرفت. البته ابتکارات معلم می تواند بسيار فراوان تر از اينها باشد.
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ج) اجزای تدريس
اين درس، شامل اجزای زير است: 

اجزای تدريسرديف
قرائت و ترجمٔه آيات١
انجام فعاليت پيام آيات٢
تبيين حقيقت تقوا٣
تبيين نقش نماز در تقويت تقوا٤
انجام فعاليت بررسی٥
تبيين نقش روزه در تقويت تقوا٦
انجام فعاليت بررسی٧
توضيح دربارٔه احکام روزه٨
انجام فعاليت تکميل٩
توضيح دربارٔه «بيشتر بدانيم»١
طرح گام نهم١١

١ــ قرائت و ترجمۀ آيات
در ابتدای تدريس، قرائت آيات تمرين می شود و ترجمٔه عبارات تکميل می گردد.

٢ــ انجام فعاليت پيام آيات
محتوای اين درس، براساس تدبر در آيات تنظيم شده است. از اين رو، دانش آموزان به تدبر در 

آيات می پردازند و پيام های استخراج شده را تکميل می کنند.
بنابر آئه ١٨٦ سورٔه بقره، هرکس از خداوند چيزی را درخواست کند و او را بخواند، خداوند 

او را اجابت می کند.
توجه: اجابت کردن، به اين معنا نيست که خداوند هر درخواستی را همانطور که درخواست 
شده، اجابت کند. اّوالً درخواست هايی اجابت می شود که مشروع و درست باشد و فرد برای آن تالش 

کرده باشد و تنبلی پيشه نکرده باشد.
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يا  خودش  زيان  به  خواست  آن  به  رسيدن  که  نداند  درخواست کننده  فرد  است  ممکن  ثانياً، 
خانواده اش باشد. و چون خداوند از آن مطلع است، اين خواست را در قالب و شکل ديگری اجابت 

می کند.
بنابر آئه ١٨٦ سورٔه بقره، راه رسيدن به رستگاری، پذيرش دعوت خداوند و ايمان به خداوند 

است.
بنابر آئه ١٥٣ سورٔه بقره، برای رسيدن به رستگاری بايد از دو عامل صبر و نماز کمک بگيريم.

بنابر آئه ١٨٣ سورٔه بقره، مهم ترين ثمرٔه روزه تقواست.
مسلمانان  ميان  در  نماز  داشتن  برپا  خدا  رسول  وظايف  از  يکی  عنکبوت،  سورٔه   ٤٥ آئه  بنابر 

است.
بنابر همان آيه، يکی از آثار برپا داشتن نماز، دوری از فحشاء و منکرات است.

بنابر همان آيه، اقامٔه نماز ثمرٔه برتر ديگری دارد که همان ياد و ذکر خداست.
توجه: در کتاب دين و زندگی (١) درس نماز از زاوئه ذکر و ياد خدا تدوين شده است. در آن 
درس، ابعاد مختلف ياد خدا بيان شده و مصداق های آن در نماز نشان داده شده است. در اين درس، 

ثمرٔه ديگر نماز، يعنی دوری از گناه و فحشاء مورد بررسی قرار گرفته است.
٣ ــ تبيين حقيقت تقوا

محور اصلی اين درس، «تقوا» و چگونگی کمک «نماز» و «روزه» برای رسيدن به اين فضيلت 
است. به همين جهت، الزم است دبير در ابتدا حقيقت تقوا را توضيح دهد؛ به گونه ای که دانش آموزان 
احساس کنند فضيلت تقوا يک فضيلت دور از دسترس و يا پيچيده و سخت نيست. تقوا الزمٔه هر 
زندگی منظم و با برنامٔه دينی است. ما نبايد تقوا را به صورتی بيان کنيم که دانش آموزان فکر کنند فقط 

پيامبران و امامان و اوليای الهی می توانند به تقوا برسند.
هر فردی که بخواهد برنامٔه دينی را به اجرا درآورد و در مقابل گناهان بايستد و از فرمان های 

خداوند سرپيچی نکند، نيازمند به تقواست، يعنی بايد خود نگهدار باشد.
برای تبيين بهتر اين موضوع، بهتر است از نمونه های قابل درک دانش آموزان استفاده کنيم: 
مقابل  در  يا  و  بازمی دارند  کنکور  برای  خواندن  درس  از  را  ما  که  کارهايی  مقابل  در  خود   نگهداری 
کارهايی که نمی گذارند ورزش را مطابق برنامه پيش ببريم و يا در مقابل غذاهايی که برای بيماری ما مضر 
هستند و نيز در مقابل تقاضاهايی که دوستان ناباب دارند، می تواند مفهوم تقوا را برای دانش آموزان 

روشن تر کند. 
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٤ ــ تبيين نقش نماز در تقويت تقوا
قرآن کريم يک ثمرٔه مهم نماز را بازدارندگی از فحشاء و منکرات ذکر کرده است. يعنی اگر کسی 
نماز را به درستی برپا دارد، به حالتی می رسد که می تواند خود را در هنگام پيش آمدن گناه حفظ کند و 

اين حالت، همان حالت تقواست.
در اين جا، الزم است که به دانش آموزان نشان دهيم چگونه نماز انسان را از گناه بازمی دارد. 
اين  معموالً  او  می يابد.  هم  را  خود  سؤال  يک  پاسخ  دانش آموز  گيرد،  صورت  به خوبی  کار  اين  اگر 
سؤال را در ذهن دارد که چرا برخی نمازگزاران مرتکب برخی از گناهان، حتی گناهان بزرگ می شوند. 

بنابراين بايد چند نکته را برای دانش آموزان روشن کنيم:
اّول، نماز هنگامی دارای آثار و فوايد سازنده است که به درستی و با شرايط خود انجام شود و 

هرقدر اين شرايط بيشتر و بهتر رعايت شود، آثار آن بيشتر خواهد بود.
بدون  و  سطحی  نماز  يک  که  درمی يابيم  می شود،  گناهان  مرتکب  نمازگزاری  ديديم  اگر  دوم، 

شرايط به جا می آورد و لذا تأثير کمتری دارد.
سوم، هريک از ما می توانيم در ميان خانواده، خويشان و آشنايان خود مشاهده کنيم که هرقدر 
توجه قلبی افراد به نماز بيشتر می شود و نماز را به خاطر خدا بزرگ می دارند و به جا می آورند، به همان 
ميزان کمتر به سراغ گناه می روند و معموالً نمازگزارانی که سرسری و بدون توجه نماز می خوانند، ممکن 

است مرتکب گناه شوند.
چهارم، اگر عبارت های نماز را به دقت و با توجه بيان کنيم و در حالت نماز به آنچه می گوييم 

واقعاً ايمان داشته باشيم، به تدريج محتوای آن عبارات در ما نفوذ می کند و بر ما تأثير می گذارد.
در اين جاست که بايد عبارت های نماز را بيان کنيم و نشان دهيم اعتقاد واقعی به آن سبب می شود 
که حالت مقابل آن را از خود دور کنيم. اين کار سبب می شود که توجه دانش آموزان به عبارت های 

نماز بيشتر شود و با آگاهی بيشتری نماز را به جا آورند.  
٥ ــ انجام فعاليت بررسی

در اين فعاليت، دانش آموزان به پيدا کردن منکراتی می پردازند که در مقابل محتوای نماز قرار 
دارند. به طور مثال،

سورٔه توحيد، دربارٔه توحيد الهی است و اگر کسی با توجه آن را بخواند، شرک را از خود دور 
خواهد کرد.

کسی که پيامبر اکرم را دوست دارد و بر او درود می فرستد، با دشمنان پيامبر دوستی نخواهد کرد.
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کسی که به درگاه خدا دعا می کند و خواست هايش را در قنوت از خدا می خواهد از ديگران 
درخواستی نخواهد داشت.

کسی که می کوشد در جماعت مسلمانان حاضر شود، از تفرقه و جدايی دوری خواهد کرد.
کسی که می گويد خدايا فقط تو را می پرستيم، از پرستش غيرخدا خودداری می کند.

کسی که می گويد خدايا فقط از تو ياری می خواهم، دست نياز به سوی ديگران دراز نخواهد کرد.
٦ ــ تبيين نقش روزه در تقويت تقوا

آنچه که در روزه داری نمود عينی دارد، «صبر» است. هرکس که روزه گرفته باشد، حالت صبر 
در مقابل خوردن و آشاميدن را تمرين کرده است. صبر، به تدريج سبب تقويت حالت خودنگهداری 

در انسان می شود.
البته بايد بکوشيم که دانش آموزان را متوجه کنيم که روزه، فقط نگهداری خود از خوردن و 
آشاميدن نيست. بايد عالوه بر نگهداری خود از خوردن و آشاميدن، حفظ نفس در مقابل ساير گناهان 

هم موردنظر باشد.
از اين رو بايد عالوه بر دهان، اعضای ديگر را هم وارد روزه کرد و روزٔه آنها را توضيح داد. 
روزٔه گوش، چشم، زبان، دست و پا و…  . حفظ خود از گناهان مربوط به گوش، چشم و زبان و مانند 

آن بايد در ماه رمضان تمرين شود تا در ساير ماه ها هم ادامه يابد. 
٧ ــ انجام فعاليت بررسی

انجام اين فعاليت توسط دانش آموزان، آنان را متوجه می کند که روزه داری فقط تحمل گرسنگی 
و تشنگی نيست. رسول خدا (ص) که آورندٔه حکم روزه است، خودش روزٔه حقيقی را مشخص کرده 
است و فرموده است که بايد روزه را به گونه ای انجام دهيم که عالوه بر تحّمل تشنگی و گرسنگی، صفت 

تقوا و خودنگهداری در مقابل گناه در ما پديد آيد و اگر در ما هست، تقويت شود.
٨ ــ توضيح دربارۀ احکام روزه

الزم  يادآوری،  برای  اّما  شده اند.  آشنا  روزه  اصلی  احکام  با  راهنمايی  دورٔه  در  دانش آموزان 
است که بار ديگر اين احکام مرور شود.

برخی از باطل کننده های روزه، مانند استمناء در کتاب درسی نيامده است. دبيران، بايد شرايط 
کالس را درنظر بگيرند و در صورت نياز، در اين باره توضيح دهند.

احکام  آن  رساله،  يک  به  مراجعٔه  با  بايد  دبيران  که  دارد  وجود  دختران  ويژٔه  احکام  از  برخی 
ضروری را به اطالع دانش آموزان برسانند.
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٩ــ انجام فعاليت تکميل
اين فعاليت، به خاطر آن است که دانش آموزان بدانند بايد مرجع تقليد داشته باشند و برای احکام 
ضروری خود به رسالٔه آنها مراجعه کنند. البته حکم مسائلی که در اين فعاليت آمده، ميان فقها واحد 
است و اختالفی نيست. اّما بهتر است رساله ای به کالس بياوريم و پاسخ را از رساله استخراج کنيم 
يا از دانش آموزان بخواهيم که پاسخ اين مسأله ها را در منزل از رساله به دست بياورند و در جلسٔه بعد 

ارائه دهند.
ــ اگر روزه دار سهواً چيزی بخورد، روزه اش باطل نيست.

ــ اگر روزه دار چيزی را که الی دندان مانده، عمدًا بخورد روزه اش باطل می شود.
بخورد ولی اگر ضعف او به قدری است که  انسان نمی تواند به خاطر ضعف، روزٔه خود را  ــ 

معموالً نمی شود تحمل کرد، می تواند افطار کند.
ــ روزه دار نبايد غبار غليظ و دود سيگار و تنباکو و مانند آنها را به حلق برساند.

باطل  روزه اش  باشد،  بيرون  او  سر  از  مقداری  ولی  بگيرد  آب  را  روزه دار  بدن  تمام  اگر  ــ 
نيست.

١٠ــ توضيح دربارۀ «بيشتر بدانيم»
متن «بيشتر بدانيم» بخشی از خطبٔه رسول خدا (ص) دربارٔه ماه مبارک رمضان و روزٔه اين ماه 

است. در اين خطبه آثار و فوايد روزه و حکمت های آن ذکر شده است.
خواندن اين قسمت از خطبه در کالس، می تواند آثار سازنده ای داشته باشد. همچنين می توان 
از دانش آموزان خواست که نکات مهم اين خطبه را استخراج کنند و به عنوان يک تحقيق ارائه دهند.

١١ــ طرح گام نهم
اين گام، برنامه ای برای تجديد عهد است. فرض بر اين است که دانش آموزان سال دوم متوسطه 
برنامه ريزی می کنند که اين دو  پايان اين درس، آنان  هستند. به همين جهت پس از  اهل نماز و روزه 
عبادت بزرگ را با جديت و توجه بيشتر به جا آورند تا آثار تقوا و خود  نگهداری در رفتار آنان ظاهر 

شود.

د) انديشه و تحقيق
داشتن  نيازمند  که  بدانند  دانش آموزان  تا  شده  طرح  نماز  دربارٔه  سؤال  چند  قسمت  اين  در 
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توضيح المسائل هستند.
پاسخ سؤال اّول: درصورتی که قبل از رسيدن به آن مکان چيزی نخورده و نياشاميده باشد.

پاسخ سؤال دوم: اين مسافر نمی تواند در آن روز روزه بگيرد.
پاسخ سؤال سوم: روزٔه خود را بايد ادامه دهد.

هـ) پيشنهاد
در اين قسمت يک پيشنهاد داده شده و از دانش آموزان درخواست شده که دربارٔه فوايد روزه 

تحقيق نمايند.

و) ارزشيابی از موارد يادگيری
موارد زير بايد مورد ارزشيابی قرار گيرد:

ــ قرائت و ترجمٔه آيات
ــ انجام فعاليت پيام آيات

ــ تبيين حقيقت تقوا و تأثير آن در دوری ازگناه
ــ تبيين نقش نماز در بازدارندگی از گناه

ــ انجام فعاليت بررسی
ــ بيان نکات اصلی احاديث مربوط به نماز

ــ تبيين تأثير نماز در زندگی روزانه
ــ تبيين روزه و تأثير آن در تقويت تقوا

ــ انجام فعاليت بررسی
ــ بيان احکام روزه

ــ انجام فعاليت تکميل
ــ توضيح نکات بيشتر بدانيم

ــ پاسخ به سؤال های انديشه و تحقيق
ــ انجام فعاليت پيشنهاد

ــ همکاری و مشارکت در تدريس
ــ نظم و زيبايی دفتر کار
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ز) متن های کوتاه برای تأمل
بعد از هر چند درس، متنی کوتاه که دارای پيامی برانگيزاننده و مؤثر است، قرار گرفته است. 
نحؤه اجرای اين متن، به سليقه و ابتکار دبير بستگی دارد. هر چه فضای مناسب برای طرح اين گونه 
متن ها بيشتر فراهم شود، تأثير قبلی آموزش افزايش می يابد و دانش آموزان بيشتری به سمت رفتار دينی 

جلب می شوند.

قسمت سوم: تمهيدات

الف) اطالعات ضروری برای معلم
١ــ آثار و فوايد روزه

ــ امام علی (ع): با روزه گرفتن های دشوار در روزهايی که واجب است، اندام هايشان با اين کار 
آرام می گيرد و ديده هايشان خاشع و جان هايشان خوار می گردد و دل هايشان سبک می شود و خودبينی 

از ايشان به وسيلٔه اين عبادت ها زدوده می گردد.۱
ــ حضرت زهرا (س): روزه تثبيت کنندٔه اخالص است.٢

ــ امام صادق (ع): به راستی خداوند روزه را واجب کرده تا به وسيله آن بين اغنيا و فقرا مساوات 
و برابری به وجود آيد و اين برای آن است که ثروتمندانی که هرگز درد گرسنگی را احساس نکرده اند، 

به فقرا ترحم کنند…  . ٣
ــ امام رضا (ع): روزه برای درک درد گرسنگی و تشنگی است… تا بنده ذليل، خاشع، متضرع 

و صابر باشد.٤
و  نگهداری  برای  را  خود  خاص  مواد  بدن  اعضای  تمام  روزه داری،  در  کارل:  الکسيس  ــ 
تعادل محيط داخلی و قلب مصرف می کنند و به همين دليل روزه تمام بافت بدنی را می شويد و آنها را 

تازه می کند.٥
١ــ نهج البالغه، خطبه ١٩٢. 

٢ــ علل الشرايع، ص ٢٣٦.  
٣ــ وسائل الشيعه، ج٧، ص ٣.

٤ــ علل الشرايع، ص ٢٧٠. 
٥ ــ انسان موجود ناشناخته، الکسيس کارل.
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ــ براساس تحقيقات دکتر پائول براگ: روزه باعث افزايش ظرفيت يادگيری، افزايش آرامش 
جسم، پيدا کردن ديد مثبت به آينده، دفع سموم بدن، پاکسازی رگ ها و جلوگيری از بيماری های قلبی 

و کاهش خطر ابتال به ديابت و آلزايمر می شود١. 
ــ تحقيقاتی که توسط دکتر قهرمانی و همکارانش به منظور بررسی تأثير روزه بر سالمت روانی 
افراد بر روی ٢٠٠ نفر از افراد در دو مرحله قبل و بعد از ماه رمضان صورت گرفت، نشان داد که 

روزه داری باعث کاهش عالئم اضطراب، بهبود در عملکرد اجتماعی و کاهش افسردگی می شود.
(بررسی تأثير روزه داری بر وضعيت سالمت روانی، مجموعه مقاالت اسالم و بهداشت روان، 

پژوهشکده فرهنگ و معارف، ج ١).
٢ــ برخی احکام موردنياز دربارۀ روزه

ــ پر کردن يا جرم گيری و کشيدن دندان در ماه رمضان زمانی جايز است که مطمئن باشيم آبی که 
به وسيله دستگاه وارد فضای دهان می شود يا خون، وارد حلق نمی شود.

ــ فرو بردن خلط، چنانچه به فضای دهان نيامده باشد، اشکال ندارد.
ــ تنفس بخار حمام در هنگام روزه مانعی ندارد.

ــ استفاده از عطر، شامپو و کرم در ماه رمضان مبطل روزه نيست.
ــ کسی که به حرمت استمنا آگاهی نداشته و بدون غسل، نماز و روزه می گرفته است، بنابر فتوای 
امام و بعضی ديگر از مراجع، اگر واقعاً جاهل به حکم مسئله بوده و در تحقيق و سؤال کوتاهی نکرده 

باشد، روزه ها قضا ندارد ولی نمازهايی را که بدون غسل خوانده بايد قضا کند.
به  علم  شخص  که  درصورتی  شود،  باطل  استمناء  به وسيله  رمضان  مبارک  ماه  در  روزه  اگر  ــ 
بطالن روزه با استمنا داشته و يا احتمال بطالن می داده است، عالوه برقضا، کفارٔه جمع هم بر او واجب 

می شود (يعنی ٦٠ روز روزه به همراه اطعام ٦٠ فقير)
ــ کفارٔه روزه خواری، به ازای هر روز، گرفتن ٦٠ روز روزه و يا اطعام شصت فقير است.

the m) ــ١  rac e of fast ng, Hea th sc ence pub cat on, 2004)
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ب) منابع
برای دانش آموز ١ــ فلسفٔه روزه برای جوانان، اسداللّه محمدی نيا، نشر سبط اکبر 
معلم و دانش آموز ٢ــ اهميت پزشکی روزه در سالمت انسان، حبيب اللّه جعفری، اميرکبير 
معلم و دانش آموز ٣ــ اهميت روزه از نظر علم روز، احمد صبور اردوبادی، رسالت قلم 

معلم ٤ــ روزه از ديدگاه قرآن و عترت، سيدجعفر ميرعظيمی، نشر رسالتی 
معلم و دانش آموز ٥ ــ جشن ميهمانی خدا، مهدی جعفری، مرکز ترجمه و نشر کتاب 

٦ ــ روزه درمان بيماری های جسم و روح، سيدحسين موسوی، دفتر تبليغات اسالمی
معلم و دانش آموز  
معلم و دانش آموز ٧ــ ره توشه رمضان، رضا قربانيان، پيام عترت 

٨ ــ روزه و رمضان، محمدحسين فالح زاده، سازمان تبليغات اسالمی
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