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1ـ اصول حاکم بر برنامه تعلیم و تربیت دینی
دوره اول متوسطه 

اصول حاکم بر برنامه درسی دینی، دو دسته اند، اصولی که بیشتر به درس دینی اختصاص دارند و کاربرد 
اصلی آنها مربوط به این درس است و اصولی که عام و فراگیر هستند.

الف( اصول خاص: برنامه درس تعلیم و تربیت دینی دوره اول متوسطه براساس اصول ذیل  طراحی شده 
است1:

) 1 محور قرار گرفتن قرآن کریم و سنت و سیره معصومین )

2 تنظیم محتوا در جهت تبیین برنامه نظری و عملی زندگی دینی در دنیای امروز

3 توازن در پرورش روحیه تعبد، تعقل و تعلق قلبی

4 ایجاد طلب و تشنگی در مخاطب

5 فراهم کردن فرصت تجربه و تأمل با خود

6 ترسیم سیمای معقول و زیبای دین

7 پیراستن دین از خرافه ها و طرد عادات و رسوم اجتماعی نادرست از ساحت دین

8 ارائه برنامه جامع اخالقی و سلوک فردی و اجتماعی

9 ایجاد آمادگی در دانش آموز برای حفظ هویت اسالمی خود در شرایط نامناسب

10 سمت گیری برنامه درسی در جهت وحدت اسالمی

11 حضور اندیشه های حضرت امام خمینی  درکالبد محتوای آموزش 

12 بهره مندی از دستاوردهای عالمان دین 

13 توجه به نیازها و ویژگی های دختران و پسران 

14 تقویت احساس نیاز به دین

15 توجه به آموزش های خاص اهل سنت

16 توجه به آموزش های خاص اقلیت های دینی )مسیحی، یهودی و زرتشتی(

ب( اصول عام
1 توجه به نیازهای فطری و نیازهای روز دانش آموز در فرایند آموزش

2 استفاده از علوم روز

3 پرورش مهارت های تفکر

1ــ بسط و تفصیل این مطالب در راهنمای برنامه درسی تعلیم و تربیت دینی دوره اول متوسطه آمده است.
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4 بهره مندی از فناوری های جدید در برنامه درسی

5 رعایت پیوستگی و انسجام طولی و عرضی در برنامه درسی

6 توجه به دانش آموزان ویژه و استعدادهای برتر

7 ترسیم فضای مناسب مذهبی در آموزش

8 امکان توسعه و تکمیل و تجدیدنظر در برنامه

٢ـ مفاهیم اساسی

براساس  است،  درسی  کتاب  موضوعات  تعیین کننده  و  جهت دهنده  که  درسی  برنامه  اساسی  مفاهیم 
سؤال های اساسی انسان و سؤال های متفرع بر آن تنظیم یافته است. این سؤال ها برخاسته از ویژگی انسان 
و جایگاه او در جهان هستی است. دین، پاسخ خداوند به پرسش های اساسی انسان است که به طور فطری 

در نهاد خود دارد. این پرسش های اساسی و مفاهیم آنها عبارت اند از: 

انسان شناسیمن کیستم

مبدأ )توحید(از کجا آمده ام؟

معادبه کجا می روم؟

جهان شناسیدر کجا هستم؟

راهنما )نبوت، امامت و والیت فقیه(راهنمای من در مسیر زندگی کیست؟

راه )برنامه دین(از کدامین راه؟ چگونه باید بروم؟

جامعه )امت اسالمی(همراهان من چه کسانی هستند؟

دشمن شناسیموانع و رهزنان راه کدام اند؟

از آنجا که آغاز این سؤال ها در دوره  اول متوسطه است، می توان مفاهیم اساسی را از متن آنها استخراج 
کرد و اهداف و موضوعات این درس را در پاسخ به این سؤال ها ترتیب داد. مزیت این ترتیب و تقسیم بندی 
آن است که انسان را موجودی پویا و در حال حرکت فرض می کند که برای رسیدن به مقصد و انجام حرکت 
درست نیازمند به راهنمایی است و آنچه به عنوان دین و راهنمایی الهی در اختیار او قرار می گیرد، پاسخی به 

سؤال های فطری اوست تا بتواند به مقصد برسد.
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٣ـ اهداف، محورها و مفاهیم

اهداف راهنمای برنامٔه درسی تعلیم و تربیت دینی سابق براساس الگوی هدف گذاری بلوم1 در سه حیطٔه 
شناختی، عاطفی و رفتاری بود. اّما هدف گذاری برنامه های درسی و تربیتی در برنامٔه درسی ملی، در قالبی کامالًً 
جدید صورت گرفته است. در این الگو، شکوفایی فطرت و دستیابی به شئون گوناگون حیات طیبه، جامعیت، 
یکپارچگی و توجه متوازن به ساحت های شش گانٔه تعلیم و تربیت مبنا قرار گرفته است که در قالب چارچوب 

مفهومی منسجم و یکپارچه ای، در تدوین اهداف سطوح، راهنمای عمل برنامه ریزان و مجریان خواهد شد. 

جدول 1

ساحت های تربیت
عرصه ها          

عناصر

رابطه با خویشتن 
)با محوریت رابطه 

با خداوند(

رابطه با خداوند 
متعال

رابطه با خلق خدا )سایر 
انسان ها( با محوریت 

رابطه با خداوند

رابطه با خلقت )طبیعت و... ( با 
محوریت رابطه با خداوند

تعقل
ایمان
علم
عمل

اخالق

در الگوی هدف گذاری، پنج عنصر تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق و چهار عرصٔه ارتباط دانش آموزان 
با خود، خدا، خلق و خلقت، به صورت به هم پیوسته و با محوریت ارتباط با خدا تبیین و تدوین شده است.
عناصر پنج گانه در شبکه ای مفهومی، مرتبط و به هم تنیده تبیین می شوند و در فرایند عملی تربیت، هر کدام 
می توانند متناسب با نیازها و شرایط دانش آموزان، سرآغاز سیر تربیتی باشند و سایر عناصر را تقویت کنند و 
تعمیق بخشند. در میان این عناصر، عنصر تعقل جنبٔه محوری دارد و سایر عناصر پیرامون آن تعریف و تبیین 

می شوند که هر کدام از آنها نیز مراتب معینی دارد.

Bloom Pattern ــ 1
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براساس این الگو، اهداف دورٔه اول متوسطه را می توان در پنج عرصه بیان کرد:

اهدافحیطه های اهداف

تعقل )تفکر و اندیشه ورزی/ 
تأمل/ استدالل/ استنباط/ 

تجزیه و تحلیل/ توجه/ تدبر/ 
نقد/ کشف/ درک/ حکمت/ 

خالقیت/ پژوهش(

1ــ تفکر در صفات الهی از قبیل ناظم، ناظر، سمیع، مستعان، غفار
2ــ تفکر دربارٔه معاد با موضوعات مرگ، حسابرسی در قیامت، تأثیر اعمال در جهان آخرت

3ــ تفکر در برخی کاستی های انسان از قبیل ناامیدی، غفلت و برخی توانایی های انسان از قبیل تفکر، 
رشد و هدایت

4ــ تفکر در ضرورت وجود راهنمای الهی در زندگی انسان
5  ــ تدبر در کارکرد دین در زندگی انسان و برخی از مؤلفه های امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، 

حجاب و عفاف

ایمان 
)باور/ پذیرش/ تعبد/ التزام 
قلبی/ عالقه/ عاطفه/ نگرش 

مطلوب/ ارزش گذاری(

1ــ ایمان به صفات الهی از قبیل ناظم، ناظر، قادر، مستعان، غفار و ودود
2ــ ایمان و پذیرش مرگ و حسابرسی در قیامت و تأثیر اعمال این دنیا در زندگی اخروی

3ــ ایمان به ضرورت وجود راهنمای الهی در زندگی انسان 
4ــ ایمان به امام زمان  به عنوان حاضر موعود

5  ــ ایمان به دستورات الهی همچون: نماز، راستگویی، روزه، طهارت، حجاب و عفاف، امر به معروف 
و نهی از منکر و جهاد

علم 
)کسب معرفت شناخت/ 

بصیرت/ آگاهی در 
ساحت های تربیتی(

1ــ کسب معرفت نسبت به صفات الهی از قبیل ناظم، ناظر، قادر، مستعان، غفار و ودود
2ــ آشنایی با مرگ به عنوان انتقال دهندٔه انسان به جهان آخرت، حسابرسی در روز قیامت و تأثیر اعمال 

انسان در زندگی اخروی
3ــ آشنایی با توانایی های انسان از قبیل تفکر، رشدیافتگی و هدایت پذیری و برخی کاستی های انسان 

از قبیل ناامیدی و غفلت و جهل
4ــ آشنایی با انبیا به عنوان هادیان الهی و ضرورت وجود آنها برای هدایت انسان

5 ــ آشنایی با ویژگی های ائمٔه اطهار   به عنوان جانشینان پیامبر اکرم   و هادیان بعد از ایشان
6 ــ آشنایی با احکام طهارت، نماز، نماز جمعه و جماعت، روزه، وضو، تیمم، تقلید، زیارت، غسل و 

مراسم مذهبی
به  بستن  دل  مصرف گرایی،  مدگرایی،  دروغگویی،  ناسزاگویی،  قبیل  از  اخالقی  رذایل  با  آشنایی  7ــ 
با ویژگی های اخالقی پسندیده همانند تعاون، رعایت حق الناس،  هوس های زودگذر، غفلت و آشنایی 

تالش، کسب مال حالل، علم دوستی، امانت داری، نیکی به والدین و صداقت
8  ــ آشنایی با احکام محرم و نامحرم، عفاف و حجاب
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عمل 
)کار/ تالش/ اطاعت/ 

عبادت/ مجاهدت/ 
کارآفرینی/ مهارت 

و... (

1ــ تالش برای انجام اعمال مؤثر در  زندگی آخرت
2ــ تالش برای غلبه بر صفات ناپسند، استفادٔه صحیح از زندگی و پرهیز از دام های شیطان

3ــ تالش برای انجام و مداومت بر صفات پسندیده ای از قبیل رعایت حق الناس، تالش و کوشش و 
اندیشه ورزی در کارها 

4ــ به جا آوردن اعمال و احکام دینی از قبیل نماز، نماز جماعت، نماز جمعه، روزه و غسل
5  ــ تالش برای رعایت احکام طهارت، زیارت، اذان و اقامه و مراسم مذهبی

6 ــ تالش به منظور رعایت حدود محرم و نامحرم و رعایت حجاب
، عمل به آموزه های قرآن و  7ــ تالش در الگوگیری از زندگی پیامبر اکرم  و ائمٔه اطهار 

عترت و بزرگان دین
اینترنت،  ماهواره،  قبیل  از  حاضر  عصر  اجتماعی  آسیب های  از  ماندن  مصون  جهت  در  تالش  8  ــ 

تلویزیون، موبایل، بازی های رایانه ای، موادمخدر، مدگرایی، مصرف گرایی و تهاجم فرهنگی

اخالق 
)تزکیه/ عواطف/ 

ملکات نفسانی(

، ائمٔه اطهار  و بزرگان دین 1ــ تزکیٔه نفس با الگوگیری از زندگی پیامبر اکرم 
حسادت،  مدگرایی،  دیگران،  به  توهین  و  تحقیر  ناسزاگویی،  همانند  غیراخالقی  اعمال  از  اجتناب  2ــ 
دوستی های بدون معیار، هوس های زودگذر و گرفتار شدن به خواندنی ها، نوشتنی ها و دیدنی های نامناسب

3ــ تالش در مداومت بر صفات اخالقی پسندیده همانند تعاون، کسب علم، توجه به محرومان، امانت داری، 
رعایت حق الناس و صداقت

٤ـ تحلیل اجزای درس ها

کتاب پیام های آسمان از هفت بخش تشکیل شده است. هرکدام از این بخش ها، عهده دار تبیین قسمت 
خاصی از اهداف و مفاهیم تعیین شده در راهنمای برنامه هستند. 

ورودیه: اولین بخش از بخش های هفت گانه هر درس از کتاب، ورودیه درس هاست. هر درس   1

یک ورودیه دارد. کارکرد ورودیه ایجاد سؤال درباره موضوع درس و آماده ساختن ذهن دانش آموز است. 
نکاتی که ما درخصوص ورودیه به همکارانمان توصیه می کنیم عبارت اند از:

 ورودیه مقدمه و زمینه ساز ورود به درس است. لذا زمان قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد. 
انتظار می رود برای ورودیه درس وقت مناسبی اختصاص یابد. البته ورودیه ها با هم متفاوت اند بعضی زمان 

بیشتری نیاز دارند. اگر ورودیه به خوبی اجرا شود زمینٔه مناسبی برای دستیابی به اهداف ایجاد می گردد.
 از ورودیه ها در آزمون های پایانی و آزمون های کتبی استفاده می شود. این بدین معنی است که متن 

ورودیه از بخش های آموزش رسمی درس است و متن حاشیه ای نیست.
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 حتماً از دانش آموز در اجرای ورودیه کمک گرفته شود. 
2 محتوای آموزشی: محتوای آموزشی شامل آیات، احادیث، توضیح آیات و روایات و ترجمه آنها 

و توضیح مفاهیم و اهداف درس. در این بخش شایسته است به این نکات توجه شود:
برای  بخش  این  بگیرند؛ چون  به عهده  را همکاران  بخش  این  آموزش  اصلی  بار  که  می رود  انتظار   

دانش آموز جدید است و نمی تواند در فرایند تدریس به ما کمک کند.
 این بخش برای تمام آزمون ها منبع سؤال است و هیچ استثنایی ندارد. )البته بایستی از طرح سؤاالت 

حافظه محور پرهیز کرد و بیشتر به فهم مطلب توسط دانش آموز توجه داشت.(
 درس های احکامی و برخی درس ها که در حوزٔه مسائل اعتقادی است، به دلیل حجم باالی مطالب 

آموزشی بایستی در بیش از یک جلسه تدریس گردد. 
3 فعالیت های کالسی: فعالیت های کالسی بخشی است که کتاب های جدید را از کتاب های قدیم به 

لحاظ روشی جدا کرده است. هر درس حداقل از دو فعالیت کالسی برخوردار است. این فعالیت ها که 
بخشی از محتوای آموزشی است باعث مشارکت هر چه بیشتر دانش آموز در فرایند تدریس شده و برکیفیت 
یادگیری وی تأثیر فراوانی می گذارد. مالحظاتی که در رابطه با فعالیت های کالسی وجود دارد، شامل این 

موارد است:
 بهتر است این فعالیت ها به صورت گروهی انجام شود. بدین گونه که گروه های چهار یا پنج نفره )بنابر 
تعداد دانش آموزان( تشکیل شود و هر گروه دربارٔه موضوع همفکری کرده و نتیجه توسط نماینده گروه بیان 

شود.
 اجرای فعالیت های کالسی وظیفه دانش آموز است و دبیر نقش هدایتگر دارد. هرچه حضور و نقش 
دانش آموزان در فرایند تدریس بیشتر شود و زمان تدریس و صحبت های دبیر کاهش یابد، آن کالس موفق تر 

است. آنچه در خاطر دانش آموزان باقی می ماند همین فعالیت هایی است که آنها خودشان انجام داده اند.
واگرا؛  یا  باز  پرسش های  به جز  است  سؤال  منبع  مستمر  آزمون های  تمام  در  کالسی    فعالیت های 
پرسش های باز پرسش هایی هستند که بیش از یک پاسخ صحیح دارند؛ هرچه دانش آموز بگوید از نگاه ما 
درست است؛ این سؤاالت، سؤاالتی هستند که هر دانش آموز براساس فکر و اندیشه و تجربه های شخصی 
خود پاسخ می دهد و به همین دلیل جواب های متنوعی ارائه می شود. این پرسش ها نمی توانند جزو سؤاالت 

امتحان پایانی باشند.
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 فعالیت های کالسی لزوماً باید درکالس انجام شود. به این دلیل که فعالیت ها در همه درس ها مقدمه ای 
است برای بخش های بعدی خودش. اگر دانش آموز این قسمت از درس را متوجه نشود در بخش های دیگر 

هم دچار مشکل می شود؛ چون یک حلقه از زنجیر آموزش ما دچار آسیب شده است.
4 خودت را امتحان کن: توجه به نکات این بخش ضروری است:

 پاسخ دادن به سؤاالت این بخش برعهده دانش آموز است و دبیر نباید به این سؤاالت خودش پاسخ 
به  اندیشه های خود و نظرات دیگران  از  با استفاده  بیرون از کالس و  تا  به دانش آموز فرصت دهید  دهد. 

جواب برسد و در جلسات بعد این پاسخ ها توسط دبیر کنترل و در صورت لزوم تصحیح شود.
 برخی پرسش های خودت را امتحان کن، دارای پاسخ صریح در متن نیستند و بایستی با کنکاش و دقت 

بیشتری توسط دانش آموز از متن درس استنباط شود. 
5 بیشتر بدانیم: بخش بیشتر بدانیم مباحث تکمیل کنندٔه درس و برای توسعٔه اطالعات دانش آموزان 

است و دبیر می تواند در توضیح درس ها از آن استفاده کند و نمره تشویقی برای آنها در  نظر بگیرد. اما در 
ارزشیابی مستمر و پایانی نباید از این قسمت ها سؤال طراحی شود.

قابل  نکات  انجام می دهد.  بیرون کالس  دانش آموز  که  اختیاری است  فعالیتی  پیشنهاد  پیشنهاد:   6

توجه این بخش عبارت اند از:
 اجرای این بخش برای دانش آموز الزامی نیست اما دانش آموزی که این پیشنهادها را اجرا کند در هر 

نیمسال تا دو نمره به عنوان تشویق دریافت می کند.
  از بخش پیشنهاد هیچ سؤالی طرح نمی شود؛ چون جنبه الزامی ندارد. متن خوانی، توضیح سؤال و 

بررسی جواب در کالس الزم نیست. 
 پیشنهادهای کتاب انحصاری نیست؛ یعنی این طور نیست که چون کتاب برای این درس یک پیشنهاد 

داده شما به عنوان دبیر نتوانید خودتان به دانش آموز پیشنهاد دیگری بدهید. 
7 نیایش: آخرین بخش از بخش هفت گانه درس نیایش است. نکات قابل توجه در این بخش عبارت اند 

از:
  نیایش بخشی از محتوای درس است که برای تأثیرگذاری بر ساحت عاطفی دانش آموزان طراحی شده 

است. البته در ارزشیابی مستمر و پایانی نباید از این قسمت سؤالی طراحی شود.
همه  برای  را  آن  دانش آموزی خوش صدا خواست  از  تدریس کالس  ابتدای  یا  و  پایان  در  می توان   
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بخواند. در پایان درس نیز می توان از دانش آموزان خواست تا یک بار دیگر مناجات را ببینند و ارتباط آن 
را با بخش های مختلف درس بیان کنند. این یک فعالیت خوب برای بچه هاست که باعث می شود دانش آموز 

درس را یک مرتبه برای خودش مرور کند. 

5  ـ رویکردهای جدید در کتاب های پیام های آسمان 

رویکردهای جدید کتاب پیام های آسمان را در دو جنبه می توان خالصه کرد:
1 رویکرد توصیفی در مباحث اعتقادی: موضوعات فطری در دوران کودکی و نوجوانی نیازمند به 

اثبات نیست. رویکرد فطرت گرا یکی از اصلی ترین رویکردهای کتاب پیام های آسمان است. 
در کتاب های فعلی درس توحید و خداپرستی وجود دارد ولی رویکرد آن اثباتی نیست؛ بلکه توصیفی 
مستعان و…  غفار،  ناظم،  قبیل  از  الهی  توصیف صفات  به  بیشتر  وجود خدا،  اثبات  به جای  یعنی  است؛ 
می پردازد. همچنین در بحث معاد نیز به سراغ اثبات معاد نمی رود، زیرا، در این حیطه دانش آموزان دربارٔه 
اثبات معاد سؤال ندارند، بلکه می گویند برزخ چگونه است؟ قیامت چگونه است؟ در قبر چه اتفاقی می افتد؟ 

بهشت چگونه جایگاهی است و...
این از آن روست که اصل موضوع معاد مسئله ای فطری است و پرسش های دانش آموزان نیز بیشتر حول 

توصیف و تبیین دقیق موضوع است. 
جلسه  دو  در  تدریس  برای  کتاب،  احکامی  درس های  احکام:  مباحث  در  انگیزه بخشی  رویکرد   2
طراحی شده اند. بخش اول درس که با رویکردی اعتقادی و اخالقی درصدد انگیزه بخشیدن به مخاطبان 
برای عمل به احکام بیان شده در درس است، از جایگاه مهمی برخوردار است چرا که اساساً انسان موجودی 
منفعت طلب است و اگر احساس کند کاری برای وی منفعتی ندارد و یا ضرری را از او دفع نمی کند، به 
سراغ آن کار نمی رود. آیات فراوانی که در قرآن به منظور انذار و تبشیر انسان آمده است نیز توجه به همین 

مسئله داشته است. 
از این رو در کتاب جدید تالش شده است تا دربارٔه نماز، روزه و سایر احکام دین، حتماً انگیزه سازی 
صورت گیرد که بخش اول دروس احکام این وظیفه را برعهده دارد. بنابراین تأکید می شود که این بخش در 

یک جلسه مجزا تدریس شود.
بخش دوم دروس احکام نیز به بیان دقیق احکام و آموزش آن می پردازد. هدف از این قسمت یادگیری 

دقیق احکام توسط دانش آموز و تثبیت آن در ذهن وی است.
3 فعال سازی دانش آموزان در فرایند تدریس: کتاب ها به روش آموزش فعال نوشته شده است. روش 

فعال، روشی است که مشارکت دانش آموز را در فرایند یاددهی ــ یادگیری، در پی داشته باشد. برای اجرای 
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روش فعال انتظار می رود مؤلفه های ذیل در نظر گرفته شود:
 اولین جلسه، دانش آموزان گروه بندی شوند. گروه بندی باعث می شود بچه های خاموش در کالس در 

درس شریک شوند. بهتر است گروه ها بین 4 تا 6 نفر باشند. گروه بیش از 6 نفر، گروهی استاندارد نیست.
 شیوهٔ صحیح فعال سازی دانش آموزان در تدریس این است که به آنان اجازهٔ صحبت کردن داده شود؛ 
هرچند که مطالبشان چندان دقیق و منطقی نباشد. آموزه هایی که توسط خود دانش آموزان کشف و استنباط شود 
از عمق و ماندگاری بیشتری برخوردار است. فعالیت های کالس فرصت خوبی است تا به دانش آموزان فرصت 

اظهارنظر دهیم و خود به عنوان ناظر اصالح کننده اشتباهات و خطاهای آنان باشیم.

6  ـ ارزشیابی

یکی از ارکان مهم برنامه درسی و فرایند یادگیری ارزشیابی است. ارزشیابی به دو منظور انجام می گیرد:
 تعیین میزان تحقق اهداف یاددهی ـ یادگیری

 تثبیت و تحکیم آموخته ها
ارزشیابی متداول در درس های گوناگون، در صورتی که در شکل مطلوب خود انجام گیرد، اقدامی برای 
تعیین میزان تحقق هدف های شناختی، نگرشی و مهارتی است. این ارزشیابی گاه در قالب توصیفی و کیفی 
انجام می شود و دستاوردهای کیفی تبدیل به معیارهای کمی می شود و به شکل نمره اعالم می شود تا نشان 
دهد که دانش آموز تا چه میزان به هدف های یادگیری نائل شده است. گاهی نیز ارزشیابی از ابتدا معیاری 

کمی دارد و به صورت نمره دادن به سؤاالت شفاهی یا کتبی انجام می گیرد.
کتبی است  برآزمون  متکی  ارزشیابی  برنامه  ها،  آسیب های  از  یکی  برنامه های درسی،  آسیب شناسی  در 
که غالباً آزمونی از شناخت های مانده در حافظه است و از اهداف مهارتی و نگرشی غافل می ماند. اما اگر 
این آسیب برطرف شود و ارزشیابی بتواند مجموعه  اهداف را پوشش دهد، امری مطلوب و پسندیده است 
که الزمه  آن اولویت بخشی به آزمون مستمر و سنجش مهارت های مختلف و کاستن از آزمون های کتبی 
یا شفاهی محفوظات است. اما وقتی به ماهیت تعلیم و تربیت دینی می نگریم و آن را با سایر درس ها مقایسه 
می کنیم، تعلیم و تربیت دینی درسی در عرض  درس های دیگر نیست. در کالمی اجمالی، تفاوت این درس 

با سایر درس ها این است که همه درس ها ابزارهای زندگی اند و تعلیم و تربیت دینی خود زندگی است.
نظام فعلی آموزش و پرورش که درس دینی را در تلقی مخاطبین به درس  هم عرض درس های دیگر تبدیل 
کرده این نتیجه را رقم زده است که دانش آموز میان درس دینی و دینداری خود رابطه ای نبیند و چه بسا 
نمره ای کم در درس دینی بگیرد، اما در دینداری سرآمد افراد کالس باشد یا نمره ای عالی بگیرد اما در رفتار 

دینی از دیگران عقب تر باشد.
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این شیؤه  و  نماز  با  قلبی خود  رابطه  میان  نمره گذاری ای،  با چنین  مواجهه  در  دانش آموزان  از  برخی 
نمره گذاری تناقض می بینند و در می مانند که چگونه میان این دو جمع کنند. لذا یا ناچار می شوند از خواندن 
نماز در جمع خودداری کنند و یا از خواندن چنین نمازی سر باز زنند. این تناقض میان رفتار و قلب تنها 

ممکن است در درس دینی ظهور کند و درس های دیگر فارغ از این تناقض اند.
آسیب دیگر آزمون های متداول، به رابطه میان ابعاد دینداری برمی گردد. معرفت به معارف دینی و صراط 
مستقیم الزمه ایمان و عمل صالح است و به میزانی که این معرفت به شخص متعلم نشاط علمی و معرفتی 
نامطلوب و از سر  ایمان وی را تکمیل و تقویت می نماید. اما اگر کسب این معرفت در شرایطی  ببخشد، 
بی میلی و بی رغبتی انجام پذیرد، نه تنها به تکمیل و تقویت ایمان نمی انجامد، بلکه به معرفتی ناپایدار و سست 
منجر می شود و ایمان دینی را هم ضعیف می کند. چرا که دانش آموز احساس می کند مثالً درس خداشناسی 
ناخودآگاه  به طور  واقع  در  کند.  پیدا  افزایش  معدلش  و  بگیرد  بیست  نمره   که  بخواند  منظور  بدان  باید  را 
نوعی  انگیزه ای درونی و همین  نه  به سوی خداشناسی می کشاند،  او را  بیرونی  احساس می کند که عامل 
بی میلی مخفی نسبت به درس در وی ایجاد می کند. این بی میلی و بی رغبتی سبب می شود که دانش آموزان 

درس دینی را بخوانند و نمره های مناسب بگیرند، اما کمتر به تحکیم پیوند قلبی برسند.
عالوه بر این چون آن پیوند قلبی میان فرد و آموخته ها برقرار نمی شود، خود این دانش ها نیز ناپایدار و 
زودگذر می گردند و عموم آموخته ها در ظرف مدت کوتاهی فراموش می شوند و دانش آموز احساس می کند 

که چیزی از آن آموخته ها در اختیار ندارد.
از  ارزشیابی  به  ارزشیابی منحصر  که  نکته ضروری است  این  ذکر  پیشنهادی،  ارزشیابی  از طرح  قبل 
دانش آموز نمی شود و عناصر دیگر برنامه، مانند محتوای آموزشی و معلم را نیز دربرمی گیرد. هر برنامه  درسی 
باید راهکار مؤثری برای ارزشیابی از این عناصر راپیشنهاد دهد. پیشنهادهای مربوط به این موضوع در 

پایان  همین قسمت خواهد آمد. 
6ــ1ــ حوزه های ارزشیابی: ارزشیابی بخشی از فرایند یادگیری است که در مراحل مختلف آن حضور 
دارد و معلم و دانش آموز به طور مرتب با آن مواجه هستند و به پویایی و ارتقای کیفی آموخته های دانش آموز 
به  اهداف را می سنجد،  میزان تحقق  توجه دارد و همان گونه که  یادگیری  اهداف  به  می انجامد. ارزشیابی 
در رسیدن  را  او  که  می دهد  فعالیت هایی سوق  به  را  دانش آموز  یعنی  می کند؛  نیز کمک  اهداف  آن  تحقق 
به اهداف یاری می کنند و چنان که مطرح شد، تعلیم و تربیت دینی سه هدف را دنبال می کند و می کوشد که 

دانش آموزان به این سه هدف دست یابند:
1 شناختی عقالنی از مبانی و معارف و وظایف دینی

2 ایمان به آن مبانی و معارف و وظایف
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3 عمل به وظایف و مسئولیت ها

این سه هدف، گرچه نوعی تقدم و تأخر دارند اما در یکدیگر تأثیر می گذارند. ایمان مطلوب و مقبول دینی 
ایمان مبتنی بر تفکر و اندیشه است و عمل صالح عملی است که منبعث بر ایمان دینی و انگیزه ای الهی باشد. 
از طرف دیگر، انجام هرعمل صالح به تقویت ایمان و تحکیم شناخت می انجامد. فعالیت های یادگیری که در 
برنامه درسی پیش بینی می شود و در صحنه آموزش جاری می گردد، برای تقویت یکی از این اهداف یا هر سه 
هدف است. در میان این سه هدف، فعالیت هایی که مربوط به هدف رفتاری و عمل صالح است، نمی تواند در 
دایره ارزشیابی قرار گیرد، علت عدم امکان آن قبالً توضیح داده شد اما این به معنی نادیده گرفتن این قبیل 
فعالیت ها در محیط آموزشی نیست. مشارکت دانش آموزان در برگزاری نماز جماعت، فعالیت های خیریه 
و امدادی، دعوت دیگران به خوبی ها و منع از بدی ها و سایر فعالیت های شخصی و اجتماعی دینی می تواند 
در برنامه درسی پیش بینی شود و دانش آموزان به انجام اختیاری آنها دعوت شوند. این فعالیت ها و اعمال 
می تواند موضوع ارزشیابی از برنامه و عملکرد معلم واقع شود تا میزان تحقق برنامه و عملکرد معلم سنجیده 
شود و پیشنهادهای اصالحی مشخص گردد. بنابراین، ارزشیابی از دانش آموز در تعلیم و تربیت دینی باید 

در حوزه فعالیت های زیر انجام پذیرد:
الف( ارزشیابی از حوزه شناخت عقلی: یادگیری در حوزه شناختی و عقلی دارای سطوح مختلفی است 
که با تعمیق یادگیری تناسب دارد. یادگیری مؤثر نیز آن یادگیری ای است که از سطوح اولیه مهارت های تفکر 

بگذرد و سطوح باالتر را دربر گیرد.
کارشناسان تعلیم و تربیت از تعداد سطوح متفاوتی سخن گفته اند که تعیین دقیق آنها در اینجا ضرورتی 
ندارد. آنچه اهمیت دارد، این است که یادگیری در این بخش به رشد تفکر عقلی منجر شود و توانایی تعقل را 
افزایش دهد. این سطوح می تواند شامل درک مفاهیم، کاربرد آنها، قدرت تجزیه و تحلیل، ترکیب، مقایسه، 

تطبیق، توانایی استدالل، استنباط و باالخره ارزشیابی باشد.
ارزشیابی در حوزه تفکر و تعقل باید به نحوی باشد که بتواند تعادلی میان این سطوح ایجاد کند. این 
تعادل به معنای دادن حق مساوی به هر یک از این سطوح نیست بلکه بدان معناست که متناسب با سنین رشد 
و موضوع خاص مطرح شده باشد و از سوی دیگر باید برخی از این سطوح، اولویت داده شوند و برخی از 
سطوح در مرتبه بعدی قرار گیرند. به طور مثال، خداشناسی، احکام نماز و روزه، صداقت و درستکاری سه 
موضوع دینی هستند که با سطوح متفاوتی از مهارت های تفکر درگیرند. تشخیص و انتخاب این سطوح در 

مراحل یادگیری و تعیین فعالیت های مناسب با هر یک و تمرکز ارزشیابی بر آنها بسیار حائز اهمیت است.
براین مبنا، باید گفت که انواع مختلف ارزشیابی به میزانی که در یادگیری این مهارت ها مدد می رسانند، 
باید به کار گرفته شوند. برخی از فعالیت ها و مهارت های قابل سنجش در قلمرو شناخت عقلی که به سطوح 
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مختلف آن مربوط می شوند، به شرح زیر است:
درک رابطه عنوان با مطلب، رابطه اجزای مطلب با هم و با کل مطلب، جمع آوری اطالعات درباره یک 
مطلب، برقراری رابطه میان آن اطالعات، تعریف روشن یک مفهوم، توانایی استدالل درباره یک موضوع، 
بیان مشاهدات، مقایسه دو مفهوم یا دو عمل و ذکر تفاوت ها، بیان داستان، نتیجه گیری از داستان و یک 
واقعه، اعالم نظر درباره عوامل داستان و واقعه، درک رابطه میان چند آیه پیرامون مفهوم واحد، پاسخ گویی 
به سؤال جدید، تطبیق خود و محیط زندگی بر آموزه های دینی و ارزیابی خود و محیط، بیان خاطرات، ذکر 
تجربه ها، تحقیق پیرامون یک موضوع، بیان شباهت ها، ذکر تفاوت ها، توانایی پاسخ به سؤاالت دیگران، بیان 
نمونه ها و مصادیق، بیان واجبات و محرمات آموخته شده، توانایی تطبیق با مصداق های خارجی، ذکر فواید 
و نتایج یک عقیده یا عمل، بیان یا تکمیل استدالل، توصیف یک شخصیت، محیط، طبیعت و عمل، تفسیر 

یک عمل، یک بیان، یک شعر و تفکیک میان دو مفهوم یا صفت یا عمل با ذکر مالک تفکیک.
ب( ارزشیابی از حوزه ایمان و احساس دینی: باتوجه به اینکه تفکر عقلی و تعمیق آن ایمان و احساس 
دینی را تقویت می کند، همه فعالیت های قبل به تناسب ارتباط آنها با سطوح باالتر تفکر و تعقل در تقویت 
ایمان مؤثرند. عالوه بر این برخی از فعالیت ها نیز هست که رابطه  بیشتری با تعلقات قلبی و عاطفی دارند 
که تشویق دانش آموز به این فعالیت ها، هم به تقویت بعد قلبی و عاطفی می انجامد و هم نشانگر پیوند قلبی و 

عاطفی اوست. برخی از این فعالیت های قابل سنجش در حوزهٔ ایمان و احساس دینی عبارت اند از:
یا بیان عالئق  ابراز همدلی با شخصیت مثبت داستان، ابراز دوری از شخصیت منفی داستان، نوشتن 
نامه، مشارکت در گفت وگوها، انجام منظم فعالیت های پیش بینی  درونی در قالب هایی مانند دعا و شعر و 
شده، خلق یک اثر هنری مانند نقاشی، کاردستی، طرح، نمایش، قطعه ادبی، شعر و مناجات، زیبایی و نظم 
دفتر کار، سبقت و پیش دستی در پذیرش فعالیت ها، موضع گیری و ابراز موضع مطلوب بعد از ذکر یک واقعه 

داستان و...
ج( ارزشیابی از حوزه عمل: ارزشیابی از حوزه عمل در بحث تعلیم و تربیت دینی، کاری ناممکن است. 
برای آنکه علت این مسئله روشن شود ذکر این مثال شایسته است که اگر کسی در درسی مانند ریاضی به 
مهارت حل مسئله برسد یا در درسی مانند الکترونیک بتواند دستگاه الکترونیکی بسازد، به هدف آن درس 
رسیده است و نمره ای ممتاز می گیرد. اما اگر کسی به مهارت خواندن صحیح نماز برسد، آیا هدف تعلیم و 
تربیت برآورده شده است؟ خیر، زیرا این مهارت، هدف اصلی آموزش نیست، بلکه انتظار آن است که خواندن 
نماز به عنوان یک رفتار از وی متجلی شود و عامل به این حکم باشد. حال اگر این مهارت تبدیل به رفتار 

شد، آیا می توان از چنین رفتاری ارزشیابی کرد و به صاحب این رفتار نمره ای عالی داد؟
خیر، زیرا این نمره، تأثیر منفی به دنبال دارد. اگر دانش آموزان یک کالس بدانند که معلمشان به رفتارهای 
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مذهبی مانند نماز خواندن، روزه گرفتن و راست گفتن نمره می دهد، عکس العمل های متفاوتی نشان خواهند 
داد. برخی برای گرفتن نمره بیشتر، بدون گرایش قلبی، آن کار را انجام می دهند. برخی در عکس العمل به چنین 
نمره گذاری، میان رابطه  قلبی خود با نماز و این نمره تناقض می بینند و درمی مانند که چگونه میان این دو جمع 

کنند.لذا ناچار می شوند از خواندن نماز در جمع خودداری کنند و یا از خواندن چنین نمازی سر  باز زنند.
6ــ2ــ انواع ارزشیابی در تعلیم و تربیت دینی

الف( ارزشیابی مستمر: باتوجه به نوع فعالیت های قابل سنجش و اندازه گیری که در قسمت قبل بیان 
گردید، ارزشیابی مناسب با این درس، ارزشیابی مستمر می باشد. ارزشیابی مستمر یا تدریجی  و تکوینی1 به 

معنای ارزشیابی براساس آزمون های پایانی ولی در مقیاس کوچک تر و با تعداد بیشتر نیست.
خصلت عمده این ارزشیابی در پویایی و گستردگی آن است و از معلم انتظار اقداماتی فراتر از آزمون های 
سنتی دارد تا تصویر کلی از تمامیت شخصیت دانش آموز ارائه دهد. از نتایج این نوع سنجش و ارزشیابی 
اینکه از هر دانش آموز توقع رشد و  درجهت رشد و ارتقای دانش آموز استفاده می شود و مهم تر از همه 
بالندگی را درحد توان خود او دارد. این ارزشیابی به معلم اطالعات مستند و معتبری می دهد تا براساس آن 
اطالعات بتواند مرحله بعدی تدریس خود را طراحی کند. این نوع سنجش، برای هر دانش آموز، قابلیت 
رشد و پیشرفت قائل است و برای آموزش هر دانش آموز برنامه خاصی را طراحی می کند. در این رویکرد، 
فرایند ارزشیابی با فرایند آموزش درهم تنیده، جاری و مستمر است. از نتایج به دست آمده، برای مقایسه یا 
نمره دادن به دانش آموزان استفاده نمی شود بلکه تفاوت های فردی دانش آموزان را می پذیرد و به قابلیت رشد 
هریک اعتقاد دارد. در فرایند چنین ارزشیابی، دانش آموزان نقش اساسی دارند چون آنان هستند که در 
مرکز یادگیری قرار دارند و نقش اصلی را در پرورش یا اصالح یک آموخته ایفا می کنند. هرچه دانش آموزان 
بیشتر در فرایند آموزش سهیم شوند، بهتر و بیشتر می توانند آموخته های خود را در ابعاد مختلف گسترش 

دهند یا بهبود بخشند. به عبارتی، شیوه آموختن را بهتر یاد می گیرند.
از طرق مختلف  براساس اطالعاتی که  انجام شود و  به شکل های مختلفی  نوع ارزشیابی می تواند  این 
جمع آوری می شود، مانند مشاهده رفتار و عملکرد دانش آموز در هنگام فعالیت های کالسی یا ارائه گزارش 
یا پاسخ به پرسش های کتبی یا شفاهی مورد ارزشیابی قرار می گیرد اما همواره به خاطر داشته باشیم آنچه 
که ارزشیابی را مستمر، رشددهنده و پویا می کند، شیوه استفاده از نتایج ارزشیابی است. ارزشیابی مستمر 

دارای ویژگی های زیر است:
 این ارزشیابی جزئی از فرایند آموزش است.

 به فعالیت هایی منجر می شود که طراحی مراحل بعدی آموزش را امکان پذیر می سازد.

1ــ از ابتدای بحث از ارزشیابی مستمر تا این قسمت، از کتاب »ارزشیابی در خدمت آموزش،طاهره رستگار« گرفته شده است.
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 در تمام موضوعات درسی قابل اجرا است.
 دانش آموزان را در فرایند یادگیری خود سهیم می سازد و توان خودارزیابی را در آنان تقویت می کند.
 معلم را قادر می سازد تا به طور منظم دانش آموزان را در فعالیت های گوناگون زیرنظر بگیرد و عواملی 

را که مانع پیشرفت آنان است، شناسایی کند.
 معلم را در فرایند تجربه اندوزی قرار می دهد و به او کمک می کند تا عالیق دانش آموزان را شناسایی 

کند  و سطح فعالیت ها )سادگی یا دشواری آنها( و مفاهیم را به درستی بسنجد.
 معلم را قادر می سازد تا ازطریق ارزشیابی های متناوب و یادداشت هایی که برمی دارد، اطالعات کافی 

برای ارزشیابی معتبر دانش آموز جمع آوری کند.
 ارزشیابی مستمر، دانش آموزان را در فعالیت های متفاوتی می سنجد که شرایط سنجش آنها یکسان 
نیست اما نباید تصور شود این امر، اعتبار قضاوت را خدشه دار می کند. معلم باید با درجه بندی فعالیت ها 

قضاوت نهایی را خود انجام دهد و به تشخیص خود اعتماد کند.
باتوجه به آنچه درباره ارزشیابی مستمر گفته شد، ارتقای آموزش از طریق این سنجش به عوامل اساسی 

زیر وابسته است:
 بازخورد مؤثر به دانش آموزان

 درگیرکردن مؤثر دانش آموزان در فرایند یادگیری
 استفاده از نتایج سنجش در طراحی تدریس

 درک و توجه به تأثیر غیرقابل تردیدی که شیوه سنجش و ارزشیابی بر ایجاد عالقه و اعتماد به نفس 
در دانش آموزان دارد.

 توانا کردن دانش آموزان در ارزیابی خود و تصمیم گیری برای پیشرفت و ارتقا.1
پایین تر  بنابراین، ارزشیابی مستمر بهترین ارزشیابی در این درس است که در دوره های تحصیلی 
به عنوان تنها نوع ارزشیابی باید به کار گرفته شود و در دوره های باالتر باید در اولویت مطلق باشد و سهم 

اساسی نمره بدان تعلق گیرد.
ب( ارزشیابی پایانی: این ارزشیابی که به ارزشیابی مجموعی یا تراکمی نیز مشهور است، در پایان هر 
این  می کند.  ارزیابی  را  دانش آموزان  آموخته های  آن،  از  استفاده  با  معلم  و  می شود  انجام  آموزشی  دوره 
ارزشیابی معموالً با هدف نمره دادن، تصمیم برای ارتقا به کالس باالتر، رتبه بندی یا اعطای امتیازات معین 

انجام می گیرد.
تا  می گردد  باعث  امر  این  می شود.  تبدیل  معلم  کار  ارزیابی  برای  معیاری  به  پایانی  ارزشیابی  نیز  گاهی 

1ــ طاهره رستگار، ارزشیابی در خدمت آموزش، ص 123.
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معلمان عمدتاً به آزمون های پایانی بیش ازحد توجه کنند و نسبت به نتایج آن حساس باشند و این حساسیت را 
به دانش آموزان نیز منتقل نمایند. درنتیجه، مجموعه فعالیت های معلم و دانش آموزان تحت تأثیر این آزمون 

قرارگیرد و نقش ارزشیابی مستمر بسیار کم رنگ شود.
این امر باعث شده است تا معموالً معلمان به جای آنکه آنچه را آموزش می دهند، ارزیابی کنند، آن چیزی 

را که قرار است ارزشیابی کنند، آموزش می دهند؛ یعنی، آموزش در خدمت ارزشیابی قرار می گیرد.
انواع  نمی تواند  که  است  آن  محدودیت  دارد،  مستمر  ارزشیابی  با  ارزشیابی  این  که  دیگری  تفاوت 
فعالیت های آموزشی را تحت پوشش قرار دهد؛ لذا فرصت توسعه مهارت های مختلف یادگیری در قلمروهای 
آموزشی را از دانش آموز سلب می کند. هم اکنون ارزشیابی پایانی معموالً به شکل آزمون کتبی انجام می گیرد 
و بیشتر بر اهداف شناختی، آن هم سطوح اولیه شناخت، متمرکز می شود. حتی اگر طراح سؤال های پایانی 
بتواند سؤال هایی طراحی کند که سطوح برتر مهارت های شناختی، مانند توانایی استدالل، مقایسه، تطبیق و 
قضاوت را دربرگیرد، به علت محدود بودن این گونه سؤال ها به تدریج موقعیتی پیش می آید که دانش آموزان 
پاسخ این گونه سؤال ها را حفظ می کنند و کارایی این گونه سؤال ها را ازبین می برند. عالوه براین، از آنجا 
که دانش آموزان فعالیت های یادگیری خود را با نوع آزمون هماهنگ می کنند، وقتی که این گونه ارزشیابی ها 
اهمیت بیشتر پیدا می کند، آنان می کوشند که فعالیت های داخل کالس را به سمت آمادگی برای آن آزمون 
سوق دهند و حتی اگر معلمی بخواهد فعالیت های دیگری را در دستور کار قرار دهد، آنان با نشان دادن 
عدم عالقه  خود مانع آن فعالیت ها می شوند و عمالً معلم را به سمت تدریسی می کشانند که با آزمون پایانی 
تناسب دارد؛ لذا، چون هدف اصلی تعلیم و تربیت دینی، تقویت ایمان و انگیزه برای عمل است، توجه بیش 
از اندازه به آزمون پایانی بسیار مضر و زیان آور است و مانع توجه دانش آموزان به فعالیت های مستمر می گردد 

که تقویت ایمان و تعمیق شناخت عقلی را به دنبال دارند.
دینی  تربیت  و  تعلیم  گریبان گیر  پایانی،  آزمون  به  اندازه  از  بیش  توجه  ناحیه   از  که  دیگری  بزرگ  آفت 
می شود، تغییر مکان »وسیله« با »هدف« است. امری که کمتر در آزمون مستمر و تکوینی اتفاق می افتد. این 
اتفاق که بیشتر در نگاه دانش آموزان دوره متوسطه به درس دینی پدیدار می شود، از آنجا سرچشمه می گیرد 
برای  وسیله ای  بلکه  یادگیری  اهداف  تحقق  میزان  سنجش  برای  وسیله ای  نه  را  پایانی  ارزشیابی  آنها  که 
ارتقای تحصیلی، باال رفتن معدل و نظایر آن تلقی می کنند؛ لذا به طور ناخودآگاه، از آن جهت درس دینی را 
می خوانند و محتوای کتاب را حفظ می کنند که بتوانند آن آزمون را با موفقیت طی کنند و نمره مناسبی برای 
ارتقای تحصیلی به دست آورند، ممکن است دانش آموزان خودشان به این امر واقف نباشند و در پاسخ این 
سؤال که »چرا در آزمون شرکت می کنید؟« بگویند می خواهیم میزان یادگیری خود را تعیین کنیم اما شیوه 
درس خواندن آنان، توجه به جمالت خاصی از کتاب و مرور چندباره متن و حفظ کردن عبارات گواه آن 

است که او دارد خود را در خدمت آزمون قرار می دهد نه آزمون را در خدمت خود.
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این فرایند، گرچه بر همه درس های دیگر آسیب وارد می کند اما آسیب عمیق و جبران ناپذیرتر آن در تعلیم 
و تربیت دینی است به میزانی که انگیزه کسب نمره پایانی، قوی تر شود، رابطه  واقعی او با محتوای درس 
کاهش می یابد و به رابطه ای خشک و سرد تبدیل می شود، میل و رغبت او به درس کم می شود و در نتیجه 
تأثیرات قلبی و رفتاری درس به حداقل خود می رسد. این آسیب در ارزشیابی مستمر کمتر ظهور می کند 
زیرا ارزشیابی مستمر در خدمت ارتقای یادگیری است و در همه مهارت های آموزشی کاربرد دارد نه صرفاً 

در مهارت حفظ اطالعات و آموخته ها. 

7ـ روش ها و فنون یاددهی ـ یادگیری 
)روش های تعلیمی و تربیتی(

هدایت اسالمی، هدایتی برای رشد و تعالی همه ابعاد وجودی و گرایش های فطری است و در شخصیت 
یکپارچه آدمی تحقق می یابد. تنوع موضوعات دینی که شامل موضوعات اعتقادی، اخالقی، عرفانی، رفتار و 
آداب، سلوک عبادی و برنامه های اجتماعی است، از یک طرف و ساحت های وجودی انسان از طرف دیگر، 
تنوعی در روش ها ایجاد می کند که در آموزش های دیگر کمتر می توان سراغ آن را گرفت. نگاهی مختصر به 
قرآن کریم، این تنوع در شیوه را به ما نشان می دهد. به کارگیری صحیح یک روش وقتی ممکن است که درک و 
توازنی درست میان موضوع و ساحتی از وجود انسان که بیشتر با آن موضوع درگیر است، پدید آید. به همین 
جهت، انتخاب روش مناسب نیازمند شناخت دقیق موضوع و مخاطب است. اما از آنجا که هدف تعلیم و تربیت 
»رشد« انسان است و رشد او جز از طریق تالش و کوشش خود او میسر نیست، رویکرد جهت دهنده به همه 
روش ها، رویکرد فعال است. در این رویکرد، مخاطب با مجموعه  توانایی ها، استعدادها و گرایش ها، مهارت ها 

و ویژگی های شخصی خود حضور دارد و از همه  آنها درجهت کمال خود بهره می برد.
انتخاب این رویکرد تعلیمی و تربیتی با رویکرد انتخاب شده در درس یعنی رویکرد فطرت گرا، هماهنگ و 
متناسب است. البته انتخاب رویکرد فعال به معنی فروکاهی نقش معلم و تبدیل وی از هدایتگر و راهنما به ابزاری 
در کنار سایر ابزارها نیست زیرا در هدایت و تربیت، نقش الگویی معلم و تأثیرات انسانی و عاطفی وی بر یادگیرنده 
به مراتب عمیق تر از درس های دیگر است؛ بنابراین، فعال شدن دانش آموز به معنی کم شدن نقش معلم نیست بلکه 

این روش رسالت و مسئولیت وی را بیشتر می کند و نقش هدایتگری او را جدی تر می سازد.
با عنایت به مراتب فوق و با بهره مندی از قرآن کریم و سنت و سیره معصومین  و نیز تجربیات مراکز 
آموزشی، روش ها، مهارت ها و فنون متنوعی برای این درس پیشنهاد می شود. این روش ها می توانند در 
موضوعات مختلف و در تلفیق با یکدیگر به کار گرفته شوند به طور مثال، کسی که در یک بحث اخالقی، 
می خواهد از موعظه استفاده کند، در موعظه  خود می تواند از پرسش و پاسخ، استدالل و یا داستان کمک 
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بگیرد. در عین حال، این پیشنهادها معلم را برای به کارگیری این روش ها در موضوعات مختلف محدود 
نمی کند، بلکه دبیر می تواند با استفاده از تجربه های خود روش هایی را ابداع کند و از آنها در کالس بهره 

ببرد. برخی از این روش ها، مهارت ها و فنون عبارت اند از:
1 همیاری و مشارکت: این روش دامنه گسترده ای دارد و در بیشتر موضوعات دینی، به خصوص در 

مباحث اجتماعی قابل اجراست. اما این روش در مواردی که می خواهیم فرد به تأمل درونی دعوت شود، 
مثالً محاسبه نفس کند یا رابطه معنوی با خدا برقرار کند، کاربرد کمتری دارد. 

2 پرسش و پاسخ: این روش در مباحث اعتقادی و نظری کارایی بیشتری دارد. این روش می تواند 

میان دو دانش آموز یا معلم و دانش آموز اتفاق بیفتد.
برای  همچنین  شود.  استفاده  می تواند  بزرگان  سیره  بیان  برای  روش  این  داستان:  و  قصه گویی   3

آموزش غیرمستقیم ارزش های اخالقی مؤثر است. داستان می تواند وسیله شروع فعالیت ها و تمرین های 
مختلف دانش آموزان قرار گیرد.

قبیل  این  از  اموری  و  بیت شعر، یک تصویر  با خود: گاهی یک سؤال، یک  تأمل  ایجاد فرصت   4

آدمی را به خود برمی گرداند و در تأمل فرو می برد. در این گونه تأمل هاست که تصمیم های مهم و مؤثر گرفته 
می شود و قدم های روبه جلو برداشته می شود. معلم باید بتواند در لحظه های ناب و در فرصت های مناسب، 

زمینه های تأمل را فراهم کند.
5 ایجاد فرصت عمل به دین: در این روش، معلم به طور عملی شرایطی را فراهم می کند که دانش آموز 

لذت عمل دینی را تجربه کند و از این طریق، پیوند قلبی وی با آن عمل تقویت شود. مشارکت در جشن ها 
و اعیاد مذهبی، همکاری و همیاری در رفع نیازهای دیگران و هر اقدام خیر دیگری که لذت از کار خیر را 

به طور واقع به دانش آموز می چشاند و گرایش او به کار خیر را افزایش دهد.
6 استفاده از استدالل های منطقی: با توجه به عقالنی بودن مبانی دینی و ضرورت پذیرش عقالنی این 

آموزه ها، الزم است محتوای آموزشی، مبتنی بر استدالل های محکم و استوار باشد و دبیران محترم با بهره گرفتن 
از استدالل ها قدرت عقالنی دانش آموزان را تقویت نمایند و به معرفت دینی آنان اعتال بخشند.

انذار و تبشیر: این روش که در قرآن کریم بسیار به کار رفته، یادآوری ثمرات عمل خیر و نتایج   7

کارهای بد است. با تبشیر، امید انسان نسبت به آینده زیبا در سایه کار خوب افزایش می یابد و با انذار، بیمی 
نسبت به آینده متفاوت و آینده ناشی از کار بد شکل می گیرد.

8 تذکر: در قرآن کریم بر این روش تأکید شده و خداوند، رسول خود را بدان دعوت می کند. یکی از نام های 

قرآن کریم هم »ذکر« است. تذکر، مبتنی بر انسان شناسی دینی و گرایش های فطری و پذیرش اصول اخالقی ثابت 
می باشد. تذکر، به معنای یادآوری آن اصول و تعمیق خودآگاهی نسبت به آن گرایش ها است.
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نحو  به  موضوع،  باید یک  که  دارد  کاربرد  اعتقادی  اصول  تبیین  در  بیشتر  این روش  سخنرانی:   9

نیست.  غیرفعال  روش  از  استفاده  معنای  به  سخنرانی،  انتخاب  البته  شود.  داده  توضیح  و  طرح  منسجم 
با سخنرانی  به گونه ای که دانش آموزان برخوردی فعال  سخنرانی می تواند در رویکردی فعال عرضه شود 

داشته باشند و براساس سخنرانی فعالیت های تعریف شده را انجام دهند.
10 موعظه: توجه موعظه، بیشتر به نفس لوامه و بیدارگری وجدان و برای ایجاد انگیزه نسبت به اخالق 

حسنه و کار خیر و نفرت و دوری از رذایل اخالقی و کار بد است. این شیوه، بیشتر زبان نصیحت گرانه دارد 
و از ابزارهای مختلفی بهره می برد.

11 ارائه الگو و اسوه: در این روش، از شخصیت الگویی انسان های مرجع و مورد قبول استفاده می شود. 

رسول خدا  و معصومین بزرگوار دیگر بهترین اسوه هایی هستند که هم برترین معیار انسان دین دار هستند 
و هم مقبولیت آنان نزد نوجوان و جوان بسیار باالست. اسوه های دیگر نیز به نسبت نزدیکی و قربشان با این 
معصومین باید به جوانان شناخته شوند، همچنین باید از اسوه های مورداعتماد در عصر حاضر و نزدیک به زمان 
نوجوان امروزی بیشتر یاد گردد. در این میان اسوه بودن معلم و مربی که اسوه حاضر و عینی است، از اهمیت 
بسزایی برخوردار است. از این رو دبیران این درس باید در حد قابل قبولی معیارهای اخالقی و رفتاری و 

توانایی های علمی و مهارتی را داشته باشند.
12 تشویق و تنبیه: این روش، با انذار و تبشیر متفاوت است. در روش انذار و تبشیر، تأکید بر آثار و 

نتایج خود عمل است، اما روش تشویق و تنبیه، متکی بر تشویق ها یا تنبیه های جانبی است که می تواند با 
خود عمل رابطه مستقیم نداشته باشد بلکه معلم برای ایجاد انگیزه ثانوی، از برخی تشویق ها و تنبیه ها کمک 
می گیرد و دانش آموز به نسبت آن تشویق و یا تنبیه کاری را انجام می دهد یا از عملی دوری می کند. این 
روش در سنین پایین، مانند دوره ابتدایی و قبل از آن در موضوعات اخالقی و برخی رفتارها مؤثر است اما 
به هیچ وجه نباید تبدیل به یک رویه شود که در آن صورت، دانش آموز همواره کارهای خوب را نه به خاطر 

خوب بودنشان بلکه به نیت تشویق انجام خواهد داد و خوبی آن عمل در قلب وی تثبیت نخواهد شد.
می گذارد  تأثیر  نمایش  مجریان  بر  هم  دانش آموزان،  توسط  نمایش  اجرای  نقش:  ایفای  و  نمایش   13

و هم تماشاگر را به گونه ای زنده با داستان نمایش مواجه می کند. از این رو، به او حضوری فعال می دهد 
به خصوص که اگر با روش های فعال دیگر توأم شود و پس از اجرا، محتوای نمایش مورد نقد و بررسی 

قرار گیرد.
14 انجام تحقیق، مطالعه و فعالیت های پروژه ای: این روش که در همه موضوعات دینی کاربرد دارد، در 

صورتی که همراه با مهارت های صحیح تحقیق و مطالعه باشد، به دانش آموز کمک می کند که به عادت پسندیده 
تفکر و خردورزی دست یابد و بدین وسیله بتواند دایره دانش خود را از محدوده کتاب های درسی فراتر ببرد. این 
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روش، قدرت تجزیه و تحلیل و تفکر و استنباط را افزایش می دهد و به آموخته ها عمق می بخشد.
دانش  و عمق  می دهد  افزایش  را  دانش آموزان  نفس  به  اعتماد  این روش،  دانش آموزی:  کنفرانس   15

کنفرانس دهنده را بیشتر می کند. کنفرانس باید حول یک موضوع باشد. کنفرانس دهنده بهتر است از میان یک 
گروه برگزیده شود تا رقابت گروهی ایجاد گردد بدین معنا که گروه از او پشتیبانی کند و سایر گروه ها به نقد پردازند.
16 مشاهده و تحلیل مشاهدات: این روش، بیشتر در مهارت هایی مانند وضوگرفتن، نماز، تیمم و مانند آن 

و نیز در رفتارها و اعمال کاربرد دارد. افراد با دیدن یک مهارت یا یک رفتار اخالقی، آن را تجزیه و تحلیل 
می کنند، نقاط قوت یا ضعف عمل را مشخص می کنند و به طور غیرمستقیم آموزش می بینند.

17 خلق موقعیت برای داوری: در این روش با کمک روش های دیگر، مانند نمایش، نقل خاطره، فیلم 

و مانند آن به دانش آموز فرصت داوری و قضاوت داده می شود تا درباره حادثه و عناصر آن اظهارنظر کند. 
این روش، بیشتر در موضوعات اخالقی و رفتار اجتماعی کاربرد دارد.

میان  معموالً  مناظره،  است.  متفاوت  پاسخ  و  پرسش  با  روش،  این  و گفت وگو(:  )بحث  مناظره   18

دانش آموزان انجام می گیرد و بیش از دو نفر در آن شرکت دارند و افراد در نقش رقیب ظاهر می شوند. این 
روش در موضوعات اعتقادی و مسائل اجتماعی کاربرد بیشتری دارد.

19 بدیعه پردازی: همان طور که از نام این روش آشکار است روشی است که در آن خالقیت و ابداع 

استفاده  به چیزی  تشبیه چیزی  از  ایجاد خالقیت  که جهت  ویلیام گوردون است  آن  مبدع  و  دارد  وجود 
می  شود و با استفاده از این تشبیه خالقیت در افراد به وجود می آید. مثالً اگر خورشید مثل یک توپ بود 
و... اگر گل ها مثل آدم ها حرف می زدند و... اگر شیر ها به جای دویدن مانند عقاب پرواز می کردند و... .

در این روش دو راهبرد وجود دارد یعنی مطالبی که به فراگیر آموزش داده می شود یا مأنوس است یا 
نامأنوس، که در صورت مأنوس بودن و معنادار بودن آن را به چیزی نامأنوس تشبیه می کنیم و در راهبرد 
دوم عکس این عمل می کنیم. از این روش در اغلب دروس می توان استفاده کرده و با تلفیق با دیگر روش ها 

می توان نتیجه مطلوب تری به دست آورد.
20 بارش فکری: در این روش با طراحی یک موضوع یا طرح یک مسئله که سعی می شود موضوع بکر و نویی 

باشد تالش می شود تا فراگیران به پاسخ فراخوانده شده و هرکس به تناسب اندیشه خود در ارتباط با موضوع اظهار 
نظر نماید. نکاتی در این روش باید رعایت شود که بسیار مهم است از جمله اینکه در این روش کمیت یعنی تعداد 
ایده ها و پاسخ ها برای یک جواب بسیار مهم است در هر مرحله بعد از این پاسخ ها آنهایی را که مناسب ترند انتخاب و 
با یکدیگر تلفیق می کنیم تا جواب و پاسخ مناسب تری برای موضوع یا مسئله مورد نظر بیابیم. در این روش باید توجه 
شود که هرگونه پاسخی مورد نظر است و از انتقاد و سرزنش جدًا باید پرهیز شود. چه بسا پاسخی که در ابتدا بیهوده 

به نظر می رسد با تلفیق دیگر پاسخ ها نتایج خوبی را عاید کند.
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21 گردش علمی: در این روش سعی می شود تا هدف آموزشی مورد نظر از طریق مشاهده عینی و یا لمس 

آن از نزدیک مورد توجه فراگیران قرار گیرد؛ لذا اهداف و کارهایی را که دانش آموز در طول گردش علمی 
الزم است به آنها توجه نماید از قبل به آنها یادآوری می شود. به همین دلیل برای تدریس چنین مفاهیمی الزم 
است فراگیران را به محیط طبیعی )جنگل، کوه، دریا، رودخانه، بیابان و... ( یا موزه و نمایشگاه ها برده یا 

اینکه یک رخداد و حادثه را از نزدیک مشاهده نمایند.
نتایج مشاهدات فراگیران می تواند به صورت تهیه گزارش، تصویربرداری و نت برداری و... در محل 
مربوطه صورت گیرد و یا اینکه در همان محل به بحث و گفتگو درباره موضوع مورد نظر پرداخته شود و 
یا اینکه مفاهیم و مطالب به دست آمده مقدمه ای برای بحث و گفتگو در جلسه بعدی کالس درس باشد که 

گزارش این مشاهدات می تواند در ارزشیابی مالک عمل قرار گیرد.
توجه: با توجه به اینکه روش تدریس، امری تجربی است و روز به روز توسعه می یابد، ذکر این روش ها 
به معنی محدود کردن دبیر نیست و در صورتی که دبیر با روش های دیگری آشناست و در آنها مهارت دارد، 

در صورتی که آن روش ها با اصول این برنامه منافاتی نداشته باشد، می تواند از آنها استفاده کند.

8 ـ استفاده از بسته آموزشی

برای این کتاب نرم افزاری با عنوان »برفراز آسمان« تهیه شده است که در بردارنده تحلیل محتوای تمامی 
فیلم  با هر درس، متون کمک آموزشی و  آموزشی، تصاویر مرتبط  فیلم های کمک  دروس توسط مؤلفان، 
روش تدریس برخی از دروس است. این نرم افزار می تواند در کنار کتاب راهنمای معلم، کمک شایانی به 

دبیران جهت آموزش این کتاب با استفاده از روش های نوین آموزشی بکند.
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تو را چگونه بشناسم؟درس اّول

هدف کلی

آشنایی با صفات خداوند
اهداف جزئی 

 آگاهی از دو راه شناخت صفات الهی: تفکر در کتاب آسمانی و تفکر در جهان آفرینش
 تبیین معنای حمد و تسبیح

ضرورت درس

و  آسمان  هدیه های  کتاب های  در  از خداوند  بسیاری  با صفات  کنون  تا  ابتدایی  دوره  از  دانش آموزان 
با این حال هنوز صفات بسیاری از خدا هست که به دلیل محدودیت کتاب  پیام های آسمان آشنا شده اند. 
درسی برای دانش آموز بیان نشده و نیاز است تا دانش آموزان برای شناخت بهتر خداوند با این صفات آشنا 
شوند. برای همین الزم است تا دانش آموز خود راه دستیابی به این صفات را فراگیرد.این درس با هدف  

معرفی راه های شناخت صفات الهی به دانش آموز تألیف شده است.

محورهای اصلی درس

1 دغدغٔه همیشگی انسان برای شناخت خالق خویش و محدودیت های انسان در این شناخت

2 قرآن کریم و جهان آفرینش؛ دو منبع برای پی بردن به صفات الهی

3 آشنایی با برخی از آیات قرآن در توصیف خداوند

4 زیبایی ها و شگفتی های خلقت، آیه و نشانه ای بر صفات خدا

5 جامع صفات کمالی بودن خداوند و مبرا بودن وی از هر صفت نقص و عیب
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6 ستایش خداوند با صفات کمالی اش در هنگام حمد و منّزه دانستن وی از هر عیب و نقص در هنگام 

تسبیح.

این درس به این پرسش ها، پاسخ می دهد 
1 آیا انسان می تواند به شناخت کاملی از خدا برسد؟

2 از چه راه هایی می توان به شناخت خدا و صفات او رسید؟

3 قرآن چه توصیفی از خداوند، ارائه می دهد؟ 

4 چگونه می توان با تأمل در جهان خلقت، پی به صفات خداوند برد؟

5 چه صفاتی را می توان به خدا نسبت داد و چه صفاتی را نمی توان؟

6 حمد و ستایش خداوند به چه معناست؟

7 معنای تسبیح و تنزیه خداوند چیست؟

روش تدریس

تذکر: روش های تدریسی که در این کتاب ارائه می شود، پیشنهادی بوده و هر یک از همکاران می توانند 
با تکیه بر توانایی های خود، روش های دیگری را جایگزین کنند.

شیوه تدریس »ورودیه«: شعر سنایی یکی از بهترین ورودیه ها برای موضوع صفات خداست. بهتر است 
که برای تأثیرگذاری بیشتر، این شعر به یکی از شیوه های زیر خوانده شود:

 اجرای سرود به صورت گروهی توسط برخی از دانش آموزان یا همٔه آنها
 خواندن شعر توسط یکی از دانش آموزان خوش صدا و یا خود دبیر

 پخش این شعر با صدای حسام الدین سراج )فایل مربوطه در نرم افزار برفراز آسمان موجود است(.
شیوه تدریس »تفکر در کتاب آسمانی«

با توجه به اینکه این درس در اولین جلسٔه سال تحصیلی تدریس می شود و دبیران شناختی از دانش آموزان 
مثالً  کنند،  معرفی  دقیقه  یک  در  را  خود  هریک  که  خواست  دانش آموزان  تک تک  از  می توان  ندارند، 
خصوصیات و ویژگی های خود را بیان کنند و یا به صورت داوطلب برخی از ویژگی های اخالقی خود را 
بگویند. سپس به دانش آموزان می گوییم من شناختی از شما نداشتم اما اکنون با ویژگی هایی که از خودتان 
گفتید شناخت بهتری نسبت به شما و شخصیتتان پیدا کردم؛ هر انسانی خودش را خیلی بهتر از دیگران 
می تواند توصیف کند. سپس از دانش آموزان می پرسیم، به نظر شما بهترین و دقیق ترین راه برای معرفی خدا 
و شناخت نسبت به او چه راهی است؟ بله، برای شناخت خدا نیز یکی از بهترین راه ها این است که ببینیم 
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خداوند خودش را چگونه به ما معرفی کرده است؛ بدین منظور به قرآن یعنی سخن خود خداوند مراجعه 
می کنیم؛ خداوند در آیات متعددی به معرفی خود پرداخته است.

برای اینکه دانش آموز با آیات مطرح شده ارتباط بیشتری برقرار کند، صفات خدا را بر اساس آیات قرآن 
که در درس آمده طبق جدول زیر روی تابلو می نویسیم، سپس از دانش آموزان می خواهیم که شماره هر آیه 
را در مقابل صفت خدا که در جدول مقابل نوشته شده، بیان کنند و یکی از دانش آموزان یا معلم در جدول 
بنویسد. سپس از دانش آموزان پیرامون معنا و مفهوم هریک از آیات پرسش می کنیم تا از میزان و صحت 
نادرستی از صفات مذکور  یا تصور  ابهامی داشتند  یا  اگر پرسش  یابیم و  این صفات اطالع  از  آنان  درک 

داشتند توضیحات الزم را ارائه می دهیم. 

شکرگزار کارهای خوب بندگان1ــ انَُّه یعَلم الَجهَر َو ما َیخفی

توبه پذیر2ــ َو ُهو الَغفور الَودود

ه شدید العقاب ه فان الّلٰ دوستدار بندگانش3ــ َو َمن یشاق الّلٰ

ه ُیِحبُّ الّتوابین مجازات کننده4ــ ان الّلٰ
ه ال یظلم الناس َشیئا ولکن الّناس انفسهم یظلمون عالم و آگاه5  ــ ان الّلٰ

ه شاکرا علیما ظلم نکردن6 ــ و کان الّلٰ

روش تدریس بخش »تفکر در کتاب خلقت«:
1 در این بخش می توان از این تمثیل برای دانش آموز استفاده کرد:

فرض کنید که شما چندساعتی به بیرون از منزل رفته اید و بعد که برمی گردید می بینید که در خانه تغییراتی 
رخ داده است. ظرف غذا و یک لیوان آب روی میز است. تلویزیون روشن است، کتابی روی میز است 
و... شماخیلی راحت تشخیص می دهید که در این ساعاتی که نبودید موجود متحرکی اینجا بوده است. این 
موجود غذا و آب می خورد و چون از بشقاب و لیوان استفاده کرده است، پس دارای شعور و آگاهی به آداب 
و عرف است. تلویزیون هم توانسته است روشن کند پس موجودی دارای هوش است، کتاب هم خوانده 
است پس باسواد است و... . شما اگرچه هیچ وقت او را ندیدید ولی توانستید از عالمت ها، متناسب با 

درک خود به برخی از صفات این موجود پی ببرید. 
در مورد خدا هم می شود همین نکته را گفت:

اگرچه ما او را نمی بینیم )البته با چشم ظاهر( ولی برای ما یک سری عالئم و شواهد در این جهان قرار داده 
به برخی از صفات خداوند همچون آگاهی، یگانگی، زیبادوستی،  است، عالئمی که از طریق آن می توانیم 

حکمت و … پی ببریم.
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عالوه براینها برای ما یادداشت هم گذاشته است )قرآن( و در آن به معرفی دقیق خود پرداخته است. 
پس از طریق مخلوقات می توان پی به صفات خدا برد چرا که همٔه موجودات نشانه های خدا هستند؛

به قول بابا طاهر:
بـه دریـا بنگرم دریـا تـوبینم»به صحرا بـنگرم صحرا تو بینم
نشان از قامت رعنا تو بینم «به هرجا بنگرم کوه و در و دشت

2 برای نشان دادن بخشی از شگفتی های خلقت می توان از کتاب های علوم و یا جغرافیای دانش آموزان 

نیز استفاده کرد و از مطالبی که در این کتاب ها وجود دارد و دانش آموز با آن آشناست در کالس استفاده 
کرد.

تحلیل اجزای درس

در تدریس اجزای این درس، باید به موارد زیر توجه شود:
 ورودیه )شعر(: این درس با شعری زیبا از حکیم سنایی )545 ــ473 هـ. ق( آغاز می شود )البته سه 
بیت پایانی این شعر به دلیل سخت بودن درک آن توسط دانش آموز، حذف شده است(.در ابیات آغازین این 
شعر برخی از صفات خداوند به زیبایی توصیف شده و در قسمت بعد برخی صفات که نشان از نقص است 

از خداوند سلب شده است. این شعر به خوبی زمینه را برای ورود به بحث صفات خداوند آماده می کند.

فعالیت کالسی: پس از خواندن شعر، دانش آموزان در گروه های خود روی متن آن، تأمل می کنند و   
صفاتی را که می توان به خدا نسبت داد، استخراج می کنند؛ مثالً در بیت اول آمده که خداوند َمِلک، پاک و 
خداست و نیز آمده که او راهنما )هادی( است. با توجه به بیت دوم درمی یابیم که خداوند دارای فضل است و 

یکتاست و...
در قسمت دوم این فعالیت، این سؤال پرسیده شده که خداوند چه صفات دیگری دارد که در شعر به آنها اشاره 

نشده است. دانش آموزان در پاسخ می توانند به صفاتی همچون غفور، سّتار، ناظم، تواب و... اشاره کنند.

 راه های شناخت صفات خداوند: این بخش، سه هدف مهم را دنبال می کند:
اول آنکه، در قالب پرسش هایی، این سؤال را برای دانش آموز ایجاد کند که به راستی خالق او، چگونه 

خالقی است؟ چه صفاتی دارد؟ و چگونه می توان پی به صفات او برد؟ 
متأسفانه نوجوان و جوان امروزی به دلیل گسترش ابزارهای ارتباطی و اطالعاتی، به شدت سرگرم و مشغول مسائل 
کم اهمیت شده است و از اندیشیدن به مسائل سرنوشت ساز و حیاتی، بازمانده است. از این رو، در ابتدای این درس، 

سعی شده است تا در قالب طرح پرسش هایی، او را در خصوص برخی از سؤاالت مهم زندگی به فکر واداریم. 
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دومین هدف که در پاراگراف دوم به آن توجه شده است این است که در راه شناخت خداوند، حتماً باید 
به سراغ منابع معتبر رفت تا به اطالعات دقیق و صحیحی دست یابیم. ذکر این نکته از آن جهت است که 
متأسفانه امروزه فرقه ها و گروه های مختلفی با ادعای حرکت در مسیر شناخت خدا، درصدد جذب جوانان 
هستند و با نوشته ها و کتاب ها و برگزاری جلسات و حلقه های گوناگون، افکار ناصواب و دور از تعالیم قرآن 
و اهل بیت را به مخاطبان خود ارائه می کنند.از این رو، در این قسمت براین نکته تأکید شده که هر منبعی 

نمی تواند در جهت شناخت خدا، مورد استفاده قرار گیرد، بلکه باید برآمده از وحی باشد.
هدف سوم این بخش نیز توجه دادن به محدود بودن توانایی ما در درک و شناخت خداوند است. در 
پاراگراف سوم گفته شده که انسان موجودی محدود است و خداوند نامحدود، و از این رو ممکن نیست 
که انسان محدود، قادر به درک کامل امری نامحدود باشد، چرا که ظرف فکر و اندیشٔه او گنجایش درک 
نامحدود را ندارد. این تذکر دانش آموز را به این نکته توجه می دهد که اگر چه ما موظف به شناخت خالق 
خویش هستیم اما باید ضعف ها و کاستی های خود را در این راه بشناسیم و بدانیم که هر چقدر در مسیر 
شناخت او پیش برویم، و هر اندازه شناخت خود را نسبت به خداوند بیشتر و بیشتر کنیم، باز هم قادر به درک 
کامل خداوند نخواهیم بود. در اینجا می توان ذهن انسان را به لیوانی تشبیه کرد که می خواهد دریایی بی کران 

را در درون خود جای دهد که قطعاً امری ناشدنی است.

 تفکر در کتاب آسمانی: این قسمت به معرفی اولین راه شناخت صفات الهی می پردازد تا دانش آموز 
بداند که با مراجعه به کتاب الهی می تواند توصیف خدا را از زبان خود خداوند بشنود. چراکه بهترین راه 

شناخت صفات خداوند این است که ببینیم خود او چگونه به معرفی خویش پرداخته است. 
به صفات خالق  نسبت  هم  انسان،  که  می کند  به گونه ای عمل  کریم  قرآن  در  معرفی خویش  در  خداوند 

خویش، معرفت پیدا کند و هم قلب و جان وی متأثر از این معرفت گردد. 
به طور مثال، خداوند در توصیف علم مطلق خویش، تنها به ذکر این نکته که خداوند به همه چیز علم دارد، 
اکتفا نمی کند بلکه علم بی حدوحصر خود را به گونه ای توصیف می کند که مخاطب با تمام وجود احساس 
می کند هیچ کجا از دید خدا پنهان نیست؛ اینکه خدا حتی از صدای پچ پچ ما نیز باخبر است و از فرو افتادن 
که  می کند  تقویت  انسان  دل  در  را  احساس  این  است،  آگاه  نقاط جهان،  دورافتاده ترین  در  درختی  برگ 
هیچ چیز پنهانی برای خدا وجود ندارد. با این گونه توصیفات، انسان، هم پی به علم مطلق خدا می برد و هم، به 

مراقبت بر اعمال و رفتارش می افزاید، چرا که خدا را ناظر بر پنهانی ترین اعمال خویش می بیند.
در ادامٔه معرفی صفات خداوند به صفاتی پرداخته شده که هریک به دنبال پاسخ به برخی از سؤاالت و 

شبهات دانش آموزان است.
برخی دانش آموزان به دلیل برخی آموزش ها و القائات غلط، تصویر تیره و تاری از خدا دارند و او را 
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خالقی نامهربان می دانند. آنان گمان می کنند خداوند هر گناهکاری را به شدیدترین عذاب ها دچار می کند 
و از این رو، با خدای غضبناک و انتقام گیرنده ای مواجه اند. برخی نوجوانان نیز از خدا، ناامیدند و گمان 
را  دیگری، خداوند  گروه  ندارند.  به سوی خدا  راهی  دیگر  گناهان،  برخی  مرتکب شدن  دلیل  به  می کنند 
خالقی سخت گیر می دانند که نمی خواهد بندگانش در خوشی و آسایش باشند و از این رو، با وضع قوانین 
سخت گیرانه، آنها را از لذت های دنیا، بازمی دارد. نویسنده با توجه به شبهاتی این چنین که در ذهن برخی 

نوجوانان است، سعی کرده تا با کالم خداوند، به این باورهای نادرست، پاسخ گوید.
در ابتدا پس از بیان علم بی پایان خداوند به صفت مهربانی خدا اشاره شده است وگفته شده که مهربانی خداوند 

حد و مرزی ندارد و دامنٔه این مهربانی، آن قدر وسیع است که همه چیز و همه کس را دربرگرفته است:
َو َرحَمتی َوِسَعت کّل شیء )سورٔه اعراف، آیٔه 156(

خداوند آن قدر به مهربانی در حق بندگانش توجه داشته که حتی آن را بر خود الزم و ضروری کرده است.
حَمة )سورٔه انعام، آیٔه 12( کََتَب علی نَفِسه الرَّ

در ادامه به صفت »ودود« اشاره شده است. ودود از ریشه »ود« و به معنای دوست داشتن کسی یا چیزی 
است و در این آیه به معنای این است که خداوند بندگانش را دوست دارد.

متأسفانه برخی با اتکا به مهربانی خدا به راحتی دست به گناه می زنند، از همین جهت الزم است تا در کنار 
امیدواری به رحمت خداوند از عذاب و خشم خداوند نیز بیمناک شوند؛ از همین رو در ادامه بحث عقوبت 

خداوند مورد توجه قرار گرفته است.
سپس این نکته بیان شده که برخالف تصور برخی که خدا را خالقی ظالم می دانند خداوند به هیچ کس 

کوچک ترین ظلمی نمی کند و اگر مردم ظلمی در جهان می بینند، ناشی از اعمال خود آنهاست.
آیات بعدی نیز یک به یک عالوه بر بیان یکی از صفات الهی به دنبال اصالح برخی از ذهنیت های غلطی 
به اصالح  تا  است  فرصت خوبی  آیات  این  بنابراین،  دارد.  رواج  دانش آموزان  از  برخی  بین  در  که  است 

باورهای غلط برخی مخاطبان، بپردازیم.

 فعالیت کالسی: در این فعالیت، دانش آموزان با صفات دیگری از خداوند که در این دو سوره آمده 
است، آشنا می شوند، صفاتی همچون رحمان، رحیم، رب العالمین، مالک یوم الدین و....

 بیشتر بدانیم: قرآن کریم به عنوان یکی از راه های شناخت صفات الهی، به دانش آموزان معرفی شد. 
به یقین اهل بیت پیامبر، مفسران قرآن اند و کالم و سخن آنان نیز در راستای کالم وحی است. از این رو، 
نیز ما را در شناخت هرچه بیشتر خداوند، یاری می کند. در این قسمت، بخشی از  آنان  به تعالیم  مراجعه 
خطبٔه 91 نهج البالغه در توصیف خداوند آمده است.توصیفی که همچون تعالیم قرآن، هم بر معرفت ما برخدا 
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می افزاید و هم، دل و جان ما را متأثر از این معرفت می کند.
هر انسانی با شنیدن توصیف امام علی  با خود این گونه خواهد گفت که خدایی که از درون النه های 
مورچگان و خانه های حشرات، باخبر است، خدایی که از مخفیگاه ریزترین حشرات در بین ساقه ها و پوست 
درختان آگاه است، خدایی که صدای آهستٔه قدم ها را می شنود، به یقین از من نیز غافل نیست و مرا به حال 

خود، رها نکرده است. او از حال و روزم خبر دارد و تک تک اعمالم در برابر او، حاضر است.
این تلنگر، باعث می شود تا ما همیشه خود را حاضر در برابر او بدانیم و اعمال و کردار خود را اصالح کنیم.

تفکر در کتاب خلقت: دومین راهی که در این کتاب برای شناخت صفات بیشتری از خالق هستی   
معرفی شده است، راه تفکر در جهان آفرینش است. نویسنده در این بخش، جهان آفرینش را به زیبایی، 
تشبیه به کتاب خلقت نموده است. یعنی همچون کتاب آسمانی، جهان آفرینش نیز به مانند کتابی است که 
محتوای آن ما را به سوی خالق هستی راهنمایی می کند. آیه های کتاب خلقت، همان مخلوقاتی اند که هریک 

همچون نشانه ای، هدایتگر ما به سوی خداوندند.
در ادامه نیز سخنی از فیزیک دان بزرگ معاصر یعنی اینشتین آمده است تا تأییدی بر این مدعا باشد که 
به هر میزان علم و دانش ما نسبت به جهان اطراف افزایش یابد، بیشتر می توانیم پی به علم و قدرت خداوند 
ببریم )در بخش دانستنی های معلم، جمالت دیگری از برخی دانشمندان در خصوص شگفتی های خلقت و 

نیز گوشه ای از عظمت جهان هستی جهت ارائه به دانش آموزان بیان شده است(.

یک پرسش: دانش آموزان پس از مطالعه در کتاب الهی مشاهده می کنند که در آیات قرآن در عین   
اینکه برخی صفات به خدا نسبت داده شده است ، برخی صفات مانند فرزند داشتن، شریک داشتن و... 
از خدا سلب شده است. همچنین با مطالعه درکتاب آفرینش به این نکته پی می برند که اگرچه مخلوقات همه 
صفات کمالی خود را از خالق هستی گرفته اند اما برخی از ویژگی های مخلوقات که ریشه در محدودیت و 
نقص دارد را نمی توان به خدا نسبت داد، مثل جسمانی بودن. موجود جسمانی به مکان معین و زمان معین، 
محدود است و این یک نقص است. موجود جسمانی نمی تواند در همٔه زمان ها و همٔه مکان ها باشد، درحالی 

که خداوند در همٔه زمان ها هست و همه جا حضور دارد.

 فعالیت کالسی: ویژگی هایی همچون زاد و ولد، جسم داشتن و…

 حمد و تسبیح: این قسمت به تبیین معنای حمد و تسبیح می پردازد. هر انسانی به طور طبیعی، زیبایی 
و کمال را دوست دارد و از زشتی و نقص، دوری می جوید. هرجا که زیبایی را ببیند، می ستاید و هرجا که 
زشتی را ببیند، بیزاری می جوید. وقتی ما گل زیبایی را به دست می گیریم و می بوییم و لذت می بریم و »به به« 
می گوییم، همین ابراز احساس، حمد و ثنای این گل است. حال اگر کسی با تأمل و تفکر دریابد که همٔه این 
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زیبایی هایی که در مخلوقات است از جانب خداست و او زیباترین است و هیچ نقصی از نقص های مخلوقات 
در او راه ندارد، خودبه خود زبان به ستایش او می گشاید )حمد( و هر بدی را از او دور می کند )تسبیح(.

به همین جهت است که انسان های مؤمن و کسانی که در حد خویش خدا را شناخته باشند، با دیدن هر 
خوبی و زیبایی در جهان، به تعریف و تمجید )حمد( خالق اصلی آن زیبایی می پردازند.

وقتی هم که در نماز می گوییم: الحمدلله یعنی تمام تعریف ها و ستایش های جهان از آِن خداست چرا 
که هر کسی که زبان به ستایش یک خوبی می گشاید، دانسته یا ندانسته از خالق آن زیبایی، تمجید می کند. 

برای درک بهتر این مطلب می توان مثال نی را زد. ممکن است کسی وقتی صدای زیبای نی را می شنود به 
تحسین و تمجید از نی بپردازد در حالی که نی وقتی از لب های نوازنده دورمی افتد بی نغمه خواهد شد و دیگر 

هیچ نوای خوشی ندارد. پس باید به تحسین خالق اصلی این نوای زیبا پرداخت که همان نوازنده نی است.
نی ز نغمه واماند چون ز لب جدا ماند

دانستنی های معلم

1 در قرآن کریم 127 مورد از صفات خداوند بیان شده است که برخی از آنها عبارت اند از:

احد: یکتا اله: خدا    
اکرم: گرامی تر اعلی: باالتر    

ارحم الراحمین: مهربان ترین مهربانان  اعلم: داناتر    
احسن الخالقین: بهترین آفرینندگان احکم الحاکمین: استوارترین فرمانروایان 

اقرب: نزدیک تر اهل المغفرة: بخشایشگر   
باِری: هست کننده ابقی: ماندگارتر    

بدیع: نوآور باطن: حس نشدنی   
بصیر: بینا بّر: نیک    

جّبار: بسیار جبران کننده تّواب: بسیار توبه پذیر   
حلیم: بردبار حکیم: سنجیده کردار   

حق: حق حّی: زنده    
حسیب: حساب کننده حمید: ستوده    

حّفی: مهربان حفیظ: نگه دارنده    
خالق: آفریدگار خبیر: آگاه    

خیر: خوب ترین خاّلق: بسیار آفریننده   
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خیرالحاکمین: بهترین داوران خیرالّرازقین: بهترین روزی دهندگان  
خیرالغافرین: بهترین آمرزندگان خیرالفاتحین: بهترین پیروزمندان  

خیرالّراحمین: بهترین رحم کنندگان خیرالوارثین: بهترین وارثان   
ذوالّطول: ولی نعمت خیرالمنزلین: بهترین نازل کنندگان  

ذوالفضل العظیم: بخشایشگر بزرگ ذوانتقام: انتقام گیرنده   
ذوالقوة: نیرومند ذوالّرحمة: دارای رحمت   

ذوالمعارج: صاحب مراتب ذوالجالل و االکرام: باشکوه و بزرگوار  
رحیم: مهربان رحمان: بخشاینده    

رب: پروردگار رئوف: مهربان    
رّزاق: بسیار روزی دهنده رفیع الّدرجات: بلندمرتبه   

سمیع: شنوا رقیب: نگهبان    
شهید: گواه سریع الحساب: زودحسابگر   

شکور: بسیارسپاس دارنده شاکر: سپاس دارنده   
شدیدالمحال: سخت کیفر شدیدالعقاب: سخت کیفردهنده  

ظاهر: آشکار صمد: بی نیاز    
عزیز: ارجمند علیم: بسیار دانا    
علی: بلندمرتبه عفّو: بخشایشگر    

عاّلم الغیوب: دانای نهان ها عظیم: بزرگ    
غنی: ثروتمند عالم الغیب و الشهادة: دانای نهان و آشکار 

غالب: چیره غفور: بسیارآمرزنده    
غّفار: بسیارآمرزنده غافرالّذنب: آمرزندٔه گناه   

فاطر: آفریننده فالق اإلصباح: روشن کنندٔه صبح   
قوی: نیرومند فّتاح: بسیارگشاینده   

قّیوم: پاینده قّدوس: دور از هر عیب و نقص   
قّهار: بسیارچیره قاهر: چیره    

قادر: توانا قریب: نزدیک    
قابل الّتوب: توبه پذیر قدیر: توانا    

کریم: بخشنده کبیر: بزرگ    
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لطیف: مهربان کافی: کافی    
ُمَهیِمن: نگاهبان مؤمن: ایمنی دهنده    

مصّور: صورت ساز متکبر: بزرگ تر از دیگران   
مجیب: برآورندٔه دعا مجید: باعظمت    

مولی: سرپرست مبین: آشکارکننده   
مقیت: توانا محیط: دربرگیرنده   

محیی: جان بخش متعال: بلندمرتبه    
مقتدر: قدرتمند متین: استوار    
ُمبِدئ: آفریننده مستعان: یاری خواسته شده   
نور: روشنایی نصیر: یاور    

واحد: یگانه وّهاب: بسیاربخشنده   
والی: صاحب اختیار ولی: دوست    

وکیل: کارگزار واسع: گشایش دهنده   
هادی: راهنما ودود: بسیارمهربان    

2 تفکر در کتاب خلقت و مطالعه در شگفتی های آن اعجاب بسیاری از دانشمندان را در خصوص 

عظمت هستی برانگیخته است.در ادامه نمونه هایی از سخنان برخی از این اندیشمندان در خصوص جهان 
خلقت بیان می شود:

ماکس پالنک، یکی از بزرگ ترین فیزیک دانان نامی معاصر می گوید: »در برابر طبیعت کاوش ناپذیر که 
مدام نوبه نو می شود، آدمی هر اندازه از نظر علمی پیشرفته تر باشد، همچنان به کودکی می ماند که پیوسته باید 

آمادٔه شگفتی های حیرت زای تازه ای باشد«.1
ما  که  احساسی  عمیق ترین  و  »زیباترین  می گوید:  خلقت  شگفتی های  کشف  خصوص  در  اینشتاین 
می توانیم }به هنگام دیدن این زیبایی ها{ تجربه کنیم احساسی عرفانی است... کسی که با این احساس بیگانه 

است و هنوز مجذوب و شگفت زده نشده است مثل مرده می ماند«2.

1ــ تصویر جهان در فیزیک جدید، ماکس پالنک ، ص 105.
2ــ فیزیک دانان غربی و مسئله خداباوری، ص 34
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3 گوشه ای از عظمت جهان هستی: 

آیا می دانید یک میلیون کره زمین در خورشید جا می شود؟
آیا می دانید در هر ثانیه 4/5 میلیون تن از خورشید می سوزد و به انرژی تبدیل می شود؟

ستاره های جهان 300،000،000،000،000،000،000،000  از  شده  زده  تخمین  رقم  می دانید  آیا 
)سه به همراه بیست و سه صفر( است؟

آیا می دانید که ما در یک شب کامالً صاف و در منطقه ای کامالً تاریک )در دل کویر( نهایتاً 3000 ستاره 
را با چشم می بینیم؟

آیا می دانید که براساس محاسبات ستاره شناسان حدود یکصد میلیارد کهکشان در آسمان وجود دارد که 
کهکشان راه شیری، یعنی کهکشانی که ما در آن قرار داریم، تنها یکی از این کهکشان هاست؟

هزار   50 معادل  آن  بند  یک  پشت  تنها  می گیرید،  آسمان  سمت  به  را  خود  انگشت  وقتی  می دانید  آیا 
کهکشان وجود دارد؟

آیا می دانید که هر کدام از این کهکشان ها به تنهایی بین 100 تا 200 میلیارد ستاره را در خود جای 
داده اند؟ 

آیا می دانید که نزدیک ترین کهکشان به ما بیش از دو میلیون سال نوری و دورترین کهکشانی که تاکنون با 
ابزارهای پیشرفته امروزی رصد شده است، 13 میلیارد سال نوری با ما فاصله دارد؟ )یعنی این نوری که امروز 

ما از نزدیک ترین ستاره می بینیم مربوط به دو میلیون سال پیش است که اکنون به دست ما رسیده است؟(
یعنی اگر در هر ثانیه، 300 هزار کیلومتر را طی کنیم،  بعد از 13میلیارد سال به این کهکشان می رسیم.1

آیا می دانید ...
به نظر شما این همه شگفتی ها، نشانگر چه صفاتی از خالق آن است؟ 

4 شعر زیبای مرحوم قیصر امین پور در مورد صفات خدا:

دا ردم �خ
ک

ی � ر م
ک

� �خها �خ ی�ش ا�خ ا�ی � لور�پ �ش ا�خ عا�ب و �ب ر�ب یه اهی �ب ا� �پ

راه ار ا�ب �خ
خه ای دارد �ک ا� رور �خ س�ته �با �خ ی �خ�ش خ�ت � ر سر �ت �ب

صه اه اه �ت اد�ش صر �پ ل �ت ا�ب او م�ش ی ا�خ �ت
ک

� و�پ
ر�ت �ک ماه �ب

ی ا�خ طال �ت ی ا�خ الماس �خسش �ت ا�ب او �خسش ی ا�خ �ت
ک
ول� اره، �پ هر س�ت

1ــ برگرفته از سایت تخصصی انجمن نجوم ایران.
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سمان  ن او، �آ راه �ی �ت�ش اس�ت اطل� �پ وا�ب�ش �آ ی، �ب رس ی �پ ه م هر  �پ

ان  �ش
هلک ن او، �ک �ش روی دام �ت �ت�ش اس�ت �خ ا�ب�ش �آ ر �خوردی، عدخ

گ
�ب ا� �آ

ده ا�ش  �خ ن �خ �ی ، ط�خ �ب ر�ت سش د رعد و�ب �خ
ی �ک ور�ت م

م، �ک �ش دی �پ �خ �ب ا �ب �ت

ده ا�ش  �خ و�خ ان، �خعره �ت ل و طو�خ د س�ی �خ
ی �ک ، دور�ت م د�ی�ک رخ دی �خ ا �ش �ت

ا�ب  �ت �خ ن او، �آ راه �ی مه �پ د دلک �خ
ی �ک �ت م

�گ ، س�خ ودی دس�ت �ش
�ب �گ

�ک

ا�ب  ر او ماه�ت �خ�ب �خ �خ �ی ر�ت �ت د �ب �خ
ی �ک �ت م

�گ هادی �پای، ��خ �ب �خ
�ک

�یس�ت  گاه �خ ای او�آ � ا�خ �ب
�پ �ک ود ه�ی ول �ب �خ صه، دلم م�ش ن �ت �ی �با هم

�یس�ت  ور�ش راه �خ � را رد ح�خ
�پ �ک ود ه�ی ول �ب و و �خ م، �خوا�ب د�ی �خوا�ب اه�ی

ود  ر �ب �ی
اطرم دل�گ �خها �خ ی�ش ا�خ ا�ی � م �پ �ت�ش ر�ت �آ ه �خ دم �ک ی د�ی �خوا�ب م

ود  ر �ب �و�ی ن �ت ه�خم ا�ی دا رد �خ م ا�خ �خ �ش داهی سر�ک رد داهن ا�ش

ن  �ی
�شم�گ �خ

ود و  ی رحم �ب دا �ب ن �خ ن �آ �ی
�خ�شم�گ

داهی  رد داهن ا�ش

ن  �ی م سمان، دور ا�خ �خ خه ا�ش رد �آ ا� ن �خ �ی �ت�ش ر�خ �آ
گ

ر سرم �باران � �ب

ود  �ب ان ما �خ ود، اما رد م�ی ی صدا �ب م، �ب د �خعره اه�ی ی �ش محو م

ود  �ب ا �خ �ب �ی دا... مهر �بان و �اده و �خ م �خ ده �خ�ش �خ ن �خ �ی رد ط�خ

�ت  داسش ی �خ ا�ی ی �ب ن، رد �خما�خ و رد دعا رد دل او دوس�ت �ت م �ی �خ

�ت  داسش ی �خ ا�ی �پ مع�خ ی ه�ی دا مهر �با�خ م �خ �ت ا�خ �خ�ش ود و و�سش رس �ب �ت

دا  دم، ا�خ �خود، ا�خ �خ رس�ی ی �پ ه م ود هر �پ رس �ب ردم، همه ا�خ �ت
ک

ی � ه م هر �پ

راه  سمان، ا�خ ا�ب ن، ا�خ �آ �ی م ود ا�خ �خ ردن �ی�ک ردس �ب
ک

ر � ل ا�خ �ب م�ش

داس�ت  ن کار �خ د: ا�ی �خ �ت �خ ی �گ ود م دسه �خ ن ��ا�ب و ه�خ ل �تمر�ی م�ش

طاس�ت  و ا�خ کار او کاری حخ رس و�ب درسه �پ ر م د�ی �یه  م �ب �خ ل �ت م�ش
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ی �وصله  ده ای �ب �خ ل �خ ، م�ش ل�خ �خه اس�ت �ت �ی �ی ل �خوری رد دل �آ م�ش

له  ل حل صداه مس�ئ ، م�ش ی س�خ�ت م�خ م و دسش �یس�ت �خ�ش عاد�ت او �خ

ود  ی س�خ�ت �ب ا�خ ک��ی�خ ر�ی ل �ت ی م�ش �خ ا�خ�ش روسش ام او �خور و �خ�ش �خ

ود ی س�خ�ت �ب ل صر�خ �خعل ما�خ ی اهی اوس�ت م�ش ا�خ ی ا�خ �خ�ش ام م، �خ �خ�ش

ی اهی اوس�ت ...  ی ا�خ مهر�با�خ �ا��ت

در  �ب دس�ت رد دس�ت �پ ه �ی�ک سش ا �ک ر اس�ت �ت ن �ت ر�ی �ی ی، �ش �ت سش �تهر او ا�خ �آ

ر  صد �ی�ک س�خ به �ت ادم � �ت ل �تهر مهر�بان مارد اس�ت راه ا�خ م�ش

ا  ان راه، رد �ی�ک روس�ت ی دهد رد م�ی ی م ، مع�خ ی را دوس�ت دوس�ت

ا  �خ سش دم، �خو�ب و �آ خه ای د�ی ا� ی دهد �خ ی م �تهر هم �با دوس�ت مع�خ

؟  اس�ت �ب
ا �ک �ب �خ در، ا�ی دم: �پ رس�ی ود �پ �یس�ت �خ ن �خود، �تهر �خ م � �با دسش

�پ �ک ه�ی

 ! داس�ت خه �خو�ب �خ ا� ا �خ �ب �خ ، ا�ی �ت �خ ی اس�ت�گ ان دوس�ت �تهری او هم �خ�ش

د  ه ما�خ �خ ود �ی�ک لح ی �ش ا م �ب �خ : ا�ی �ت �خ ... �گ

د  ی �اده �خوا�خ ، �خما�خ لو�ت ه ای �خ وسش
داس�ت �گ ن �خ م، ا�ی دا�ی دم �خ ه �خهم�ی ا�خ �ت

رد 
ک

ه � ا�خ ی �ت ی، دس�ت و رو�ی و�ی اس�ت �با و�خ �خ سش دای مهر�بان و �آ ن �خ ا�ی

رد 
ک

ه � ا�خ ی �ت و�ی
لگ �ت �خ ر �با دل �خود، �گ د�ی�ک �ت رخ ن �خ به م ن � ی، ا�خ م دوس�ت

ن  �ی
�خ�شم�گ

دای  ن �خ ، �پ� �آ م�ش �ت �خ �گ
ر  د�ی�ک �ت رخ ن �خ به م ردن �

گ
� 

گ
ا�خ ر�

ن؟  �ی م ا، رد �خ �ب �خ ؟ ا�ی اس�ت �ب �خ خه ا�ش ا�ی ا� رد �خ ن را �باد �ب ی�ش ا�خ ا�ی � دای �پ ن �خ �آ

ی ر�یاس�ت  خه او �ب ا� ری، �خ : �آ �ت �خ رد �گ اد �ب ام او را هم دلم ا�خ �ی �خ

ور�یاس�ت  ر�ش اه�ی�ش ا�خ گ��یم و �ب ود �خ ال و �خوا�ب �ب ل �خ�ی دا م�ش ن �خ �آ

�خه اس�ت  �ی ی �ک ود مهر�بان و �اده و �ب �ب �ب �ش روی �آ �ت ی، �خ ا�ب ون ��ب �پ
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دا  ن �خ ن، �با ا�ی عد ا�خ ا�ی وا�خم �ب ی �ت د م ی حر�خ �خ م د�ی اران �ت ل �ی م�ش

ا  ی ر�ی  و �ب
ک

ا� ، �پ م، دوس�ت د دوس�ت �با�ش روا�خ �خوا�خ ی ا�خ �پ �خ �ی ص�خ ی �توان �ت م

رد 
ک

روا�خ � دا �پ ن �خ ی �توان �با ا�ی د م وا�خ �خوا�خ و�ت �آ
ای �لک �ب �با ا��خ

رد 
ک

را�ی�ش �با�خ � رهئ دل را �ب د س�خ ل عل�خ اه حر�خ �خ ی �توان م�ش م

د  ی �توان رد�بارهئ گل حر�خ �خ د م ا حر�خ �خ �ب ی ا��خ ی �ب �با�خ �با �خ

د  ل حر�خ �خ ��ب ل �ب �ت صا�خ و �اده، م�ش �خ رخ �گ �ی ی �توان رد�باره هر �پ م

�ت  �خ ل �باران را�خ �گ ه م�ش لک ه �پ لک �ت �پ �خ رخ �گ �ی
�گ ال ا�خ عری �خ�ی ی �توان سش م

�ت  �خ اران را�خ �گ طره، صد هرخ ا�با دو �ت �خ سش عر روان و �آ ن سش ل ا�ی م�ش

د  ی حر�خ �خ م ی �توان �با او صم�ی دا«م ردم �خ
ک

ی � ر م
ک

� �خها �خ �ی�ش ا�خ ا�ی » �پ

منابع برای مطالعه بیشتر
1 پرسش ها و پاسخ ها )خدا(، حسین سوزنچی، انتشارات مدرسه.

2 رسائل توحیدی، عالمه طباطبایی.

3 راه های خداشناسی در طبیعت، ابوطالب تجلیل، دفتر انتشارات اسالمی.

4 توحید، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا.
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در پناه ایماندرس دوم

هدف کلی

شناخت حقیقت ایمان
اهداف جزئی 

 آشنایی با ایمان و تفاوت آن با شناخت و معرفت عقالنی
 آشنایی با علت عمل نکردن به برخی از دانسته ها با وجود قبول آنها

 آگاهی از راه های دستیابی و تقویت ایمان به خدا
 تأثیر ایمان به خدا در زندگی انسان

ضرورت درس

دانش آموزان در درس گذشته با صفات خداوند آشنا شدند و او را به عنوان خالقی مهربان، توبه پذیر، 
شاکر و... شناختند. اکنون قرار است به درک این نکته برسند که شناخت خدا اگرچه الزم و ضروری 
ایمان  نام  به  نیازمند حقیقت دیگری  به سوی خدا کافی نیست و در کنار شناخت،  اما برای حرکت  است 
هستیم. به عبارت دیگر، آثار عملی شناخت خدا زمانی آشکار می شود که این شناخت به مرحله ایمان برسد. 
بنابراین دانش آموزان در این درس می آموزند که چگونه می توانند در مسیر ایمان به خدا گام بگذارند تا اثر 

دانسته های خویش در مورد خدا را در جای جای زندگی خویش احساس کنند.

محورهای اصلی درس

1 علت قصور و کوتاهی انسان در عمل به دانسته های خویش.

2 ایمان، اعتماد و اطمینان قلبی کامل به یک مطلب، یک شخص، یک دین یا... است.
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3 همراهی شناخت و ایمان منجر به عمل می شود.

4 راه های تقویت ایمان به خدا: تفکر پیرامون آیات خدا در جهان آفرینش، یاد و ذکر خداوند، انجام 

اعمال صالح و پرهیز از گناهان.
5 آرامش و رهایی از احساس بیهودگی دو نتیجه ایمان به خدا در زندگی انسان.

این درس به این پرسش ها پاسخ می دهد 
1 چرا برخی افراد با وجود آنکه فایده بسیاری از کارها را می دانند آن را انجام نمی دهند؟

2 چرا برخی با وجود شناخت نسبت به خدا، نسبت به دستورات و تعالیم وی بی توجه هستند؟

3 ایمان چیست؟

4 آیا ممکن است به خدا ایمان داشت اما به دستورات او عمل نکرد؟

5 چگونه می توانیم بر ایمان خود به خداوند بیفزاییم؟

6 ایمان به خدا چه تأثیری بر زندگی ما می گذارد؟

7 نتایج دور شدن از ایمان به خدا چیست؟

روش تدریس

شیوه تدریس »ورودیه«: شروع تدریس با نمونٔه مطرح شده در ورودیه می تواند روش خوبی برای آغاز 
به تفکر  این بخش اضافه کنید و دانش آموزان را  به  نیز  نمونه های دیگری  باشد. شما می توانید  این درس 
بیشتر وادارید. مثالً بگویید چرا بعضی از نوجوانان با وجود آنکه از مضرات بازی های کامپیوتری باخبرند 
اما ساعت ها پای آن می نشینند؟ چرا برخی ها با آنکه می دانند حجاب و پوشش مناسب چه فوایدی دارد اما 

باز با ظاهر نامناسب در جامعه حضور می یابند؟ و چراهای دیگر.
مواردی  با ذکر  می توان  این قسمت  در  آیات خدا در جهان آفرینش«:  پیرامون  »تفکر  شیوه تدریس 
از عجایب و شگفتی های خلقت، روح و جان مخاطب را در برابر عظمت خداوند خاضع کرد. برای نمونه 

می توان از متن شمارٔه 3، بخش دانستنی های معلم استفاده کرد.
شیوه تدریس »آثار ایمان«: در بخش آثار ایمان می توان قبله نمایی را به کالس آورد و با نشان دادن آن 

به دانش آموزان این گونه گفت که عقربه های قبله نما پیوسته لرزان اند، مگر زمانی که همسو با قبله باشند.
دل آدمی نیز همین طور است،

لرزان و مضطرب است مگر اینکه با خدا همسو شود و همواره در یاد خدا باشد. 
پیامبر  همواره دلی آرام داشت. چرا؟ چون پیوسته در یاد خدا بود:
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»الیقوم و الیجلس اال علی ذکر اللّٰه« یعنی در تمام نشست ها و برخاست ها یاد خدا می کرد.
البته نه به این معنا که دائم تسبیح به دست بود. بلکه هر کجا می خواست کاری انجام دهد، آنچه را که 

مطابق رضای خدا بود انجام می داد.
و یاد خدا به این معناست.

تحلیل اجزای درس

 ورودیه: ورودیه این درس با طرح مواردی به دنبال آماده کردن ذهن دانش آموزان برای درک این نکته 
است که صرف دانستن در خصوص یک مطلب، موجب عمل به آن نمی شود، بلکه عالوه بر شناخت، نیاز به 

وجود امر دیگری است تا به وسیله آن، انسان در جهت عمل به دانسته های خویش گام بردارد.
دانش آموز با نگاهی به زندگی خود و اطرافیانش موارد متعددی را مشاهده می کند که کسانی با وجود 
آنکه به فواید برخی کارها معترفند اما حاضر به انجام آن نیستند. مثالً از فواید مسواک زدن با خبرند اما به 
آن تن نمی دهند و یا از اثرات ورزش بر سالمتی آگاهند، اما وقتی برای آن اختصاص نمی دهند. همچنین 
موارد بسیاری را مشاهده می کند که کسانی با وجود علم به مضرات یک عمل، حاضر به دست کشیدن از آن 

نیستند. به عنوان نمونه از مضرات سیگار با خبرند اما آن را ترک نمی کنند.
طرح این نمونه ها کمک می کند تا دانش آموز به این نتیجه برسد که تنها شناخت برای عمل کردن کافی 

نیست بلکه درکنار شناخت،نیاز به امر دیگری نیز هست تا بتواند انسان را به سمت عمل سوق دهد.
یک  که صرف شناخت  همان طور  که  نکته خواهد شد  این  متوجه  دانش آموز  قسمت  این  در  همچنین 
حقیقت منجر به عمل نمی شود، صرف شناخت خدا و آشنایی با صفات و ویژگی های او نیز لزوماً به تسلیم 
شدن در برابر خدا و تبعیت از او منجر نمی شود، بلکه باید در کنار این شناخت، باور قلبی یا همان ایمان به 

خدا را نیز در درون خود ایجاد کنیم. 
نکته مهم: پر رنگ کردن بحث ایمان در این قسمت به معنای کم توجهی به اهمیت بحث معرفت و شناخت 
نیست زیرا تا نسبت به حقیقتی شناخت پیدا نکنیم نمی توانیم نسبت به آن باور قلبی پیدا کنیم و در واقع شناخت 

مقدمه ایمان است.

شناخت  ایمان  عمل

بنابراین ادعای کسانی همچون مسیحیان که می گویند ایمان یعنی باور به چیزی که درک و شناختی از 
آن نداریم، ادعایی باطل و تنها در توجیه عقاید غیر عقالنی آنهاست زیرا در مسیحیت تحریف شده عقایدی 
همچون تثلیت و یا جسم انگاری خدا وجود دارد که با هیچ عقل و منطقی سازگار نیست و از همین رو آنان 
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ناچارند برای موجه نشان دادن چهره مسیحیت و توجیه این عقاید، ایمان را به گونه ای تفسیر کنند که نیاز به 
عقل و معرفت در آن وجود نداشته باشد. اما در حقیقت، ایمانی که همراه با معرفت و شناخت نباشد ایمان 
نیست بلکه صرفاً تقلید و پیروی کورکورانه است. اما ایمانی که در دین اسالم مطرح است، ایمانی است که 

شناخت و معرفت مقدمه ضروری آن است.
 حقیقت ایمان: تبیین معنای ایمان از اهداف این قسمت است. همان گونه که مالحظه می کنید تعریفی 
که در این بخش، از ایمان ارائه شده تعریفی کلی است که هر گونه ایمانی را در بر می گیرد؛ چه ایمان مذهبی 
و چه ایمان به امور غیر مذهبی. هدف از این تعریف کلی هم این بوده است که مخاطب متوجه شود که ایمان 
منحصر در مسائل دینی نیست و به هر نوع اعتماد و اطمینان قلبی که انسان به یک موضوع دارد ایمان )یا 
همان باور قلبی( گفته می شود. مثالً کسی که برای ورزش کردن وقت می گذارد معلوم است که به ورزش و 
تأثیرات آن در بدن ایمان دارد. حتی ممکن است فرد به زشتی ها و بدی ها و شیطان ایمان بیاورد. خداوند در 
قرآن کریم از کسانی یاد می کند که به طاغوت و شیطان ایمان می آورند: ُیؤِمنون ِبالجبِت و الطّاغوت )سوره 

نساء، آیٔه51(
در این بخش اشاره ای هم به همراهی ایمان و عمل شده است. یعنی هرجا که ایمان باشد عمل نیز به دنبال 

آن خواهد بود. در واقع عمل ثمره و نتیجه ایمان است.
ذکر این نکته از آن رو ضروری است که برخی گمان می کنند همین که به خدا و پیامبر او ایمان دارند کافی 
است و از همین رو تقید چندانی به انجام اعمال دینی ندارند. در حالی که کسی که اهل عمل به دستورات 
الهی نیست در واقع ایمان هم ندارد و ادعای ایمان او حرف گزافی است؛ زیرا محال است که فرد به حقیقتی 

ایمان داشته باشد اما عملی به دنبال آن نباشد. پس هرگاه دیدیم که عمل نیست بدانیم که ایمان هم نیست.
پس از تعریف کلی ایمان، به تبیین یکی از مصادیق ایمان که همان ایمان به خداست پرداخته شده است. از 
این قسمت به بعد هر آنچه که در مورد ایمان گفته می شود مربوط به ایمان به معنای دینی و مذهبی آن است. 
پاسخ به یک سؤال: ممکن است این سؤال پیش آید که چرا از همان ابتدا به بحث ایمان دینی پرداخته 
نشد؟ یکی از دالیل این مسئله زمینه سازی برای پاسخ به شبهه ای است که ممکن است در ذهن برخی از 
دانش آموزان شکل بگیرد و آن اینکه: اگر عمل همیشه همراه با ایمان است پس چگونه شاهد آن هستیم که 
در برخی از جوامع بی ایمان، کارهای خوب و پسندیده ای از سوی مردم انجام می شود، مثالً قانون به خوبی 
در این کشورها رعایت می شود؛ نظم اهمیت باالیی دارد و.... در حالی که گفته شده عمل ثمره ایمان است 

اما در این جوامع ایمانی وجود ندارد!
این شبهه در صورتی در ذهن مخاطب رخ می دهد که گمان کند منظور از ایمان در بحث همراهی ایمان و عمل، 
همان ایمان دینی است. اما اگر دانش آموز طبق تعریف ارائه شده در درس، بداند که ایمان به هر گونه باور و اعتقاد 
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قلبی ای گفته می شودکه انسان به یک مطلب یا موضوعی دارد )هر چند که آن موضوع، غیر دینی باشد(، پاسخ به این 
شبهه آسان می شود. طبق این تعریف حتی در جوامع بی دین نیز ایمان وجود دارد. به عنوان نمونه در این کشورها 
مردم به این باور قلبی رسیده اند که رعایت نظم به نفع همه است و به نظم ایمان آورده اند، بنابراین به آن عمل می کنند و یا 
به این باور درونی رسیده اند که رعایت قانون به نفع همگان و از جمله خود آنهاست برای همین به قانون عمل می کنند. 

پس آنها نیز ایمان دارند، ایمان به نظم، ایمان به قانون و... به دلیل این ایمان است که این اعمال از آنها سر می زند.
 بیشتر بدانیم: این بخش در پاسخ به سخنی است که متأسفانه در میان برخی از مردم رواج دارد و به 
محض اینکه کسی به اعمال و رفتار آنان اعتراض کند می گویند: این چیزها خیلی مهم نیست بلکه مهم این 

است که قلبت پاک باشد!
در این قسمت با توجه به آنچه که دانش آموز درباره همراهی ایمان و عمل خوانده است و با کمک یک مثال 
بیان شده است که ممکن نیست کسی در قلبش ایمان باشد اما به دنبال آن عمل و کردار صالح نباشد. یقیناً کسی 

که ظاهر و کردار و گفتار نامناسبی دارد، یا قلبش از نور ایمان تهی است و یا از ایمان اندکی بهره مند است.
ثمرات  با  که  اکنون شایسته است  ایمان را شناختند،  آنکه دانش آموزان ارزش  از  ایمان: پس  آثار   
ایمان بیشتر آشنا شوند. در این درس به دو اثر ایمان بر انسان اشاره شده است: آرامش و رهایی از احساس 
بیهودگی. انتخاب این دو اثر از میان آثار فراوان ایمان به خدا، به علت ویژگی های خاص روحی دانش آموزان 
در این سن است. دانش آموزان با ورود به این سن که سن استقالل طلبی و شکل گیری شخصیت و هویت 
نیز  و  و اضطراب  تشویش  احساس  آن جمله  از  که  می شوند  مواجه  متعددی  بحران های  با  است  نوجوان 

احساس سردرگمی و بیهودگی در زندگی است.
نوجوان امروزی به دلیل قرار گرفتن در دنیای غرب زده کنونی و به چالش کشیده شدن هویت دینی وی، 
بیش از هر زمان دیگری با این بحران ها مواجه است. دنیای پر اضطراب غرب که هویت انسان را در همین 
دنیای مادی خالصه می کند، اگر چه به دلیل جاذبه های ظاهری موجب کشش جوانان به سمت خود می شود 
اما نمی تواند پاسخ گوی فطرت پاک نوجوان و جوان ما باشد. همین امر موجب می شود تا جوان امروزی 
گرفتار تشویش، اضطراب، افسردگی و احساس پوچی شود. از این رو، الزم است تا بداند که برای رهایی از 
این ورطه باید قلب خود را با یاد و نام خدا آرام کند و هویت واقعی خود را در سایه ایمان به خدا پیدا نماید.

 راه های دستیابی و تقویت ایمان به خدا: پس از آشنایی دانش آموز با حقیقت ایمان و جایگاه آن، این 
سؤال در ذهن وی شکل می گیرد که چگونه می تواند شناخت خود را به مرحله ایمان برساند و ایمان به خدا را در دل 
خود تقویت کند و در زمرهٔ مؤمنان واقعی قرار گیرد. در این قسمت با استفاده از سیره معصومین  سه راه در 

جهت تقویت ایمان توضیح داده شده است. البته راه های تقویت ایمان، راه های رسیدن به ایمان نیز هست.
به نماز اول وقت،  با قرآن و توجه  بر انس  تأکید  بر  یاد و ذکر خداوند: می توان در این قسمت عالوه   
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دانش آموزان را با برخی دیگر از راهکارهای جاری ساختن یاد خدا در زندگی آشنا سازیم: هم نشینی با افراد 
باایمان، مطالعه در زندگی امامان و سایر انسان های مؤمن )شهدا، بزرگان دین و...(، حضور در مسجد و... .
 بیشتر بدانیم: این بخش به دنبال پررنگ کردن بحث برنامه ریزی برای تالوت منظم قرآن و نیز اقامه نماز 
اول وقت است. این دو کار در سیره ائمه و اولیای خدا از بهترین راهکارها برای افزایش ایمان به خداست. 
اگر دانش آموزان یاد بگیرند که برنامه ای منظم و روزانه برای تالوت قرآن داشته باشند و همچنین نماز خود 

را در ابتدای وقت آن بخوانند، نور ایمان را در قلب خود احساس خواهند کرد.
 انجام نیکی ها و دوری از گناهان: در این قسمت رابطه دوسویه ایمان و عمل صالح بیان شده است. 
برای تبیین بهتر این مطلب می توان این مثال را زد: کسی که ارزش خدمت به نیازمندان و محرومان را می داند 
به این کار پیدا می کند )ایمان(، رو به سوی کمک به محرومان  )شناخت( و سپس عالقه قلبی و باور قلبی 
می آورد )عمل(، از طرف دیگر، با پا گذاشتن به این کار و روبه رو شدن با محرومان و نیازمندان، روز به روز 

بر عالقه و محبتش به آنان و باور قلبی اش برای کمک به محرومان افزوده می شود )افزایش ایمان(.
ایمان  عمل     

 فعالیت کالسی: در این فعالیت سعی شده تا با ارائه یک مثال، دانش آموزان با تأثیر برخی اعمال بر 
ایمان انسان آگاه شونـد. به همین منظور ابتـدا روایتی از امیرالمؤمنین ذکر شده که دوستی با افـراد گناهکار 
را باعث از بین رفتن ایمان می دانند. دانش آموزان با توجه به این حدیث بایستی بیان کنند که دوستی با چنین 
افرادی چگونه باعث نابودی ایمان می شود. به عنوان نمونه این گونه دوستان به انسان پیشنهاد دیدن فیلم های 
نامناسب را می دهند که باعث از بین رفتن ایمان می شود یا انسان تحت تأثیر آنها لباس هایی را می پوشد که 
باعث تضعیف ایمان انسان می شود، همچنین انسان پس از مدتی رفت و آمد با این افراد واجبات دین خود 

مثل نماز را به فراموشی می سپارد که خود عاملی در جهت تضعیف ایمان است.
 الگو قراردادن انسان های مؤمن: در این قسمت شایسته است که دبیران کتاب های مناسبی جهت آشنایی 
دانش آموزان با شخصیت های اثرگذار معرفی کنند، کتاب هایی همچون »سالم بر ابراهیم« که به  سرگذشت شهید 

ابراهیم هادی می پردازد و کتاب »پرواز تا بی نهایت« که ویژگی های شخصیتی شهید بابایی را بیان می کند.

دانستنی های معلم

1 امام خمینی  در کتاب »چهل حدیث« می نویسد: 

بدان که »ایمان« غیر از علم به خدا و سایر صفات کمالیٔه ثبوتیه و جاللیه و سلبیه و علم به مالئکه و رسل و 
کتب و یوم قیامت است. چه بسا کسی دارای این علم باشد و مؤمن نباشد. شیطان، عاِلم به تمام این مراتب به 
قدر من و شما هست و کافر است. بلکه ایمان یک عمل قلبی است که تا آن نباشد، ایمان نیست. باید کسی که 
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از روی برهان عقلی یا ضرورت ادیان چیزی را علم پیدا کرد، به قلب خود نیز تسلیم آنها شود و علم قلبی را، 
که یک نحو تسلیم و خضوع است و یک طور تقبل و زیر بار رفتن است، انجام دهد تا مؤمن گردد و کمال 
ایمان، »اطمینان« است. نور ایمان که قوی شد، به دنبالش اطمینان در قلب حاصل می شود و تمام اینها غیر 
از علم است. ممکن است عقل شما به برهان، چیزی را ادراک کند ولی قلب تسلیم نشده باشد و علم بی فایده 
گردد؛ مثالً شما به عقل خود ادراک کردید که مرده نمی تواند به کسی ضرر بزند و تمام مرده های عالم به قدر 
مگس، حس و حرکت ندارند و تمام قوای جسمانی و نفسانی از او مفارقت کرده، ولی چون این مطلب را 
قلب قبول نکرده و تسلیم عقل نشده، شما نمی توانید با یک مرده در شبی تاریک به سر ببرید. ولی اگر قلب 
تسلیم عقل شد و این حکم را از او قبول کرد، این کار برای شما هیچ اشکالی ندارد و چنانچه بعد از چند 

مرتبه اقدام، قلب تسلیم شده، دیگر باکی از مرده نمی کند1.

2 شعری در خصوص ایمان:

شخص انسان دارد و شخصیت انسان نداردآدمی کانـدر طریـق معرفـت ایمـان نـدارد
تـا بدانـی هیـچ ارزش علم بـی ایمان نداردای که مغروری به دانش، دانشت را بیشتر کن
لرزد و ریزد گر از ایمان پی و بنیان نداردکاخ دانش گر همه از سنگ و از پوالدسازی

: 3 ویژگی های انسان مؤمن از نگاه امام سجاد 

بُر عند المصیبِة ، والِحلُْم عنـد الغضـِب ،  دقُة فی الِقلِّة ، والصَّ عالماُت المؤمِن َخمٌس: الَورُع فی الَخلوِة ، والصَّ
دُق عند الخوِف والصِّ

: نشانـه هاى مـؤمن پنج تاست: پارسایى در خلوت، صدقه دادن در تنگدستى ، شکیبایى  امام زین العابـدین 
در برابر مصیبت، بردبارى هنگام خشم و راست گویى با وجود بیم و ترس )بحاراالنوار ، ج 64، ص293(

4 متنی زیبا و مناسب برای بخش »راه های دستیابی و تقویت ایمان«:

»مدتی بود که احساس می کردم، حالم خوب نیست. برای معاینه به درمانگاه خدا رفتم. آزمایش خون 
گرفتند؛ معلوم شد که میزان ایمانم پایین آمده است. زمانی که دمای بدنم را سنجیدند، دماسنج 40 درجه 
اضطراب نشان داد. ضربان قلبم را که گرفتند، معلوم شد که قلبم مدتی است برای خدا نمی تپد. چشمم را 
معاینه کردند، معلوم شد مشکل نزدیک بینی هم دارم، چون جز خودم و خواسته های دنیوی خودم کسی را 
نمی دیدم، زمانی که از مشکل شنوایی ام شکایت کردم، معلوم شد که مدتی است صدای خدا را، آن گاه که در 
طول روز مرا به صحبت با خویش می خواند، نمی شنوم. وقتی که معاینات تمام شد و از حال و روز بد خودم 

1ــ شرح چهل حدیث، ص 37.
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باخبر شدم، خداوند مهربان برای درمان همٔه این امراض به من مشاوره ای رایگان داد و من نیز تصمیم گرفتم 
از این پس تنها از داروهایی که در کلمات راستینش برایم تجویز کرده است، استفاده کنم: هر شبانه روز پنج 
نوبت نماز بخوانم، در هر 24 ساعت حداقل روزی یک صفحه قرآن تالوت کنم و در معانی آیات آن بیندیشم، 
هر صبح خود را با توکل به خدا آغاز نمایم و زمانی که به بستر می روم به کارهای آن روز خود فکر کنم و از 

اشتباهاتم توبه نمایم.«

منابع برای مطالعه بیشتر

1 مقدمه ای بر جهان بینی اسالمی)انسان و ایمان(، شهید مرتضی مطهری، انتشارات صدرا.

2 نظریه ایمان در عرصه کالم و قرآن، محسن جوادی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها.
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راهنمایان الهیدرس سوم

هدف کلی

شناخت برخی از ویژگی های مشترک رسوالن الهی
اهداف جزئی 

 آشنایی با ویژگی مبارزه با شرک، طاغوت و عقاید خرافی
 آشنایی با ویژگی عبودیت و تسلیم در برابر اوامر الهی

 آشنایی با ویژگی پایداری در سختی ها
 ارزیابی و نقد رفتار و عقاید فردی و اجتماعی خود بر اساس الگوی گرفته شده از پیامبران

ضرورت درس

وجود درس با محوریت معرفی شخصیت رسوالن الهی، پس از ارائٔه بحث ایمان به خدا که در درس قبل 
ارائه شد، از دو جهت ضرورت می یابد.

الف( از مهم ترین روش ها در تربیت دینی به منظور افزایش ایمان به خدا، داشتن الگو است. الگو عالوه 
بر آنکه امکان انجام یک فعل را نشان می دهد، چگونگی انجام آن را نیز آموزش می دهد. به عبارتی دیگر به 
مخاطب، امکان انجام عمل و چگونگی آن را نشان می دهد. از همین روست که قرآن کریم به معرفی الگوهای 
متعدد و با جنسیت های متفاوت پرداخته است. با توجه به اینکه در درس قبل، یکی از راه های افزایش ایمان، 
الگو قرار دادن انسان های مؤمن بیان شد، در این درس، پیامبران به عنوان یکی از این الگوها معرفی می شوند.

در حوزٔه سینما  به ویژه  رسانه ای  است، فضای  این درس شده  که سبب طراحی  دیگری  ب( ضرورت 
الهی رشد  پیامبران  محوریت  با  غرب  سینمای  تولیدات  اخیر،  در سال های  است.  الهی  پیامبران  پیرامون 
چشمگیری داشته است. تصویری که در این فیلم ها از رسوالن الهی ارائه می شود، تصویری ناقص و البته 
انحرافی است به گونه ای که حتی برخی از آنها مورد اعتراض کلیسا نیز قرار گرفته است. این فیلم ها به آسانی 
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در اختیار دانش آموزان قرار دارد و چنانچه اقدام مناسبی در این زمینه صورت نگیرد، تلقی دانش آموزان 
نسبت به پیامبران الهی ناقص و انحرافی می شود. ارائٔه این درس در پاسخ به این نیاز برخاسته از فضا و 

محیط حاکم بر دانش آموز است.

این درس به این پرسش ها پاسخ می دهد: 
1 آشنایی با زندگی و ویژگی های پیامبران چه تأثیری بر زندگی ما دارد؟

2 پیامبران الهی چه ویژگی های بارزی داشتند؟

3 آیا دردنیای امروز نیز عقاید باطل و خرافی وجود دارد؟

4 چگونه می توانیم همچون پیامبران تسلیم امر خدا باشیم و با عقاید باطل مبارزه کنیم؟

محورهای اصلی درس

1 پیروی از الگوهای مناسب سبب افزایش ایمان و موفقیت در مسیر زندگی می شود و رسوالن الهی، 

الگوهای مسیر سعادت بشر هستند.
2 تسلیم امر خدا بودن، استقامت و ایستادگی در راه حق، پیروی نکردن از عقاید باطل و مبارزه با آنها 

از جمله ویژگی های مشترک رسوالن الهی بوده است.
3 رمز استقامت پیامبران در مقابل مخالفان، اطمینان به وعده های بزرگ الهی بوده است. 

به  با استدالل محکم و دعوت  آنها  اعتقاد  دانستن  مقابل مشرکان، ضمن خرافه  الهی در  4 رسوالن 

اندیشه ورزی و تفکر به مبارزه با عقاید باطل شان می پرداختند.
5 از مهم ترین عوامل گمراهی مردم، » علم نداشتن« و تبعیت از کسانی بوده است که آنها نیز علم نداشته اند.

6 عقاید خرافی منحصر به زمان خاصی نیست؛ آنها را در هر عصری باید شناخت و برای از بین رفتن 

آنها اقدام کرد.

تحلیل اجزای درس

 ورودیه: این ورودیه به صورت ضمنی به دنبال تبیین بحث ضرورت اسوه قرار  دادن پیامبران الهی، 
برای طی کردن مسیر سعادت است. 

در این ورودیه، شخصیت انسان به ساختمانی تشبیه شده است که این ساختمان هر روز با کردار و رفتار 
ما در حال تکمیل شدن است. در ادامه این سؤال پرسیده شده که آیا ساختمانی که مبتنی بر یک نقشه و الگو 
ساخته می شود کامل تر و محکم تر است یا ساختمانی که معمار آن را براساس سالیق شخصی خود می سازد؟
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نقشه  نقشٔه خوب، ساختمانی کامل، محکم و استوار است و ساختمان بدون  بر  یقیناً ساختمان منطبق 
نیز صدق  ناموزون، سست و بی بنیان است. این نکته در مورد ساختمان شخصیت ما  و الگو، ساختمانی 
براساس سالیق شخصی  و  نکند  تبعیت  کاملی  و  الگوهای درست  از  اگر  ما  می کند. ساختمان شخصیت 

ساخته شود، قطعاً موجب نقصان و خلل در اخالق و روحیات ما می شود.
به صورت خالصه آنچه در این ورودیه مورد نظر است آن است که:

1 شخصیت هر انسانی هر روز در حال شکل گرفتن است، چه بخواهیم و چه نخواهیم. پس چه بهتر 

که ساختمان شخصیت خود را براساس الگوهایی مطمئن شکل دهیم.
2 در انتخاب الگوها، باید به تناسب الگوها با هدف پیش رو توجه ویژه نمود. در اینجا هدف انسان سعادت 

در دنیا و آخرت است؛ بر این اساس »پیامبران الهی« و پیروان راستین آنها، بهترین الگوها هستند.
3 تبعیت از پیامبران الهی، بدون آشنایی با ویژگی های آنها میسر نمی باشد؛ بنابراین الزم است شناخت 

کافی از ویژگی های آنها به دست آوریم. درس حاضر به این مهم می پردازد.
نکتهٔ مهم: دربارٔه ورودیه ها به این نکته باید توجه کرد که محتوای ورودیه ها دارای دو حالت متفاوت 

می باشند:
طریقیت دارند؛ به این معنا که برای وصول به هدف موردنظر از آنها به عنوان ابزار  گاه محتواها صرفاً 
محتوای  از  می تواند  معلم  یعنی  ندارند  موضوعیت  ولی  نمایند  کمک  موضوع  فهم  به  تا  می شود  استفاده 
متفاوتی استفاده نماید. به عنوان مثال در درس حاضر استفاده از مثال ساختمان صرفاً طریقیت دارد و دبیر 
محترم می تواند از هر مثال دیگری در این موضوع استفاده نماید، مثل الگوها در خیاطی و... . بدیهی است 

از این بخش ها در طراحی سؤال استفاده نمی شود.
اّما برخی دیگر از محتواها عالوه بر طریقیت، موضوعیت نیز دارند. یعنی خود محتوای ورودیه مهم و 

دارای بار آموزشی است. نمونٔه بارز این نوع محتواها را در ورودیه درس بعد داریم.
این مهم در بحث ارزشیابی نیز اثرگذار است چرا که از محتواهایی که هم طریقیت دارند و هم موضوعیت 

سؤال طراحی می شود و از آن بخش که صرفاً طریقیت دارد سؤالی طرح نمی گردد.

ویژگی های پیامبران

از مجموع ویژگی های پیامبران، سه ویژگی انتخاب شده است. تسلیم در برابر امر خداوند، استقامت و 
پایداری در راه خدا و پیروی نکردن از عقاید باطل و مبارزه با آنها.
ویژگی های ارائه شده در سه حیطٔه کامالً متفاوت ارائه شده اند.

الف( ویژگی تسلیم در برابر امر خداوند: این ویژگی به رابطٔه شخصی پیامبران با خداوند متعال اشاره دارد. 
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کتاب، قبل از بیان مصداق هایی از این ویژگی، تسلیم امر موال بودن را در زندگی دنیایی و در میان جامعٔه 
انسانی امری عقالیی دانسته و از این موضوع دنیایی استفاده کرده و وجود این خصلت در میان برگزیدگان 

الهی را جزء الینفک حکمت خداوند دانسته است.
در بیان نمونه ها، سه مصداق از تسلیم بودن سه رسول که دو تن از آنها اولوالعزم می باشند، ارائه شده است.
این  آشنا شده اند.  این شخصیت  با  ابتدایی  دورٔه  دوم  پایٔه  در  دانش آموزان   : ابراهیم  1 حضرت 

آشنایی در قالب گفتگوی ایشان با حاکم زمان خود، که جلوه ای از شجاعت کم نظیر آن حضرت است، بوده 
است. خوب است بدانیم در قرآن کریم در میان رسوالن الهی دو پیامبر به صراحت به عنوان الگو معرفی 

. شده اند؛ حضرت رسول اکرم  و حضرت ابراهیم 
مقیاس  ابراهیم   یهودیان، حضرت  و  مسیحیان  مشرکان،  با  مقابله  فرایند  در  کریم  قرآن  سراسر  در 

سنجش عقاید آنان بوده است.
به دانش آموزان معرفی شده و  ابتدایی  پایٔه چهارم  الهی در  بزرگ  پیامبر  این   : 2 حضرت موسی 

داستان والدت ایشان محور آموزش بوده است. پیش از آن در درس قرآن، جریان محاجه ایشان با فرعون و 
معجزات آن حضرت آمده است.اما داستان ارائه شده در این درس برای اولین بار در کتاب های درسی آمده 

است و آشنایی پیشین برای آن وجود ندارد. 
: داستان سوم مربوط به حضرت ایوب  است. در تدریس این بخش نیز نیازمند  3 حضرت ایوب 

آن هستیم که مشکالت و سختی های حضرت ایوب برای دانش آموزان بیان شود. شناخت تاریخ و مکان 
نبوت ایشان می تواند به تدریس کمک نماید.

استفاده از آیات قرآن کریم در فرایند تدریس این داستان ها، ضمن ایجاد فضای معنوی، سبب آشنایی 
بیشتر با قرآن کریم می گردد و زمینٔه مطالعٔه بیش از پیش قرآن را فراهم می آورد.

 فعالیت کالسی: این فعالیت می تواند جواب های متعددی داشته باشد که باید از سوی دانش آموزان 
بیان شود. هدف این فعالیت این است که دانش آموز پس از آشنایی با صفات پیامبران سعی در پیاده کردن 

این صفات در زندگی خود داشته باشد.
ب( ویژگی استقامت و پایداری در راه خدا: این ویژگی در رابطٔه پیامبر با خلق خداست با محوریت 
دعوت الهی. مواجهٔه مردم با دعوت پیامبر اکرم  دو نمود کامالً متمایز در دو بُعد متفاوت داشته است 

و این جریان بدون استثنا برای همٔه رسوالن الهی در طول تاریخ رخ داده است.
گروهی ایمان آورده اند و گروه دیگری با محور قرار دادن زندگی این دنیا و با اعتقاد به تقابل میان لذت های 
دنیا و آخرت، در مقابله با پیامبران دو گونه عکس العمل نشان داده اند: ایراد اتهام دروغگویی و دیگری قتل.
دروغگو خواندن رسوالن الهی در قالب ساحر بودن، مجنون بودن، افسانه  بودن محتواها، مسخره کردن 
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و افترا صورت می گرفت.
در این بخش نیز دو رسول یعنی حضرت نوح  و حضرت ابراهیم  انتخاب شده انـد. دانش آمـوزان 
بـا حضرت نـوح  در پایٔه دوم ابتدایی بـه صورت مختصر آشنا شده اند. ایشان نماد استقامت می باشند، 
به گونه ای که پس از 950 سال دعوت، عدٔه معدودی به وی ایمان آوردند و سایرین در مقابل ایشان به انواع 

آزار و اذیت، تمسخر، تهدید و... متوسل شدند.
در بخش دیگر به استقامت حضرت ابراهیم  در مواجهه با نزدیکان، مردم مشرک و پادشاه زمان خود 
پرداخته شده است. نکتٔه بسیار مهم این بخش دلیل و مبنای این همه استقامت می باشد که همان وعده های 

بزرگ الهی است.
 فعالیت کالسی: هدف از این فعالیت این است که دانش آموزان بتوانند آنچه را که در مورد ویژگی های 
پیامبران خوانده اند، در زندگی خود پیاده کنند. هر کس با بیان خود می تواند به این فعالیت پاسخ دهد؛ البته 

محور همه پاسخ ها ایستادگی در برابر وسوسه های شیطانی است.
زندگی روزمرٔه  با  می تواند  که  این جهت  از  از درس  این بخش  باطل و خرافات:  با عقاید  مبارزه  ج( 
از اهمیت  اندیشه های خود و محیط را فراهم آورد  نقد و ارزیابی  نماید و زمینٔه  ایجاد  ارتباط  دانش آموز 
دو چندانی برخوردار است. برای پردازش این موضوع در زمان پیامبران الهی، مهم ترین عقیدٔه باطل یعنی 
عقیده به »شرک« مورد توجه قرارگرفته است. از نگاه مشرکان، خداوند خالق آسمان ها و زمین است اما 
تدبیر دنیا در اختیار شریکان وی است. شرکای الهی بین اقوام مشرک متفاوت بوده است. ستارگان، ماه، 
خورشید، بت ها و... نمونه هایی از این شرکا بوده اند. این اقوام با اعتقاد به اینکه خیر و شر دنیایشان وابسته 

به این مخلوقات است به عنوان منبع خیرات وکاشف مضرات آنها را عبادت می کردند.
روش مبارزهٔ پیامبران با این عقیدٔه باطل بخش دوم این موضوع است. این روش ها عبارت اند از:

1 عدم اعتقاد پیامبران به شرک و باطل دانستن این عقیده.

2 ارائٔه دالیل روشن مبنی بر درست نبودن این اعتقاد.

در  پوچ  اندیشه های  نقد  همچنین  و  الهی  پدیده های  پیرامون  تفکر  و  اندیشه ورزی  به  مردم  دعوت   3

خصوص توانایی های بت ها.
در ادامٔه این موضوع به مهم ترین عاملی که سبب تبعیت مردم از عقاید باطل می شود توجه شده است؛ یعنی 

پیروی از کسانی که علم و آگاهی نداشته اند )آبا و اجداد(. این موضوع در آیات متعددی از قرآن آمده است.
راه رهایی از بند عقاید باطل مراجعه به کسانی است که دارای »علم الهی« بوده و از منبع دانش و علم 
یعنی خداوند متعال کسب فیض می نمایند. مراجعه به آنها و تبعیت از ایشان راهکار خالصی از قیود عقاید 

باطل و خرافه هاست.
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همچون  موضوعاتی  به  خود  دانسته های  فراخور  به  دانش آموزان  فعالیت  این  در  کالسی:  فعالیت   
بت پرستی، بی ارزش دانستن دختران، نژاد و قوم پرستی و… اشاره می کنند.

 عکس العمل مشرکان در مقابل مبارزۀ پیامبران: مشرکان در مقابل دعوت پیامبران به یگانه پرستی و 
دوری از عقاید خرافی، خرافات دیگری را مطرح می کردند و با باطل از باطل دفاع می کردند. تطّیر یا فال بد 

زدن از جملٔه این باطل ها بود. 
وجود عقاید باطل و خرافه و تبعیت از آنها منحصر به زمان خاصی نبوده است و در زمان کنونی نیز با 

انبوهی از این امور غیرواقع که در میان مردم جهان گسترش یافته و پیروانی دارند روبه رو هستیم.
در این درس به برخی از این خرافات اشاره شده که متداول ترین آنها در کشور ما همان فال گیری است 
که انواع و اقسام و روش های مختلفی دارد. این قسمت دانش آموزان را به نکته مهمی توجه داده است و آن 
اینکه علت گرایش به این خرافات، ضعف ایمان است. اگر انسان ایمان داشته باشد که تدبیر همه امور به دست 
خداست و گره همٔه مشکالت به دست او باز می شود، به جای مراجعه به فال گیر، به خدا و تعلیمات او مراجعه 
می کند تا اّوالً اگر مشکلی در روش و نوع زندگی خود دارد، با بهره گیری از تعالیم الهی، آن مشکل را رفع 

کند و ثانیاً از خدا برای حل گره های زندگی که حل آن از توان ما خارج است مدد گیرد. 
 فعالیت کالسی: در فعالیت کالسی خواسته شده است به نمونه های دیگری از امور غیرواقع که در 
محیط پیرامونی خود می بینند اشاره نموده و آنها را با ارائه منشأشان نقد نمایند. این فعالیت کمک می کند 
تا دانش آموز با توجه به نکات درس به بی پایه و اساس بودن این خرافات پی ببرد. همچنین باعث می شود تا 

نسبت به این خرافات حالت تهاجمی گرفته و به راحتی زیر بار آنها نرود.

دانستنی های معلم 

1 پاسخ مراجع درباره دعانویسی، فال گیری و جن گیری 

معتبر  کتب  در  و  رسیده  معصومین   حضرات  از  که  دعاهایی  »نوشتن  شیرازی:  مکارم  آیت الّلٰه 
و  نیست  صحیح  سودجوست،  افراد  شغل  که  حرفه ای،  دعانویسی  ولی  ندارد.  اشکالی  است،  موجود 
غالب کتاب هایی که به آن استناد می کنند، اعتباری ندارد.« ایشان همچنین درخصوص رمالی و فال گیری 
می گویند:»بسیاری از مدعیان آن افرادی دروغگو یا خطاکارند و فال گیری از خرافات است و گرفتن پول 

برای گرفتن فال جایز نیست.« 
آیت الّلٰه صافی گلپایگانی: »نوشتن دعاهایی که با دلیل معتبر از ائمه معصومین  نقل شده و اجرت گرفتن 
در مقابل آن، اشکال ندارد ولی مراجعه به فال گیرها یا دعانویسانی که به صورت های مختلف از منابعی که اعتبار 

شرعی ندارد، نقل می کنند یا می نویسند جایز نیست و پول گرفتن اینگونه أکل مال به باطل و حرام است.«
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2 داستان 4 سالگی پیامبر  درخصوص گردنبند اهدایی حلیمه

هنگامی که آن حضرت در سن 4 سالگی در نزد دایٔه خود، حلیمه، بود، روزی از وی خواست تا برای بیرون 
بردن گوسفندان به برادران رضاعی خود کمک کند و با آنها به صحرا رود. حلیمه خواهش او را پذیرفت اما 
قبل از خروج وی، مهره ای را به گردن وی آویخت تا او را از خطرات حفظ کند. پیامبر بی درنگ آن مهره را از 
گردن بیرون آورد و فرمود: من خدایی دارم که مرا از خطرات حفظ می کند )بحاراالنوار، ج 15، ص 392(. 

3 علت رو آوردن به خرافات

یکی از علل گرایش انسان ها به خرافات، خودخواهی و مبرا دانستن خود از خطاها و اشتباهات است. 
یعنی ما هیچ وقت حاضر نیستیم علت اصلی مشکالت را خودمان بدانیم و در حقیقت خودمان را باالتر از 
به همین دلیل مشکالت زندگی خود را گردن دیگران  انجام دهیم.  این می دانیم که بخواهیم کار اشتباهی 
می اندازیم. مثالً به دلیل عدم رعایت مسائل بهداشتی و بی توجهی به سالمتی و تندرستی خود، دچار بیماری 
می شویم، آنگاه می گوییم در فالن مجلس ما را چشم زدند. یا به دلیل بی تدبیری در زندگی خود با مشکالتی 

مواجه می شویم و فورًا می گوییم حتماً برایمان دعا نوشته اند یا بخت ما را بسته اند و … .
علت دوم گرایش به خرافات، روح تنبلی ای است که در برخی وجود دارد. یعنی حال نداریم تا در هنگام 
بروز مشکالت به سراغ ریشه یابی علل آن برویم و به حل مشکل بپردازیم، از همین رو فورًا سریع ترین راه را 

پیدا کرده و همه مشکالت را به گردن روزگار و دیگران می اندازیم.
4 احادیثی درخصوص اعتقاد به فال

: فال بد زدن نوعی شرک به خداست )بحاراالنوار، ج 55، ص 322(.  پیامبر اکرم 
)در این روایت پیامبر فال بدزدن را با یکتا پرستی متضاد می داند؛ زیرا کسی که به عنوان مثال صدای 
کالغ یا عدد 13 را به فال بد می گیرد و آن را در سرنوشت خود مؤثر می داند، در واقع برای خداوند و قدرت 

او شریک قائل شده است.(
: از ما نیست کسی که فال بد بزند، یا برایش فال بد زده شود )یعنی به فال بد دیگران   پیامبر اکرم 

نسبت به خود اعتقاد داشته باشد.( )مجمع الزوائد، ج 5، ص 103(
: هنگامی که فال بد زدی اعتنا مکن و به کار خود ادامه بده )محجة البیضاء، ج 5،   پیامبر اکرم 
ص 325(. شهید مطهری در توضیح این حدیث می فرماید: »]طبق سخن پیامبر[ اگر در قضیه ای به چیزی 
فال بد زدی، این را به دل خود بد راه نده، برعکس عمل کن. یعنی برعکس اینکه اشخاص وقتی به چیزی 
فال بد می زنند، بعد دنبال آن کار نمی روند و مثالً می گویند بدشگون است، به هر چیز که فال بد زدی عمل کن 

و دنبالش برو« )مجموعه آثار، ج 27، ص 650( 
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5 علت پیدایش فکر نحوست برخی از چیزها در ذهن افراد از نگاه شهید مطهری

»… به نظر من دو خاصیتی که در بشر هست، سبب پیدایش فکر نحوست در اشیا و اعداد شده است. 
یکی اینکه بشر به طورکلی خودخواه است، یک حالت گریز از مرکزی در مسئلٔه تقبل مسئولیت ها دارد، یعنی 
نمی خواهد مسئولیت شکست های خودش را متوجه خودش کند. همیشه دنبال این می گردد که یک چیز 
دیگری پیدا کند و بگوید این بدی، این شکست، این بدبختی که پیدا شد، این من نبودم، اشتباه من نبود، جهل 

و نادانی من نبود که باعث این شکست شد، یک چیز دیگر بود.
خاصیت دیگر روح تنبلی است که در انسان می باشد. انسان وقتی بخواهد علت قضایا را بفهمد باید از 
طریق علمی و عقلی کاوش و تفکر و جستجو کند… ولی با خیال، همٔه قضایا را زود می شود حل کرد، اگر 
در جنگی شرکت کردیم و شکست خوردیم، چنانچه بنا باشد روی اصول دقیق علمی بررسی کنیم که چرا 
شکست خوردیم، دو ناراحتی دارد: یکی اینکه می رسیم به اینکه خودمان مسئول این شکست بودیم، دوم 
اینکه باید مدت ها زحمت بکشیم به خودمان رنج بدهیم تا علت ها را به دست بیاوریم، بعد رنج دیگری متحمل 

شویم تا آن علت ها را از میان ببریم و وضع خودمان را اصالح کنیم...«1

منابع برای مطالعۀ بیشتر

1 داستان پیامبران، موسوی گرمارودی، نشر قدیانی

2 قلمرو پیامبران، احد فرامرز قراملکی، نشر کانون اندیشه جوان

3 مجموعه آفتاب اندیشه )راهنما(، حسین سوزنچی، انتشارات مدرسه

4 سنن جاهلی عرب و روش برخورد قرآن کریم، محمد علی امانی، نشر دانشگاه امام صادق 

5 اسوه های قرآنی و شیوه های تبلیغی آنان، مصطفی عباسی مقدم، نشر بوستان کتاب قم

1ــ مجموعه آثار، ج 25، ص 404
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خورشید پنهاندرس چهارم

هدف کلی

آشنایی با برخی از ویژگی های قیام امام زمان
اهداف جزئی 

 توصیف برخی از ویژگی های دوران ظهور
 آشنایی با برخی از مسائل مهم در خصوص ظهور حضرت مهدی 

 تبیین برداشت درست از انتظار 
 تبیین ویژگی های منتظر واقعی

ضرورت درس

اثرگذاری  به دلیل  آنکه  دانش آموزان در خصوص موضوع مهدویت سؤاالت زیادی دارند. خصوصاً 
بسیار اعتقاد به منجی در فرهنگ شیعی، این موضوع مورد هجمه فراوان دشمنان قرار گرفته است تا این 
عقیده اثرگذار و امید بخش به عقیده ای سست و تاریک تبدیل شود. از همین رو الزم است تا با بیان حقیقت 
این عقیده، زیبایی و محکم بودن مبانی آن برای دانش آموز مشخص گردد و چهره واقعی آن از البه الی غبار 

شبهات بیرون آورده شود.

محورهای اصلی درس

1 توصیفی کوتاه از اوضاع جهان پس از تشکیل حکومت جهانی حضرت مهدی 

2 ریشه داشتن اعتقاد به ظهور منجی در تمامی ادیان گذشته

3 نکاتی در خصوص طول عمر آن حضرت
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4 مشخص نبودن زمان ظهور حضرت مهدی  و کذب بودن ادعاهای مطرح شده در این باره

5 امام زمان برای برقراری عدل و مهربانی قیام می کند نه خون ریزی و کشتار

6 عمل به واجبات، پرهیز از گناهان و توجه به حل مشکالت مردم از ویژگی های مهم یاران امام زمان است.

7 ترسیم چهره منتظران واقعی در دوران غیبت

این درس به این پرسش ها پاسخ می دهد:
1 جهان پس از ظهور حضرت مهدی  چگونه خواهد بود؟

2 آیا صرفاً ما شیعیان به ظهور منجی اعتقاد داریم؟

3 چگونه ممکن است یک انسان، حدود 12 قرن عمر کرده باشد؟

4 آیا زمان قیام آن حضرت مشخص است؟

5 آیا امام زمان به وقت ظهور، جوی خون راه می اندازد و بیشتر اهل زمین را می کشد؟

6 حکومت آن حضرت چه مدت طول می کشد؟

7 وظایف ما در دوران غیبت چیست؟

روش تدریس

1 قبل از شروع درس می توان از روش زیر استفاده کرد:

قبل از اینکه متن درس را بخوانیم، برای هر سؤال درس )5 سؤال مطرح شده در متن درس(، جدول های 
اینکه روی  یا  می دهیم؛  قرار  گروه ها  اختیار  در  و  کرده  گروه ها طراحی  تعداد  به  بعد،  شبیه جدول صفحه 
تابلو کشیده و از گروه ها می خواهیم که هر جدول را در برگه ای جداگانه برای خود رسم کنند. سپس از 
گروه ها می خواهیم در زمان تعیین شده به سؤاالت جدول پاسخ دهند. بعد از اتمام وقت از نماینده هر گروه 
می خواهیم پاسخ های اعضا را در مورد سؤال بیان کند و ما آنها را تأیید و یا تصحیح می کنیم و توضیحات 
الزم را می دهیم. به همین ترتیب سؤاالت مربوط به درس توسط دانش آموز و معلم پاسخ داده می شود. پس 
از پایان این کار به سراغ کتاب می رویم و متن کتاب را با کمک دانش آموزان می خوانیم. این روش کمک 
می کند تا دانش آموز با توجه به پاسخ هایی که خود به سؤاالت داده است، نسبت به پاسخ کتاب به سؤاالت، 

حساس و دقیق شود تا میزان انطباق پاسخ های خود با کتاب را بسنجد.
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سؤال 1: حضرت مهدی  چگونه نزدیک به 12 قرن عمر کرده است؟

پاسخ عضو شماره 1
پاسخ عضو شماره 2
پاسخ عضو شماره 3
پاسخ عضو شماره 4
پاسخ عضو شماره 5 

سؤال 2: حضرت مهدی  چه زمانی قیام می کنند؟ 

پاسخ عضو شماره 1
پاسخ عضو شماره 2
پاسخ عضو شماره 3
پاسخ عضو شماره 4
پاسخ عضو شماره 5 

دربارٔه  خود  سؤال های  مهم ترین  می خواهیم  دانش آموزان  از  درس،  آغاز  از  قبل  دیگر  روش  در   2

امام  زمان  را مطرح کنند و تعدادی از این سؤاالت را بر روی تخته یادداشت می کنیم. )خواهید دید 
که اکثر سؤاالت دانش آموزان همین سؤاالتی است که درس به آنها پاسخ داده است.( سپس از دانش آموزان 
برای  را  دانش آموز  ذهن  روش  این  بپردازند.  گفت وگو  و  بحث  به  این سؤاالت  پاسخ  درباره  می خواهیم 

یادگیری و فهم بهتر مطالب درس آماده می کند.
3 می توان از گروهی از دانش آموزان خواست تا شعر یا سرودی را تمرین کنند و در کالس ارائه دهند. 

همچنین می توان از سرودها و اشعاری که در نرم افزار بر فراز آسمان در خصوص امام زمان آمده است، برای 
پخش در کالس استفاده کرد.

4 عنوان درس نیز می تواند به آمادگی ذهنی دانش آموز برای ورود به درس کمک کند. از دانش آموزان 

بپرسیم که منظور از خورشید پنهان چیست؟ این تعبیر در مورد چه کسی به کار می رود؟ چرا امام زمان  
خودشان را به خورشید پشت ابر تعبیر کرده اند؟

دانش آموزان نکات زیبایی در خصوص این تشبیه بیان خواهند کرد. ما نیز می توانیم به کمک آنها آمده و 
برخی از وجوه این تشبیه را بیان کنیم:

الف( پشت ابر ماندن خورشید موقتی است و پس از مدتی خورشید نمایان می شود، امام نیز پس از مدتی 
غیبت ظهور خواهند کرد.
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ب( خورشید در حالت پشت ابر نیز زمین را از تاریکی مطلق حفظ می کند و از سرد شدن آن جلوگیری 
می کند و بخشی از فواید خود را به موجودات می رساند؛ امام نیز در دوران غیبت زمین را از نابودی معنوی 

حفظ می کند، افراد مستعد را یاری می رساند و... .
ج( ابر، خورشید را از دید کسانی که در زمین هستند می پوشاند نه کسانی که برفراز ابر حرکت می کنند؛ 
غیبت نیز خاص کسانی است که به دنیا و آنچه در آن است دل بسته اند اما کسانی که در آسمان معنویت سیر 

می کنند امکان بهره مندی از حضور ایشان را دارند.
سن  این  در  دارید  دوست  بچه ها!  که  گفت  دانش آموزان  به  می توان  حقیقی«  »منتظران  بخش  در   5

دانشجو شوید؟ یک دانشگاهی از بین شماها دانشجو می پذیرد! چه کسی می خواهد دانشجوی این دانشگاه 
شود:

٭اطالعیه مهم٭
برگزاری آزمون دانشگاه انتظار فرج

دانشگاه انتظار فرج، بعداز1400سال همچنان دانشجومی پذیرد.
مدت  تمام  در  ظرفیت  تکمیل  برای  و  نداشته  فارغ التحصیل   313 هنوز  دانشگاه  این  تأسف  ابراز  با 

شبانه روز، از عالقه مندان آزمون به عمل می آورد:
مدارک الزم برای ثبت نام:

1 انجام واجبات و ترک محرمات

2 عشق به اهل بیت 

3 راستگویی

4 برگه تسویه حساب حق الناس

5 نماز اول وقت

6 کمک به مستمندان

7 رعایت حیا و عفاف

…… 8

…… 9

»با آرزوی موفقیت تان در این آزمون بزرگ«
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تحلیل اجزای درس

 ورودیه: در این قسمت سعی شده تا به صورت مختصر توصیفی از اوضاع جهان پس از به حکومت 
رسیدن حضرت مهدی  بیان و وضعیت جهان در عرصه های فرهنگی، اخالقی، علمی، اقتصادی، 

سیاسی و محیط زیست در دوران پس از ظهور توصیف شود:
علمی: علم و دانش چنان شکوفا شده که تمام …

اقتصادی: مردم به دنبال فرد مستمندی می گردند تا صدقه ای به او بدهند……
اخالق: حرص و طمع و ثروت اندوزی از میان جامعه رخت بربسته است.

سیاسی: خبری از حکومت های ظالمانه و زورگو نیست. 
فرهنگی: دادگاه ها و زندان ها دیگر شلوغ نیست.

 فعالیت کالسی: در این قسمت دانش آموزان با توجه به دانسته های خود سعی می کنند تا توصیفی از 
زمان ظهور در عرصه های مختلف داشته باشند. مثالً مردم چگونه با هم رفتار خواهند کرد. فروشنده ها، 
کارمندان و... چه تغییری در رفتار خود خواهند داشت؟ زنان جامعه در این دوران از لحاظ اخالق و رفتار 

چگونه خواهند بود و... .
 عقیده ای اثرگذار: این بخش بر دو نکته تأکید دارد. اول اینکه اعتقاد به ظهور، تأثیر فراوانی بر شیعیان 
داشته و باعث شده است تا در سخت ترین شرایط نیز در برابر مشکالت ایستادگی کنند زیرا آنان مطمئن بودند 
که در پس این مشکالت دوران روشنی وجود دارد که همٔه این سختی ها زمینه ساز و مقدمه آن دوران است. 
بر همین اساس شیعیان هیچ گاه در برابر فشارها و سختی هایی که از سوی حاکمان زمان خود به آنان وارد 

می آمد، سر تسلیم فرو نمی آوردند و جانانه ایستادگی می کردند.
اهل  و هم  میان مسلمانان هم شیعه  ندارد. در  به شیعیان  به ظهور منجی اختصاص  اعتقاد  اینکه،  دوم 
سنت به ظهور موعود اعتقاد دارند و نام ایشان را هم » مهدی« گفته اند. با این تفاوت که برخی از اهل سنت 
معتقدند که این موعود هنوز به دنیا نیامده است. استناد آنان به احادیثی است که از پیامبر نقل شده و ایشان 
فرموده است که »مهدی« بعدًا به دنیا خواهد آمد. روشن است که کلمه »بعدًا« به بعد از عصر پیامبر مربوط 

است. از این جهت این احادیث با اعتقاد شیعه سازگار است. 
در میان سایر ادیان نیز اعتقاد به موعود وجود دارد. یعنی توسط حضرت موسی  و حضرت عیسی  و 
نیز در دین زرتشت وعده ظهور منجی داده شده است. منشأ اختالف در مصداق موعود، به اصل اختالف ادیان 
باز می گردد. همان طور که خداوند دین واحدی فرستاده است، موعود نهایی و جهانی همه پیامبران نیز یک نفر 
بیشتر نخواهد بود و نمی شود خداوند چند موعود به مردم معرفی کند. بنابراین، اگر مثالً پیروان حضرت موسی 
به حضرت عیسی ایمان می آوردند و نیز اگر پیروان حضرت موسی و عیسی دعوت رسول خدا را می پذیرفتند، 
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تعدد ادیان ایجاد نمی شد و به همین ترتیب تعدد موعود نیز اتفاق نمی افتاد.پس همان طور که دین الهی واحد 
است، موعود الهی هم واحد است.دانستن این نکته پذیرش این عقیده را برای مخاطبان آسان می کند زیرا متوجه 

می شوند که این عقیده مختص یک گروه نیست بلکه حقیقتی است جهانی و فراگیر.

سؤاالت

 سؤال اول:
در تبیین امکان طول عمر آن حضرت دو پاسخ داده شده است. یک پاسخ، امکان طول عمر انسان را از 
منظر آیات قرآن بررسی کرده است و دیگری به بیان امکان طول عمر انسان از نظر دانش پزشکی پرداخته است.

در تکمیل پاسخ اول می توان به آیه 259 سوره بقره و داستان عزیر اشاره کرد. بر اساس این آیه، غذای 
عزیر پس از گذشت صد سال به خواست خدا هیچ تغییری نکرده بود، در حالى که به طور  طبیعى می بایست 
پس از چند روز فاسد مى شد. هر صد سال برابر 5200 هفته است و خداوند غذایى که فقط یک هفته سالم 
است. داده  افزایش  را  غذا  یعنی خداوند عمر  داشت.  نگاه  طبیعى اش  سالم  برابر عمر  را 5200  می ماند 
را  برابر 70 چقدر می شود؟ خدایی که می تواند غذا  مثالً 70 سال است، 5200  انسان  حاال عمر طبیعی 
5200 برابر عمر طبیعی بدون تغییر حفظ کند، می تواند انسان را هم برای قرن ها حفظ کند. با این حساب 
حضرت ولی عصر  عمری نکرده است. عمر ایشان االن حدودًا 1200 سال است. یعنی حدود 16 

برابر عمر انسان معمولی عمر کرده است.
همچنین می توان از مثال صورت نیز استفاده کرد؛ یعنی بگوییم در صورت ما مژه ثابت است و بعد از 
هشتاد سال یک اندازه می ماند اما کمی پایین تر از آن ریش قرار دارد که هر روز در حال رشد است و در 
هفته چند بار باید اصالح شود و کمی آن طرف تر موی سر است که هر ماه نیاز به اصالح دارد. یعنی در یک 
پوست و یک گوشت، یک مو ثابت است و یک مو متغیر. همان خدایی که یک مو را ثابت نگه می دارد و 

یک مو را متغیر، یک انسان را ثابت نگه می دارد و باقی انسان ها را متغیر.
 سؤال دوم:

در این بخش به سه مسئله مهم توجه داده شده است:
اول: قسمت اول پاسخ به این سؤال به منظور جلوگیری از برخی سوء استفاده ها از باورها و اعتقادات 
مردم به امام زمان  نگاشته شده است، چراکه متأسفانه برخی افراد شیاد و سودجو که به دنبال جمع 
کردن مرید برای خود می باشند، خود را به عنوان رابط امام زمان معرفی کرده و ادعا می کنند که توسط خود 
امام از زمان ظهور آن حضرت مطلع گشته اند. از همین جهت باید به دانش آموزان بگوییم که چنین ادعاهایی 

دروغ بوده و زمان ظهور آن حضرت امری مخفی است.
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دوم: در قسمت بعدی این نکته بیان شده است که هر زمان که شرایط و زمینه های ظهور فراهم شود، آن 
امام ظهور خواهند کرد و گفته شده که یکی از مهم ترین این شرایط آمادگی مردم برای همراهی با امام است. 
بنابراین، ما می توانیم در جلو انداختن ظهور آن حضرت اثرگذار باشیم. یعنی خود و جامعه خود را برای 
یاری و همراهی امام آماده کنیم زیرا تا مردم آماده نباشند و شرایط برای ظهور ایشان فراهم نباشد، آن حضرت 

از پرده غیبت بیرون نخواهند آمد.
سوم: در بخش پایانی این قسمت یکی دیگر از شرایط ظهور آن حضرت بیان شده است و آن وجود 
یارانی با وفا و آماده است. یارانی که تا پای جان آماده ایستادن در راه آرمان های امام خود باشند. در این 
قسمت مناسب است تا با ایجاد حس عاطفی به دانش آموزان بگوییم که تک تک آنها می توانند لیاقت یاری 
آن حضرت را داشته باشند به شرط اینکه رفتار و اخالق خود را در حد و اندازه یار امام  زمان بکنند و با پاکی 

و صفای قلب به استقبال آن حضرت روند. 
 سؤال سوم:

برخی وقتی به توصیف قیام امام زمان می پردازند، آن چنان چهره ترسناک و سراسر جنگ و خون ریزی 
از قیام آن حضرت توصیف می کنند که مخاطب دچار رعب و وحشت می شود و از این قیام تصوری منفی 
پیدا می کند. از این رو باید مراقب بود که در بیان ویژگی های قیام امام زمان، به روایات ضعیف اتکا نکنیم و 
ذهن نوجوانان را با برخی گفته های ضعیف از حقیقت شیرین قیام دور نسازیم. امام زمان برای جلوگیری 
از جنگ و خون ریزی ای می آید که ظالمان و مستکبران در جهان به پا کرده اند و اگر خونی نیز توسط ایشان 

ریخته شود، خون همین افراد است. 
 فعالیت کالسی: در این فعالیت دانش آموزان باید بر این نکته تأکید کنند که ارائه چهره ای خشن از 
امام زمان و قیام او قطعاً با هدف تخریب قیام مقدس آن حضرت صورت می گیرد تا مردم با ترس از ایشان، 
هیچ گاه انتظار قیام ایشان را نکشند و برای فراهم نمودن زمینه های ظهور تالشی نکنند. القای خشونت و 
وحشت برای قیام عدالت جویانه امام زمان که از سوی برخی فیلم های ساخته شده در غرب دنبال می شود، 

تنها با هدف منزجر کردن مردم از امام زمان و قیام وی صورت می گیرد.
 سؤال چهارم:

برخی از افراد گمان می کنند که پس از ظهور حضرت مهدی  جهان به پایان رسیده و قیامت برپا 
می شود و از این رو از قیام ایشان واهمه دارند و آن را مصادف با پایان جهان می دانند. در این قسمت به 
این شبهه پاسخ داده شده است تا دانش آموز بداند که پس از قیام، تازه دوران صلح و آرامش آغاز می شود 
و این دوران ممکن است آن قدر طوالنی باشد که همه عمر بشر از آدم تا روز ظهور در برابر دوران پس از 

ظهور ساعتی بیش نباشد.
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 سؤال پنجم:
در این قسمت باید به سه نکته مهم توجه کرد:

اول: برخی از دانش آموزان گمان می کنند که یاران امام زمان تنها 313 نفرند، در حالی که این تعداد تنها 
مربوط به یاران نزدیک و یا به تعبیری فرماندهان اصلی ایشان است اما به غیر از این تعداد، افراد بی شماری 

نیز برای یاری آن حضرت به پا می خیزند. 
دوم: دانش آموز باید به درک این مطلب برسد که او هم اگر همت کند و به واجبات دین خود عمل کند، می تواند 
یکی از یاران آن حضرت باشد.این قسمت از درس فرصتی است برای ایجاد انگیزه ای درونی در دانش آموزان تا 

احساس کنند که می توانند با قدری تالش و همت در زمرهٔ دوستان و یاران آن حضرت قرار گیرند.
سوم: دانش آموز باید به این نکته پی ببرد که معنای یاری کردن امام و یاور ایشان بودن، صرفاً به معنای 
حضور در زمان قیام آن حضرت نیست؛ بلکه هر کس که با اعمال و رفتار خود دل امام زمان را شاد کند و 
در جهت پیاده کردن آرمان های امام تالش کند، قطعاً جزو دوستان و یاران امام خواهد بود، حتی اگر عمرش 

به زمان ظهور نرسد.
که  رسیده اند  نتیجه  این  به  خوانده اند،  درس  در  دانش آموزان  که  آنچه  به  توجه  با  کالسی:  فعالیت   
قرار گرفتن در جمع یاران امام زمان در گروی عمل به واجبات دین و پرهیز از گناهان است. از این رو باید 
برنامه ای برای زندگی خود در نظر بگیرند که در آن سعی در عمل به دستورات دین داشته باشد. یار امام زمان 
به نماز اهمیت فراوان می دهد، از سخنان زشت پرهیز می کند، ظاهری در شأن انسان مسلمان دارد، نگاه خود 

را از حرام باز می دارد و... .
 منتظران حقیقی: الزم است تا همکاران محترم در این قسمت، ویژگی های منتظران واقعی را تبیین 
تا  کنند و توضیح دهند که جامعه منتظر، جامعه ای نیست که دست روی دست بگذارد و در خانه بنشیند 
مهمان بیاید، بلکه به خانه می رود و خانه را آماده می کند. جامعه منتظر یک جامعه فعال است و خود را آماده 
پذیرایی از موعود می کند، چنین اشخاصی خانه دل را از غبار گناهان پاک می کنند و دل را با عمل صالح 

زینت می دهند و به امام عصر نشان می دهند که توانایی یاری و پشتیبانی ایشان را دارند.
متأسفانه برخی گرایشات غلط در جامعه ما وجود دارد که یار و منتظر امام زمان را کسی معرفی می کند که 
فقط محبت و یاد امام را در دل دارد و برای تعجیل در ظهور دعا می کند، صلوات می فرستد، نماز می خواند 

اما در عمل و سبک زندگی خود، امام زمان پسند زندگی نمی کند.
نکته بعد اینکه کسی که در شب منتظر خورشید است با این بهانه که فردا خورشید طلوع خواهد کرد، 
در تاریکی به سر نمی برد، بلکه برخاسته و چراغی روشن می کند. در زمستان که منتظر بهاریم از سرما به 
خود نمی لرزیم، بلکه با روشن کردن بخاری به سراغ گرما می رویم. پس نمی توان با این ادعا که قرار است 
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امام زمان ظلم و فساد را از میان بردارد، ما هیچ اقدامی جهت مبارزه با ظلم و اصالح جامعه بر نداریم.

دانستنی های معلم

1 شعری در خصوص ویژگی منتظر:
فرض کن حضرت مهدی  به تو ظاهر گردد،

ظاهرت هست چنانی که خجالت نکشی؟
باطنت هست پسندیدٔه صاحب نظری؟

خانه ات الیق او هست که مهمان گردد؟
لقمه ات در خور او هست که نزدش ببری؟

پولی بی شبهه و سالم ز همه داراییت
داری آن قدر که یک هدیه برایش بخری؟
حاضری گوشی همراه تو را چک بکند؟

با چنین شرط که در حافظه دستی نبری!؟
واقفی بر عمل خویش تو بیش از دگران؟

می توان گفت تو را شیعٔه اثناعشری؟؟
2 برخی ها می گویند چون قرار است امام زمان بیاید و عدالت را برقرار کند، پس دیگر نیاز نیست که 
ما برای برقراری صلح و عدالت و اقامه دین خدا قیام کنیم! در پاسخ به چنین افرادی می توانیم از مثال های 

زیر استفاده کنیم:
آیا شب که می شود، چون قرار است فردا خورشید طلوع کند، پس دیگر الزم نیست در شب تاریک 
چراغ روشن کنیم؟! یا اینکه در شب، با اینکه منتظر طلوع خورشید هستیم، برمی خیزیم و چراغ یا شمعی 
روشن می کنیم. پس انتظار نور معنایش این نیست که در تاریکی بنشینیم و یا در زمستان منتظر گرمای بهاریم 
اما معنایش این نیست که بنشینیم و بلرزیم و وسیلٔه گرمایشی روشن نکنیم. و یا یک بیمار را در نظر بگیرید، 
بیمار منتظر چیست؟ منتظر سالمتی است. اما آیا او همین طور در بستر بیماری می خوابد تا سالمتی را باز 
یابد؟ یا اینکه دکتر می رود و دارو می خورد. انتظار سالمتی معنی اش این نیست که مثل الشه بیفتیم تا سالم 

شویم.
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3 شعری در خصوص امام زمان 

یاران موعود
قیـامچرا منتظـر مانـده چشم امـام بهر  نیست  یـاوری  چرا 
زمـان یاران صاحب  جهانکجاینـد  نهــان  منجیان  همــان 
جهان مسلخ مردمان ست کنونز ظلم و گناه و فساد و جنون
دعــابیایید تـا مــا همــه، هم صـدا ظهــورش  بهـر  نماییـم 
پر توان و  مؤمن  و  یکدل  خداجوی و فرمانبـر و مهربانهمه 
بی ادعــا موعــود،  یــار  خداهمه  راه  پرشـوِر  سلحشور 

روزبه کهنموئی                      

منابع برای مطالعه بیشتر

1 عصر ظهور، علی کورانی، شرکت چاپ و نشر بین الملل
2 آشتی با امام زمان، محمد شجاعی، نشر محیی

3 دولت مهدی، سیرت مهدی، دلشاد تهرانی، انتشارات دریا
4 غرب و آخر الزمان، شفیعی سروستانی، نشر هالل

5 جاهلیت مدرن، موعود عصر، شفیعی سروستانی، نشر موعود
6 نگین آفرینش، جمعی از مؤلفان، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی 
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رهبری در عصر غیبتدرس پنجم

هدف کلی

آشنایی با چرایی و چگونگی رهبری در عصر غیبت و رهبران و راهنمایان دین در این عصر
اهداف جزئی 

 فلسفه غیبت امام زمان 
 چگونگی رهبری و هدایت مردم در دوران غیبت 

 آشنایی با گوشه ای از شخصیت امام خمینی  به عنوان یکی از هدایتگران عصر غیبت

ضرورت درس

در درس قبل دانش آموزان با برخی موضوعات پیرامون امام زمان  و ظهور ایشان و ویژگی های 
حکومت ها در دوران ظهور آشنا شدند.اکنون ممکن است این پرسش ها برای دانش آموزان مطرح شود که قبل 
از ظهور آن حضرت، جامعه چگونه می تواند در مسیر قوانین الهی حرکت کند و مردم چگونه می توانند پاسخ 
سؤاالت و پرسش های دینی خود را دریافت نمایند؟ چه کسی در این دوران بایستی بر اجرای قوانین دین نظارت 
کند؟ چه کسی می تواند میان مردم قضاوت کند؟ چه کسی قرار است مردم را در دفاع از دین و کشور بسیج نماید؟
در این درس، از عالمان دین به عنوان کسانی یاد شده است که می توانند محل رجوع مردم باشند و در 

رأس این عالمان، ولی فقیه قرار دارد که متولّی اجرای احکام در سطح جامعه است.

محورهای اصلی درس

1 تبیین شرایط سخت زندگی امامان در عصر خویش
2 غیبت امام دوازدهم به علت آماده نبودن جامعه برای پذیرش ایشان

3 تأکید امام صادق  بر مراجعٔه مردم به علمای دین در هنگام عدم دسترسی به امام
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4 ویژگی ها و شرایط علمای دین در کالم امام صادق 
5 عمل کردن به دستورات امامان در عصر غیبت در قالب عمل کردن به فتوا و دستورات فقها

6 آشنایی با برخی از ویژگی های امام خمینی  به عنوان یکی از هدایتگران عصر غیبت

این درس به این پرسش ها پاسخ می دهد: 
1 دلیل غیبت امام زمان  چیست؟

2 در دوران غیبت هدایت و رهبری جامعه اسالمی برعهدٔه کیست؟
3 آیا هر عالم دینی می تواند هدایتگر مردم در عصر غیبت باشد؟

4 آیا والیت فقیه، مسئلٔه جدیدی است یا برگرفته از تعالیم امامان معصوم  است؟

تحلیل اجزای درس

ایشان  ، چرایی غیبت  امام زمان  از سؤاالت جدی دانش آموزان در خصوص  ورودیه: یکی   
است. این ورودیه به دنبال تبیین این نکته است که علت غیبت آن حضرت، قدرنشناسی جامعه بود. از یک سو 
حاکمان جامعه در آن دوران از هیچ اقدامی برای تحت فشار قراردادن ائمه دریغ نمی کردند و از سوی دیگر مردم 
نیز وظیفه خود را در تبعیت از امام انجام نمی دادند و در مواقعی حتی به مخالفت با آنان نیز اقدام می کردند. این 

ورودیه با نگاهی گذرا به شرایط آن زمان، نمونه های قدرنشناسی جامعٔه آن دوران را بیان می کند:
امام حسن  وادار به صلح می شود، امام حسین  با وجود اعالم حمایت هجده هزار نفر از مردم 
به زندان می افتند و  با دسیسٔه حکومت  نیز  به شهادت می رسد و امامان بعدی  یارانش  نفر از  با 72  کوفه، 

در نهایت همگی به شهادت می رسند. حتی امامان نهم، دهم و یازدهم  در سنین جوانی، شهید شدند.
با این شرایط قطعاً اگر امام زمان  غائب نمی شدند، ایشان نیز به شهادت می رسیدند. پس در این 
موقعیت، بهترین راه، غیبت از دیدگان است تا هنگامی که جامعه آمادگی و ظرفیت الزم را برای حضور 

ایشان پیدا کند. برای تبیین بهتر این مسئله، شاید ذکر این مثال مفید باشد:
فرض کنید که شهرداری منطقه ای برای ایجاد روشنایی در یک محل، در آنجا چراغ برق قرار دهد. اما افراد 
شرور آن محل، چراغ را بشکنند. شهرداری برای بار دوم چراغ دیگری نصب می کند، اما باز توسط همان عده  
شکسته می شود. این کار برای بار سوم و چهارم نیز ادامه می یابد اما هر بار این چراغ شکسته می شود. به نظر 
شما آیا شهرداری حق ندارد اعالم کند که تا وقتی این وضعیت ادامه دارد، در این مکان چراغی نصب نمی کنیم؟

خداوند نیز برای هدایت مردم امامان را فرستاد؛ اما دستگاه ظلم و جور آن دوران یکی پس از دیگری آنها 
را به شهادت رساند و خداوند به همین دلیل امام دوازدهم را از نظرها پنهان کرد تا جامعه شرایط الزم را برای 
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حضور ایشان به دست آورد و تا وقتی این شرایط و شایستگی ایجاد نشود آن حضرت ظهور نخواهند کرد.


در بخش دوم درس، روایتی از امام صادق  نقل شده که ایشان در مسئلٔه قضاوت که یکی از شئون 
حکومت است، رجوع به کسانی که عالم به مسائل دین نباشند را رد می کنند و از مردم می خواهند که حتماً 

در حل مسائل و مشکالت خود به فقیهان مراجعه کنند.
در این قسمت دو نکته را الزم است برای دانش آموزان تبیین کنیم:

1 حدیث امام صادق  به خوبی نشان می دهد حتی در زمان حضور امام معصوم، چون همٔه مردم 
به آن بزرگواران دسترسی نداشتند، امامان مردم را به شاگردان مکتب خود ارجاع می دادند. پس وقتی در 
زمان حضور باید به علما و فقها مراجعه کرد، در زمان غیبت به طریق اولی باید به علمای دین مراجعه کنیم.

2 طبق سخن امام، حکم و فتوای فقهای دین، همانند حکم و دستور امام است و کسی که از حکم و فتوای 
فقها سرپیچی کند، در اصل از دستور امام و باالتر از آن از دستور خداوند سرپیچی کرده است.

 فعالیت کالسی: این فعالیت به دنبال بیان این نکته است که هر عالم دینی نمی تواند وظیفٔه هدایت مردم 
را برعهده بگیرد، بلکه عالمان دین بایستی عامالن دین هم باشند که طبق حدیث، بایستی پرهیزکار باشند و 

از دین خود محافظت کنند و همچنین تابع هوای نفس خود نباشند و تنها از دستورات الهی پیروی کنند.
از این رو، دانش آموز باید بداند که صرف اینکه کسی لباس دین بر تن کند، کتاب بنویسد و بر باالی منبر به 
موعظه بپردازد، دلیل بر این نیست که می تواند هدایتگر مردم باشد، بلکه شرط اصلی این است که رفتارهای 

این فرد براساس دستورات الهی باشد.


بخش بعدی به دنبال تأکید مجدد بر این نکته است که طبق حدیث امام صادق  مخالفت با رأی و حکم 
فقها در مسائل دینی، در حقیقت مخالفت با حکم امام معصوم است.پس نمی شود کسی ادعای پیروی از 

امامان را داشته باشد اما در مسائل دینی، خود را موظف به تبعیت از احکام فقهی نداند.
ولی فقیه  اثبات  برای  دلیل  ساده ترین  است.  شده  مطرح  فقیه  والیت  بحث  بخش،  این  دوم  قسمت  در 
می شود.  هرج و مرج  رهبر دچار  و  مدیر  بدون  زیرا  دارد،  به حاکم  نیاز  هر جامعه ای  باالخره  که  است  این 
حاکم جامعٔه اسالمی عالوه بر داشتن ویژگی های مدیریتی همچون شجاعت، مدبر بودن، توانایی و…، باید 
اسالم شناس نیز باشد چون رهبری جامعٔه اسالمی را برعهده دارد و در میان اسالم شناسان باید داناترین، 
باتقواترین و آگاه ترین آنان نسبت به مسائل و حوادث جهان انتخاب شود و والیت فقیه چیزی جز این نیست.
 بیدارگر قرن: این بخش به دنبال ترسیم بخشی از ویژگی های امام خمینی  به عنوان یکی از فقها و 

عالمان راستینی است که توسط امامان معصوم به عنوان هدایتگران عصر غیبت معرفی شده اند.
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ویژگی هایی که در این قسمت بیان شده است در حقیقت ارائٔه نمونه و مصداق برای حدیث امام صادق  
است که مردم را به تبعیت از فقیهانی فرا خواندند که پرهیزکار و مطیع دستورات الهی هستند.

سعی شده شخصیت امام خمینی  این بار از زبان ناظران بیرونی بیان شود زیرا دانش آموزان تاکنون 
یک  نگاه  از  تا  است  الزم  و  شنیده اند  ایشان  خصوص  در  زیادی  مطالب  امام،  نزدیکان  و  یاران  زبان  از 
غیرایرانی با گوشه ای از شخصیت ایشان آشنا شوند تا بدانند که وی حتی برای غیرایرانی ها و غیرمسلمانان 

نیز شخصیتی عظیم و اثرگذار بود.

دانستنی های معلم

1 آیا ولی فقیه معصوم است؟
نبوده و حتی چنین  فقیه  ولی  به عصمت  معتقد  فقیه هیچ کس  به والیت  معتقدان  میان  روشن است در 

ادعایی نکرده است، زیرا ما معتقدیم فقط پیامبران،حضرت زهرا و امامان   معصوم اند.
اکنون سؤال این است که با توجه به عدم عصمت ولی فقیه و احتمال خطا و اشتباه در او، آیا این احتمال 

مانع اطاعت از وی می گردد؟
به نظر می آید چنین مالزمه ای وجود ندارد یعنی چنان نیست که اگر کسی معصوم نبود، اطاعت او الزم 
نباشد. اگر به سیرٔه عملی شیعیان توجه کنیم، می یابیم آنها بی چون و چرا از مراجع، تقلید می کرده اند و به 
فتوای  تغییر  با  بلکه  نبوده،  مراجع  به عصمت  معتقد  هیچ کس  که  در حالی  می نموده اند،  آنان عمل  فتوای 
مرجع می فهمیدند نه تنها او عصمت ندارد، که قطعاً اشتباه هم کرده است، زیرا یا فتوای پیشین او خطا بوده 
فتوا  آنان دچار خطا در  از  بعضی  فتاوای مراجع معلوم می شود  از اختالف  فتوای جدیدش. همچنین  یا 

شده اند، ولی با این حال هیچ کس اندک تردیدی در وجوب تقلید از مراجع ندارد.
اگر به روش خردمندان در زندگی توجه کنیم، می یابیم آنان در مواردی، اطاعت را ضروری می دانند، 

گرچه دستور دهنده را معصوم نمی دانند.
فرض کنید فرماندهی در جنگ به سربازان خود دستوری بدهد؛ اگر سربازان بخواهند به استناد اینکه احتمال 
دارد فرمانده خطا کند، از دستورش سرپیچی نمایند، آیا کار جنگ سامان خواهد گرفت؟ آیا اقدام و حرکتی 
صورت می گیرد؟ آیا شکست این گروه حتمی نیست؟ پس تبعیت نکردن چنان زیانی دارد که با ضرر ناشی از پیروی 
از دستور اشتباه قابل مقایسه نیست. به عبارت دیگر اطاعت از فرمانده چنان منافعی دارد که با ضرر اندک ناشی 
از پیروی یک مورد دستور اشتباه قابل مقایسه نیست. همچنین زمانی که به پزشک متخصص مراجعه می کنید، آیا 

احتمال خطا در تشخیص او می دهید؟ با وجود چنین احتمالی از مراجعه به پزشک چشم نمی پوشید.
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اطاعت نکردن از حاکم موجب هرج و مرج و اختالل نظام جامعه می گردد. در تمام موارد مذکور روش 
خردمندان اعتنا نکردن به احتماالت ضعیف به هنگام عمل است. حال اگر به خصوصیات ولی فقیه توجه کنیم 
و در نظر داشته باشیم که حاکم اسالمی همیشه در هر کاری با صاحب نظران و متخصصان مشورت می کند و 
بعد تصمیم می گیرد و مردم هم وظیفه دارند از خیرخواهی و مصلحت اندیشی برای حاکم شرعی مضایقه نکنند، 

احتمال خطا تا حد بسیاری کاهش می یابد و دیگر معقول نیست از دستور های او سرپیچی کنیم.

2 توضیح دو اصطالح »مرجع تقلید« و »والیت فقیه«
مرجع، از کلمٔه رجوع گرفته شده است و به معنی کسی است که به او رجوع می کنند. مردم به فقیه رجوع 
می کنند تا احکام دینی خود را از او بپرسند. البته این رجوع به این صورت نیست که همٔه مردم به محل 
زندگی فقیه بروند و حضوری از وی بپرسند؛ این رجوع می تواند استفاده از کتاب »توضیح المسائل« باشد، 
می تواند سؤال از روحانی محل باشد که نظرات فقیه را می داند، می تواند از طریق تلفن به دفتر فقیه باشد و 

یا مراجعه به وب گاه آن مرجع.
تقلید نیز به معنی پیروی کردن است؛ پیروی از نظرات فقیه درباره نماز، روزه، خمس، امر به معروف و 

نهی از منکر و سایر احکام دینی.
والیت نیز به معنی سرپرستی و اداره کردن است. فقیهی که ادارٔه جامعه را بر عهده دارد و دستورات او 

در جامعه اجرا می شود »ولی فقیه« نام دارد.

3 منشأ اختالف فتوای مراجع
اگر  می گویند  آنها  است.  مراجع  فتوای  در  اختالف  علت  دارند،  دانش آموزان  که  از سؤال هایی  یکی 
منبع فتوای علما، کتاب قرآن و احادیث معصومین است، چرا اختالف نظر پیش می آید؟ در این مورد توجه 

دانش آموزان را به چند نکته جلب می کنیم:
الف( مجتهدان با ائمه اطهار  در بیان احکام دین، تفاوت دارند. معصومین  براساس علم الهی 
احکام را بیان می کنند برای همین حکم آنان یقینی است و اختالفی هم در میان آنها نیست. اما مجتهدان 
براساس تفکر و اندیشٔه خود حکم می کنند، بنابراین احتمال خطا  وجود دارد؛ همان طورکه احتمال خطا و 

اشتباه در نظر پزشک یا هر متخصصی هست.
هم  کنار  را  احادیث  و  آیات  می کنند؛  مراجعه  احادیث  و  قرآن  به  علمی خود،  تالش  در  مجتهدان  ب( 
ابراز  را  نظر خود  و  می اندیشند  احادیث  و  آیات  آن  دربارٔه  دارند،  اختیار  در  که  قواعدی  با  و  می گذارند 

می کنند. در اینجا ممکن است مجتهدی به یک نتیجه و مجتهد دیگر به نتیجه دیگر برسد.
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ج( یکی از منابعی که مجتهدان استفاده می کنند، کتاب های حدیث است. مجتهدان هنگام مراجعه به این 
کتاب ها می کوشند که احادیث معتبر را از غیرمعتبر جدا کنند و از احادیث معتبر کمک بگیرند. در اینجا نیز 
ممکن است مجتهدان اختالف نظر پیدا کنند و حدیثی از نظر یک فقیه معتبر و از نظر مجتهد دیگر، غیرمعتبر 

تلقی شود.

منابع برای مطالعه بیشتر

1 والیت فقیه به زبان ساده، جواد محدثی، نشر بوستان کتاب.
2 پیشینه تاریخی والیت فقیه، احد جان بزرگی، نشر کانون اندیشه جوان.

3 والیت فقیه، هادوی تهرانی، کانون اندیشه جوان.
. 4 نگاهی گذرا به نظریه والیت فقیه، مصباح یزدی، نشر مؤسسه امام خمینی 

5 نسیم اندیشه )دفترسوم(، جوادی آملی، نشر اسراء.
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وضو، غسل و تیممدرس ششم

هدف کلی

آشنایی با برخی از احکام وضو، غسل و تیمم
اهداف جزئی 

 آشنایی با موارد وجوب وضو
 آشنایی با شرایط وضوی صحیح

 آشنایی با شیؤه انجام غسل
 آشنایی با موارد وجوب تیمم

 یادگیری شیؤه انجام تیمم

ضرورت درس

دانش آموزان در پایٔه دوم ابتدایی با شیؤه گرفتن وضو آشنا شده اند. در پایٔه پنجم و هفتم نیز شیوه انجام 
بر  این کتاب سعی  تیمم را آموخته اند. در  انجام  پایٔه چهارم چگونگی  یاد گرفته اند. همچنین در  غسل را 
این است که برخی مطالب بیان نشده در خصوص وضو که مربوط به شرایط صحت وضو می شود، برای 
دانش آموزان بیان شود. با توجه به اینکه در این سن، دانش آموزان دختر و پسر غسل های واجب را برعهده 
دارند، لذا بار دیگر و برای تأکید، در این درس به آن اشاره شده است. همچنین با توجه به اینکه یکی از 

موارد تیمم، انجام آن به جای غسل است، لذا الزم است که بار دیگر به آموزش تیمم پرداخته شود.

محورهای اصلی درس

1 ارزش و برکات وضو از زبان پیامبر 
2 موارد وجوب وضو
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3 موارد استحباب وضو
4 هفت شرط صحت وضو

5 شیؤه انجام غسل
6 مواردی که به جای غسل یا وضو باید تیمم کرد.

7 شیوهٔ انجام تیمم
8 آنچه که وضو و تیمم را باطل می کند.

این درس به این پرسش ها پاسخ می دهد: 
1 آیا فقط برای خواندن نماز باید وضو گرفت؟

2 آیا با هر آبی )مثالً آب دریا( می توان وضو گرفت؟
3 آیا بر روی الک می توان وضو گرفت؟

4 چه مواقعی باید تیمم کرد؟
5 چگونه تیمم کنیم؟

6 چه چیزی موجب باطل شدن وضو یا تیمم می شود؟

تحلیل اجزای درس

 ورودیه: این ورودیه با حدیثی از پیامبر آغاز شده است تا فلسفه و حکمت اعمال مختلف وضو تبیین 
شود. همچنین در بخش دیگری از ورودیه، حدیث دیگری از پیامبر در خصوص استحباب وضو گرفتن در 
همٔه اوقات بیان شده است. بسیاری از دانش آموزان گمان می کنند که وضوگرفتن فقط برای خواندن نماز 
است، در حالی که یکی از توصیه های پیشوایان دین این است که هرکس سعی کند تا حد امکان در تمام اوقات 
روز با وضو باشد، زیرا وضو آثار و برکات بسیاری دارد که در این حدیث برخی از این آثار بیان شده است.
نکتٔه مهم در مورد این حدیث این است که پیامبر با این سخن به دنبال واجب کردن وضو در تمام اوقات 
روز نبوده است، بلکه ایشان توصیه کرده است که در حد امکان سعی کنید تا در همٔه حاالت با وضو باشید و 

لذا نباید این حدیث را به گونه ای بیان کرد که مخاطب گمان کند وضو در همه حال واجب است.
 شرایط وضوی صحیح: شرایط صحت وضو، بیش از هفت مورد است که در اینجا با توجه به نیاز 

دانش آموز تنها به این هفت مورد اکتفا شده است.
نکتۀ مهم: با توجه به زیاد بودن مطالب این بخش سعی شود تا به درک مفهوم درس توسط دانش آموزان 
توجه کنیم و آنها را وادار به حفظ عبارات و واژگان نکنیم؛ مثالً اگر دانش آموزی آب مطلق را به آب خالص 
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تعبیر کرد، معلوم است متوجه معنای این بخش شده است و نباید عین کلمٔه آب مطلق را از او بخواهیم. حتی 
ممکن است دانش آموزی در تعریف آب مطلق تنها بتواند به نمونه هایی از این آب اشاره کند، مثالً بگوید آب 
رودخانه، آب چشمه و آب لوله کشی را آب مطلق می گویند، اما آب گالب یا میوه، مطلق نیست. این نشان 

می دهد که مخاطب مفهوم آب مطلق را درک کرده و همین برای ما کافی است.
تا چه حد احکام  اینکه دریابیم دانش آموزان  برای  این فعالیت محک خوبی است  فعالیت کالسی:   

مطرح شده در درس را فرا گرفته اند.
مورد اول اشاره به بحث آب مطلق و مضاف دارد که دانش آموزان با توجه به اطالعاتی که در این باره 

کسب کرده اند پاسخ این پرسش را می دهند.
اکثر دانش آموزان  این سؤال،  به  پاسخ  به بحث آب مطلق و مضاف مربوط می شود. در  نیز  مورد دوم 
وضو گرفتن از آب رودخانه را صحیح می دانند، اما احتماالً افراد نکته سنجی هم به این مطلب اشاره می کنند 
به شدت گل آلود می شود. در  به آب،  و ورود گل والی  باران  بارش شدید  به علت  گاه آب رودخانه ها  که 
چنین شرایطی آب رودخانه، دیگر آب خالص یا مطلق نیست و تبدیل به آب مضاف می شود و از همین جهت 

وضو گرفتن با آن، باعث بطالن وضو می شود.
به هم  که حالت وضو  به قدری طوالنی شود  تلفن  اگر صحبت پشت  دارد.  نیز دو جواب  مورد سوم 
بخورد، وضو باطل است. اما اگر صحبت کوتاهی باشد، مثالً در این حد که سالم و علیکی بکنیم و به آن فرد 

بگوییم که بعدًا با وی تماس می گیریم، وضوی ما صحیح است.
 بیشتر بدانیم: در این قسمت برخی سؤاالت رایج دانش آموزان در خصوص مسائل پیرامونی وضو 
پاسخ داده شده است. برای زیاد نشدن احکام این درس، این مطالب در قسمت بیشتر بدانیم قرار گرفته تا 

خود دانش آموز براساس میل و رغبت شخصی خود به دانستن احکام، به سراغ این مطالب برود.
 غسل: در این قسمت، دو نکته بایستی به خوبی برای دانش آموزان توضیح داده شود: اول موارد وجوب 
غسل و دوم شیوهٔ انجام آن. در موارد وجوب غسل برای دختران، باید به احکام خاص بانوان در این خصوص 
اشاره شود و در موارد وجوب غسل برای پسران نیز باید به احکام ویژهٔ آقایان در خصوص وجوب غسل توجه 

شود.
دبیران بایستی بدون هیچ گونه خجالت و با وضوح تمام، احکام دین را برای جوانان مطرح کنند، زیرا نپرداختن 
به این احکام به بهانٔه شرم و حیا، ممکن است باعث شود فردی تا آخر عمر، این موارد را یاد نگیرد و به خطا رود.

 تیمم: دانش آموزان در پایٔه چهارم ابتدایی با تیمم و برخی احکام آن آشنا شده اند. اکنون الزم است 
بار دیگر تیمم به آنها آموزش داده شود. این آموزش دوباره از دو جهت است: اول آنکه از آشنایی اولیٔه 
دانش آموزان با موضوع تیمم، پنج  سال می گذرد و به یادآوری مجدد نیاز دارد؛ دوم اینکه دانش آموزان در 
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سنی قرار دارند که در برخی زمان ها غسل بر آنها واجب می شود و در برخی شرایط بایستی به جای غسل، 
تیمم کنند؛ لذا مطلوب است که بار دیگر احکام تیمم را با دقت بیشتری فرا گیرند.

 فعالیت کالسی: در بخش قبلی دو مورد از مواردی که باید به جای غسل یا وضو، تیمم کرد، بیان شد. 
در این فعالیت از مخاطبان خواسته شده که سه مورد دیگر را نیز بیان کنند. نکتٔه قابل توجه در این بخش 
این است که موردی که در خود کتاب ذکر شده است، از مواردی است که دانش آموزان در کتاب هدیه های 
آسمان پایٔه چهارم با آن آشنا نشده اند، برای همین کامالً جدید است. اما در کتاب چهارم، سه مورد از موارد 

وجوب تیمم بیان گردیده است که انتظار می رود دانش آموزان در این فعالیت، همان موارد را بیان کنند.
این موارد عبارت اند از:

1 آب نداشته باشیم.
2 آب باشد اما استفاده از آب برای بدن ضرر داشته باشد.

3 وقت نماز به قدری تنگ است که اگر وضو بگیریم یا غسل کنیم، نماز قضا می شود.
 شیوۀ انجام تیمم: در این قسمت مراحل تیمم به ترتیب نشان داده شده است، اما نکاتی را الزم است 

در این قسمت بدانیم:
1 در کتاب گفته شده که تیمم باید بر خاک پاک یا هر چیز دیگری که تیمم بر آن صحیح است، انجام 

گیرد. چیزهای دیگری که تیمم بر آن صحیح است، عبارت اند از: سنگ، کلوخ، سنگ مرمر، ریگ.
2 در هنگام تیمم در کف دست ها و یا پیشانی و پشت دست ها مانعی نباشد، مثالً کسی که انگشتر در 

دست دارد نمی تواند با انگشتر تیمم کند.

دانستنی های معلم

چند حدیث دربارۀ وضو:
: وضو زیاد بگیر تا خداوند عمرت را زیاد کند. )امالی مفید، ص 60، ج 5(  پیامبر اکرم 

: شستن صورت و دست ها و مسح سر و پا در وضو رازی دارد. شستن صورت   پیامبر اکرم 
در وضو، یعنی خدایا هرگناهی که با این صورت انجام دادم، آن را شست و شو می کنم تا با صورت پاک به 
جانب تو بایستم و عبادت کنم، شستن دست ها در وضو، یعنی خدایا، از هر گناه دست شستم و به واسطه 
با دستم مرتکب شدم، دستم را تطهیر می کنم. مسح سر در وضو، یعنی خدایا، از هر خیال و  گناهانی که 
فکر باطل و گناه آلود که در سر پرورانده ام، سرم را تطهیر می کنم و آن فکر و خیاالت باطل را از سر به دور 
می اندازم. مسح پا، یعنی خدایا، من از رفتن به جاها و مکان های نامناسب پا می کشم و این پا را از هر گناهی 

که با آن انجام داده ام، تطهیر می کنم. )من ال یحضره الفقیه، ج 2، ص 302(
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: وقتی یکی از شما از خانه با طهارت )با وضو( خارج شود، در این صورت مالئکه در حق   پیامبر 
او دعا می کنند و می گویند: خدایا او را بیامرز، خدایا بر او رحم کن. )جامع احادیث شیعه، ج 6، ص 387(

منابع برای مطالعه بیشتر

1 آموزش احکام، ویژه دختران، محمدحسین فالح زاده، نشر الهادی.
2 آموزش احکام، ویژه پسران، محمد حسین فالح زاده، نشر الهادی.

3 احکام عمومی، محمد وحیدی، نشر عصمت.
4 احکام زندگی، محمد حسین فالح زاده، نشر فرهنگ اسالمی.



75 فصل دوم: یاددهی ـ یادگیری هر درس

احکام نمازدرس هفتم

هدف کلی

آشنایی با برخی از احکام نماز
اهداف جزئی 

  آشنایی با نُه مورد از مبطالت نماز
  آشنایی با برخی از احکام پیرامونی نماز

ضرورت درس

دانش آموزان در کتاب پیام های آسمان هفتم، نکاتی را در خصوص اهمیت نماز فرا گرفتند و در پایٔه هشتم 
با برخی از آداب نماز از جمله خواندن آن به جماعت و نیز گفتن اذان و اقامه آشنا شدند. در این کتاب بایستی 

با برخی از کارهایی که موجب بطالن نماز می شود، آشنا شوند.

محورهای اصلی درس

1  نماز بهترین وسیله برای یاد خدا
2  شک بین رکعت سوم و چهارم و حکم آن

3  تبیین نُه مورد از مبطالت نماز
4  بیان چند مسئلٔه شایع در مورد نماز که معموالً مورد سؤال دانش آموزان است.

این درس به این پرسش ها پاسخ می دهد: 
1  آیا اگر کسی در تعداد رکعات نمازش شک کند، نمازش باطل می شود؟

2  اگر انسان در نماز سهوًا صورت خود را به سمت چپ و یا راست بگرداند، نمازش باطل می شود؟
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3  آیا خندیدن در نماز، باعث باطل شدن آن می شود؟
4  اگر سهوًا در نماز حرف بزنیم، نماز باطل می شود؟

5  اگر باقی ماندٔه غذا در دهانمان باشد و آن را در بین نماز فرو بریم، نمازمان صحیح است؟
6  آیا در قنوت نماز می توان به زبان فارسی یا هر زبان دیگری دعا کرد؟

7  آیا عطسه یا خمیازه، نماز را باطل می کند؟

تحلیل اجزای درس

 ورودیه: در این قسمت سعی شده تا اهمیت و لزوم اقامٔه نماز از منظر رابطٔه دوستی میان انسان و خدا 
بیان شود. به این صورت که، هرچقدر انسان کسی را بیشتر دوست داشته باشد، بیشتر به یاد اوست و از 
همین جهت، هرآنچه که یاد دوست را در دل و ذهن انسان زنده کند، برای وی ارزشمند است. همین حالت 
در رابطٔه انسان با خالق خود که دست دوستی به سوی انسان دراز کرده است1، برقرار است؛ نماز طبق آیٔه 
قرآن، زنده کردن یاد خدا در دل است2. از این رو هرکس که خدا را به عنوان دوست و مونس خود برگزیند، 

قطعاً به نماز عشق می ورزد، زیرا نماز یاد این دوست را در دل انسان زنده نگه می دارد. 
 فعالیت کالسی: این فعالیت می خواهد دانش آموز را به این نکته متوجه کند که وقتی تمام مخلوقات 
آیا این غفلت بزرگی  آیا درست است که ما از این مسئله غافل باشیم؟  به حمد و تسبیح خداوند مشغولند 
نخواهد بود که همٔه عالم خداوند را عبادت می کنند و آنگاه انسان که خود را اشرف مخلوقات می داند، از 

سایر مخلوقات عقب تر باشد. 
بحث حمد و تسبیح همٔه موجودات در آیات مختلفی در قرآن ذکر شده است به عنوان نمونه: 

َو ِان مْن شیٍء إاّل یُسبُِّح ِبَحمده )سورٔه اسراء، آیٔه ٤٤( 
ماوات و ما ِفی األرض )سورٔه حشر، آیٔه ١( َسِبََّح ِللّه ما ِفی السَّ

نیاز  مورد  بیشتر  که  مورد  نُه  به  درس  این  در  که  است  مورد  دوازده  نماز،  مبطالت  نماز:  مبطالت   
دانش آموزان است، اشاره شده است.

بیان  به زبان ساده  نماز  تا برخی اشکاالت رایج دانش آموزان در مورد  این قسمت سعی شده است  در 
شود؛ مثالً دانش آموزان به دلیل اقتضائات سنی خود، گاه در نماز می خندند. برخی از آنها گمان می کنند که 
هر خنده ای نماز را باطل می کند و برخی هم فکر می کنند که خنده در هر صورت، نماز را باطل نمی کند. اما 

١ــ اشاره به این فراز دعای ابوحمزه ثمالی دارد که: »الحمُد لّله اّلذی َتحبََّب الیَّ و ُهو َغنیٌّ َعّنی: ستایش خدایی را که به من اظهار 
دوستی کرده با آنکه از من بی نیاز است. 

ه، آیٔه ١٤ ـٰ لوَة ِلِذکرٰی؛ سورٔه ط 2ــ اشاره به آیه: َاِقِم الصَّ
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بطالن نماز بستگی به نوع خنده دارد:
صورت نماز را برهم بزند: نماز را باطل می کند،    

چه عمدی باشد، چه سهوی، چه با صدا باشد، چه بی صدا.   
تبسم: نماز صحیح است.       
خنده: نماز صحیح است. بی صدا   خنده ای که    

قهقهٔه عمدی: نماز باطل است. صورت نماز را برهم نزند      
قهقهٔه سهوی: نماز صحیح است. بـا صدا       

 چند مسئلۀ مهم دربارۀ نماز: در این قسمت سعی شده تا مسائلی مطرح گردد که معموالً از مشکالت 
رایج در میان دانش آموزان است؛ مثالً بسیاری از دانش آموزان نمازهای خود را بسیار سریع و تند می خوانند، 
به گونه ای که برخی ذکرها را در حال حرکت می گویند؛ و یا آن قدر تند اذکار را می گویند که حروف درست 

ادا نمی شوند. در این قسمت، این گونه مسائل مورد توجه قرار گرفته و حکم آنها بیان شده است.
 فعالیت کالسی: با توجه به احکام مطرح شده در درس، دانش آموزان بایستی حکم هر یک از موارد 
مطرح شده را بیان کنند؛ مثالً در مورد قسمت یک، باید بگویند که اگر ذکرهای واجب نماز را در حال حرکت 

بگویند، نمازشان باطل است و عجله دلیل درستی برای اینکه ذکرها را در حال حرکت بگویند،نیست.
در قسمت دوم، نماز باطل نمی شود، چون عمدًا آخ نگفته است بلکه طبق متن، از روی بی اختیاری بوده 

است. البته حکم آن، این است که پس از پایان نماز، دو سجدٔه سهو به جا آورد.
در قسمت سوم، نماز باطل می شود، چون اگر نمازگزار سر خود را به حدی بچرخاند که دیگر صورتش 
رو به قبله نباشد، نمازش باطل می شود. در اینجا هم ذکر شده که صورت خود را برمی گرداند و به پشت 
سرش نگاه می کند. توجه داشته باشیم که در این مسئله، سهوی و عمدی بودن این کار نقشی در حکم ندارد 

و در هر دو صورت، نماز باطل است.
در مورد چهارم، چون نمازگزار خنده اش عمدی نبوده است، نمازش صحیح است.

در مورد پنجم، نماز صحیح است، چون نماز در صورتی باطل می شود )براساس مسئلٔه شمارٔه 6، بخش 
مبطالت نماز( که صورت نماز به  هم بخورد، اما در اینجا، صورت نماز به هم نخورده است.

دانستنی های معلم

چند حدیث در مورد نماز
: روزی پیامبر در مسجد نشسته بودند، مردی وارد شد و بی آنکه رکوع و سجود خویش    امام باقر 



78

را کامل به جا آورد، نماز گزارد. پیامبر  فرمود: نماز او چون مرغی است که نوک بر زمین می زند 
و اگر با این حال از دنیا برود به دین من نمرده است.

: آگاه باشید نماز سفره گسترده خدا در زمین است که خداوند آن را روزی پنج بار    پیامبر اکرم 
برای اهل رحمتش )افراد شایسته رحمت( گوارا نموده است. )مستدرک الوسائل، ج ١، ص 170(

: نماز چهره شیطان را سیاه می کند. )نهج الفصاحه، ص 396(   پیامبر اکرم 
: تا وقتی که فرزندان آدم، نمازشان را به دقت و با شرایط و آداب می خوانند، شیطان    پیامبر اکرم 
پیوسته از آنان در وحشت و هراس است؛ پس اگر انسان نماز را ضایع نماید، شیطان بر او چیره می شود 

و او را درگناهان کبیره انداخته و وی را گرفتار می کند. )بحاراالنوار، ج 82، ص202(

منابع برای مطالعه بیشتر

موارد معرفی شده در درس قبل.
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همدلی و همراهیدرس هشتم

هدف کلی

توجه به معیارهای دوستی و تالش برای انتخاب دوست مناسب
اهداف جزئی 

  توجه به تأثیرات مثبت یا منفی دوست بر انسان و زندگی او
  شناخت معیارهای دوست خوب

  آشنایی با وظایف دوستان نسبت به یکدیگر

ضرورت درس

دوران نوجوانی و جوانی از حساس ترین مراحل زندگی هر انسانی است زیرا راه و منشی که انسان در 
این سن انتخاب می کند، می تواند همه زندگی انسان را تا پایان عمر تحت تأثیر خود قرار دهد. یکی از عوامل 
سالگی   15 سن  به  اکنون  دانش آموزان  هستند.  دوستان  سن،  این  در  زندگی  مسیر  انتخاب  در  تأثیرگذار 
رسیده اند و به دلیل خصوصیات این دوران به شدت از دوستان و همساالن خود تأثیرپذیرند. از همین جهت 
با افراد  باشند و از خطرات دوستی  بایستی آگاهی الزم را در خصوص ویژگی های دوستان خوب داشته 
نامناسب با خبر شوند. در خصوص بحث دوست مطالب زیادی در کتاب های درسی گفته شده است، اما 
ویژگی این درس این است که صرفاً با نگاه دینی و با توجه به آیات و روایت به مسئله دوستی پرداخته است.

محورهای اصلی درس

1  نیاز به دوست یکی از نیازهای اساسی انسان )نیاز روحی(

2  حساسیت انتخاب دوست در دوران نوجوانی و جوانی

3  سه ویژگی دوست خوب: اهل فکر و اندیشه، آلوده نبودن به گناه و بی بندوباری، خیرخواه دیگران بودن
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4  پیامدهای بی توجهی به مالک های انتخاب دوست خوب

5  دو مورد از حدود و وظایف ما در دوستی: احترام به دوست و میانه روی در دوستی

این درس به این پرسش ها پاسخ می دهد: 
1  چرا این قدر به نوجوانان و جوانان در مورد انتخاب دوستان خود تذکر داده می شود؟

2  دوست ناباب چه کسی است؟

3  دوستی با افراد نامناسب چه تأثیری بر انسان می گذارد؟

4  ویژگی های دوست خوب چیست؟

5  حد و مرز دوستی کجاست؟ آیا می توانم به بهانه صمیمی بودن با دوستم هرگونه که می خواهم با او 

رفتار کنم؟

تحلیل اجزای درس

 ورودیه: هدف اصلی این ورودیه، توجه دادن دانش آموز به حساسیت و اهمیت جایگاه دوست در 
روایات است. به همین منظور، برخی از تعابیری که در روایات در خصوص دوست بیان شده در دو ستون 
نگاشته شده است. ستون اول تعابیری است که در خصوص دوست خوب گفته شده است. براساس این 
روایات دوستان خوب، از خویشاوند هم به انسان نزدیک ترند، زیرا گاه انسان چنان با آنها انس می گیرد که با 
نزدیکان و آشنایان خود چنین ُانسی ندارد و گاه آنان، چنان به یاری انسان می آیند که حتی خویشاوندان نیز 
این چنین کمکی به انسان نمی کنند. همچنین در این روایات دوست خوب به عنوان برترین سرمایه و اندوخته 
معرفی شده است. چه سرمایه ای باالتر از دوستانی که در همه حال یاور انسان و در کنار وی هستند؛ کسانی 
که هرکاری را در حد توانایی خود انجام می دهند تا غم را از چهرٔه دوست خود بزدایند، دوستانی که اگر 
انسان به خطا رود، وی را از آن خطا بازمی دارند و عیوب انسان را به وی متذکر می شوند. چنین افرادی 
که هم از لحاظ مادی و هم معنوی، پشتیبان ما هستند، قطعاً جزو باالترین سرمایه و اندوختٔه ما خواهند بود.

در این روایات دوست خوب عامل زنده شدن روح و روان انسان نیز معرفی شده است. بودن در کنار این 
دوستان، غم وغصه های انسان را می زداید و انسان را از انزوا و تنهایی نجات می دهد. 

از سوی دیگر، همنشینی که ویژگی های دوستی خوب را نداشته و اخالق و رفتاری ناپسند داشته باشد به 
پاره ای از آتش تعبیر می شود، آتشی که می تواند جوانی و عمر انسان را بسوزاند. چه بسیار انسان هایی که 
به دلیل دوستی با چنین افرادی، زندگی و سالمت خود را از دست داده اند یا در مسیری خطرناک و نامعلوم 

قرار گرفته اند.
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در روایات، از همنشین بد به عنوان ترسناک ترین چیزها نیز یاد شده است. چه چیز ترسناک تر از کسانی که 
با هل دادن انسان به سوی بیراهه ها، دنیا و آخرت انسان را به نابودی می کشند. همنشین بد، هم انسان را در 

دنیا گرفتار آلودگی، گناه و زشتی می کند و هم مانع حرکت انسان در جهت رشد معنویت و خوبی ها می شود.
همچنین همنشین بد به شمشیری زیبا و در عین حال زهرآلود نیز تشبیه شده است، شمشیری که به علت 
بریدن، خون ریزی  به آن همان و  ظاهر براقش هر کسی دوست دارد آن را در دست گیرد، اما دست زدن 
و زخمی شدن با آن نیز همان. همنشینان بد معموالً ظاهری فریبنده دارند، مثالً حرف های قشنگ می زنند 

آن چنان که هرکسی عالقه مند می شود مانند آنان شود و دنباله  روی آنان گردد.
 انتخاب سرنوشت ساز: آنچه که در این بخش مورد تأکید قرار می گیرد، دو نکته است:

نکتۀ اول: دانش آموز باید بداند که ما به گونه ای خلق شده ایم که در طول زندگی خویش، هم نیازهای 
جسمی داریم و هم نیازهای روحی. نیازهای جسمی مانند نیاز به آب، غذا، مسکن، هوا و … است و نیازهای 

روحی مانند نیاز به دوست، همسر، آرامش و…  .
خداوند که خود این نیازها را در وجود ما قرار داده، جهان را به گونه ای خلق کرده است که هر انسانی، پاسخ 
نیازهای خود را در دنیای اطراف خود بیابد. یکی از نیازهای روحی مهم برای انسان، نیاز به دوست و همنشین 
مناسب است. یعنی خدا ما را به گونه ای آفریده است که به دنبال همنشین خوب و دوست می گردیم تا با او انس 

بگیریم، در کنارش به آرامش دست یابیم و در سختی و آسایش، بخشی از زندگیمان را با او سپری کنیم.
نکتٔه مهمی که در این بخش وجود دارد این است که خدایی که این نیاز را در وجود ما قرار داده است، 
بهتر از هر کس دیگری می داند که برای پاسخ به این نیاز روحی، چه افرادی به درستی می توانند این نیاز ما 
را برآورده کنند و چه کسانی نمی توانند. از همین رو، خداوند برای انتخاب دوست، قوانینی قرار داده است 
تا مبادا در مسیر برآورده کردن پاسخ این نیاز به بیراهه رویم، یعنی همان طور که خداوند در مورد نیازهای 
جسمی قوانینی را وضع کرده است تا سالمت جسم و جان ما دچار خدشه نشود؛ مثالً فرموده است که برای 
برآورده شدن نیاز به غذا، هر غذایی را نخورید، چرا که فالن مادٔه غذایی مضر است و برای همین آن را حرام 
اعالم کرده است، همین طور هم در مورد نیازهای روحی دستوراتی داده است تا به سالمت روح ما آسیبی 
وارد نشود، مثالً فرموده است با کسانی که شما را از خدا غافل می کنند، دوست نشوید؛ زیرا سرانجامی جز 

نابود کردن عواطف انسانی و سرمایه های معنوی در وجود شما ندارد.
باالی  به دلیل حساسیت  که  داده شده است  توجه  این مسئله  به  این بخش  دوم  نکتۀ دوم: در قسمت 
دوران  در  آنان شده است.  به  این خصوص  در  فراوانی  توصیه های  نوجوانی،  دوران  در  انتخاب دوست 
نوجوانی، عواطف و احساسات انسان به شکل عجیبی افزایش یافته و همین امر، باعث می شود تا نوجوان 

به هر کسی دل ببندد، شیفتٔه او شود و خود را از هر جهت شبیه او کند.
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بخشی از این شبیه شدن ها ناخودآگاه است، یعنی فرد بدون آنکه خود متوجه باشد، مانند همنشین خود 
رفتارهای  به سمت  انسان  به سقوط  منجر  مدتی  از  پس  نباشد،  مناسبی  فرد  او  اگر  مسلماً  و  می کند  رفتار 

ناشایست می شود.
 فعالیت کالسی: این فعالیت برای تأکید بر نکتٔه دومی است که در قسمت قبل مطرح شد و به دنبال آن 
است که دانش آموزان با نگاه به دوستان و اطرافیان خود، به عمق سخن امام علی  که در متن درس آمده، 

پی ببرند و درنتیجه در برخی از دوستی های خود بازنگری کنند.
 بهترین دوست: سؤاالتی که در ابتدای این بخش مطرح شده است، سؤاالت مهمی است. خوب است از 
دانش آموزان خواسته شود تا معیارهای خود را برای انتخاب دوست بگویند. حتی می توان با پردازش بیشتر این 
سؤاالت، آنها را به تأمل بیشتر در این سؤاالت واداشت.در این بخش اشاره شده است که در کتاب هفتم با سه 
ویژگی دوست خوب آشنا شده اید و در این کتاب با سه ویژگی دیگر آن، آشنا می شوید. جهت یادآوری مطالب 

کتاب هفتم، بهتر است به صورت مختصر نکاتی که در آن کتاب در خصوص دوست مطرح شد، بیان شود.

و  ِبالُعرِف  َوْأُمر  الْعفَو  »ُخِذ  اعراف  آیٔه 199 سورٔه  از  برگرفته  ویژگی،  این  باشد:  فکر  و  اندیشه  اهل   
َأْعِرْض َعِن الجاهلیَن« و نیز حدیثی از امام علی  است که می فرماید: »برای مسلمان سزاوار است که از 
رفاقت با سه کس اجتناب کند: بی باک ]در گفتار و کردار یعنی انسان هرزه[، احمق و دروغگو؛ اما شخص 
بی باک و هرزه، کار خود را برای تو زینت دهد و دوست دارد تو هم مانند او باشی و در کار دین و آخرتت 
تو را یاری نکند و رفافت با او جفا و قساوت قلب می آورد… اما احمق پس او به خیر و خوبی تو دستور 
ندهد و در رفع شر امیدی به او نیست، اگرچه خود را به رنج و زحمت بیندازد و چه بسا بخواهد خیری به تو 

رساند ولی به تو زیان می رساند…«
یکی از ویژگی های دوستی در این دوران، این است که نوجوانان مشکالت و مسائل خود را در جمع های 

دوستانٔه خود به مشورت می گذارند و از یکدیگر راه حل می خواهند.
دادن  با  باشند،  ناآگاه  یا  کم اطالع  افرادی  می کند  انتخاب  خود  برای  نوجوان  که  دوستانی  اگر  قطعاً 
مشورت های غلط، زمینه های انحراف او را فراهم می کنند، مثالً وقتی نوجوانی به دوستان خود از غم ها 
و مشکالتش حرفی می زند، ممکن است برخی از همین افراد ناآگاه به او کشیدن سیگار یا مصرف برخی 

روان گردان ها را برای غلبه بر غم وغصه، پیشنهاد  کنند!
این قسمت از درس با توجه به همین نکته، به نوجوانان توصیه می کند که حتماً یکی از معیارهای اصلی 
خود در انتخاب دوست را، آگاهی و دانایی فرد بگذارند. دوست دانا هر راهی را پیش پای دوست خود 
نمی گذارد و اگر خود نتواند کاری برای دوستش انجام دهد، او را به سمت مشاوره با افراد آگاه )همچون 

معلم، پدرومادر، روحانی محل و…( سوق می دهد.
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به دلیل محیط تربیتی  اهل گناه نباشد و  از گناه دیگران نیز ناراحت شود: متأسفانه برخی نوجوانان   
آنها همنشین و همراه شود،  با  نیز که  انحرافات اخالقی می شوند و هرکس دیگری  نامناسب، دچار برخی 
گرفتار این انحرافات می شود. این گونه افراد، شکستن برخی هنجارها یا رعایت نکردن برخی ارزش ها را بد 
نمی دانند و بدتر از آن اینکه، نه تنها خودشان آن را تکرار می کنند بلکه زشتی این اعمال را پیش دوستانشان 

نیز توجیه می کنند.
به عنوان نمونه افرادی هستند که به دیدن فیلم ها و عکس های غیراخالقی معتاد شده اند و برای قبح زدایی از 
کار خویش، تالش می کنند هم کالسی های خود را نیز آلوده کنند تا در این امر احساس تنهایی نکنند. همچنین 
آنها با تعریف کردن مطالب مستهجن و به کار بردن الفاظ رکیک و دور از ادب در روابطشان با هم سن وسال های 
خود سعی می کنند نسبت به سنی که دارند خود را بزرگ تر جلوه  دهند و فکر می کنند به این ترتیب نشان داده اند 
که از دانایی و توانمندی بیشتری نسبت به سایرین برخوردارند. اشاعٔه این رفتار و تشویق دیگران به همگونی با 
آنها به خوبی در حدیث امام علی  مورد توجه قرار گرفته است. در این حدیث آمده است که این افراد کارهای 

زشت خود را زیبا جلوه می دهند تا بقیٔه دوستانشان را نیز همچون خود کنند.
بشناسند، چند خصوصیت  را  افراد  این  ویژگی  بتوانند  بهتر  نوجوانان  آنکه  برای  این بخش،  ادامٔه  در 
مطرح در این افراد بیان شده است: اول آنکه، آنها به راحتی گناهان خود را با آب وتاب برای دیگران مطرح 
می کنند؛ دوم اینکه، آنان بقیه را نیز مستقیم یا غیرمستقیم به انجام اعمال زشت تشویق می کنند؛ سوم آنکه، 
آنان به راحتی از کنار اشتباهات و گناهان دوست خود می گذرند و نه تنها تذکری به او نمی دهند بلکه با گفتار 

و حتی خندیدن، کار زشت و اشتباهش را تأیید می کنند. 
بسیاری از نوجوانانی که در این سن درگیر رابطه با جنس مخالف، کشیدن سیگار، عادت های زشت 

اخالقی و… شده اند، از طریق همین افراد به ظاهر دوست، گرفتار شده اند.

 خیرخواه دوستانش باشد: یکی از اشتباهات رایجی که در میان دوستان نوجوان وجود دارد این است 
که گمان می کنند دوست خوب کسی است که هرچه از انسان سر می زند، چه درست و چه غلط، به او چیزی 
نگوید و همیشه یاور و مؤیدش باشد؛ بنابراین اگر دوستی تذکری به او بدهد رنجیده خاطر می شود. در این 
بخش بیان شده است که دوست خوب کسی است که دلسوز ما باشد و اگر دید در راهی که می رویم چاهی 

وجود دارد باید راه را از چاه به ما نشان دهد.
به سرنوشتمان  و  بوده  ما  بهتر شدن حال  دنبال  به  در حقیقت  می گوید  را  ما  که عیب های  دوستی  پس 
حساس است. او می تواند بی تفاوت از کنار رفتارهای ما بگذرد، اما وقتی نسبت به سرنوشت ما حساسیت 

نشان می دهد ثابت می کند که دوست دلسوزی است و خوبی ما را می خواهد.
، این سؤال را از دانش آموز پرسید: »چرا امام از بیان  در اینجا می توان با توجه به حدیث امام صادق 



8٤

عیب های خود توسط دیگران، به گرفتن هدیه تعبیر کرده است؟«
 فعالیت کالسی: مسئله ای که در این فعالیت مطرح شده است یکی از چالش های جدی دانش آموزان 
است که در این سن با آن مواجه هستند؛ مثالً دانش آموزان با خواندن معیارهای دوست خوب، به این نتیجه 
می رسند که برخی از کسانی که به عنوان دوست انتخاب کرده اند، مناسب نیستند و شرایط دوست خوب را 

ندارند. اما با این مشکل مواجه می شوند که چگونه بعد از این همه مدت، به این دوستی پایان دهند؟!
این فعالیت خواسته است تا از زبان خود دانش آموز راهکارهایی ارائه شود تا اثرگذاری آن بیشتر شود. 
همچنین شما به عنوان یک دبیر بایستی راهکارهایی را مدنظر داشته باشید تا در صورت لزوم آنها را برای 

دانش آموزان بیان کنید. این راهکارها عبارت اند از:
1  بهترین کار در این موارد این است که نوجوانان، ارتباط خود را با این افراد به تدریج کم کنند تا شاید 

آن افراد متوجه رفتار نامناسب و بد خود بشوند و از این طریق به فکر تغییر رفتارشان برآیند. قطع 
رابطٔه سریع در این مواقع، شاید واکنش مناسبی نباشد و هر دو طرف، آسیب عاطفی ببینند و فردی 
که رفتار مناسب ندارد، نفهمد که چرا دوستش از او دوری می کند. بنابراین، پیشنهاد کنید که کم کم 
از شدت این نوع دوستی ها بکاهند، مثالً حتی المقدور از یک مسیر با هم به خانه نروند، تا آنجا که 
می توانند به منزل این افراد تردد نکنند، ساعات کمتری را با آنها بگذرانند و… . این رفتار موجب 

می شود که آن افراد، یا رفتار بدشان را تغییر دهند و یا خودشان رابطه شان را با ما قطع کنند.
2  برای اینکه نوجوان بتواند خأل قطع رابطه با این قبیل افراد را پر کند و بر عزم خود برای عدم معاشرت با 

آنها جدی باشد، باید سعی کند تا ارتباط خود را با خدا تقویت کند، به نمازش بیش از گذشته اهمیت دهد، 
در برخی مراسم مذهبی مانند مجالس قرائت قرآن، دعا و توسل بیشتر شرکت کند، در مسجد حضور 
بیشتری داشته باشد و… . این کارها کمک می کند تا خداوند به انسان در این امر یاری رساند و با یاد خدا 

و کسب آرامش، راحت تر به دوری از این همنشینان و همراهان نامناسب، کنار بیاید.
بیشتر بدانیم: در این قسمت به برخی از نتایج دوستی های بدون معیار، پرداخته شده است. کسی   
می دهد  قرار  قشنگش  یا حرف های  و  او  به روز  بودن  و  باکالس  دوست،  زیبایی  را  دوستی خود  معیار  که 
و به مالک های گفته شده در درس بی توجه است، به راحتی در دام کسانی می افتد که از دوستی، هدفی 
از مدتی  انتخاب می کند، پس  به عنوان دوست خود  انسان کسی را  ندارند. وقتی  تفریح  یا  جز سودجویی 
آن چنان به او دل می بندد که بدی های او را نمی بیند و گاه بدی های او را نیز خوبی می شمارد. در این زمان 
نیز در  پا بگذارد، وی  به دنبال این دوست می افتد و هر بی راهه ای را که او در آن  فرد چشم و گوش بسته 
آن قدم می گذارد. عالوه بر این، این تبعیت بی چون و چرا باعث می شود که برخی افراد سودجو به دنبال 

سوء  استفاده برآیند و دوستان خود را در منجالب فساد وارد کنند.
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 حدود و وظایف دوستی
1  احترام به دوست: اولین وظیفٔه ما نسبت به دوستان، حفظ احترام آنان و رعایت ادب است. برخی 

گمان می کنند که به ِصرف دوستی با کسی، می توانند حریم ها را زیر پا بگذارند و به بهانٔه صمیمی بودن، 
هر حرفی را به دوست خود بزنند و هر رفتاری را با وی داشته باشند. این افراد به بهانٔه صمیمیت، 
شوخی های  و  می اندازند  دست  می کنند،  مسخره  را  او  می دهند،  خود  دوستان  به  نامناسب  القاب 
نامناسب می کنند. این افراد توجه ندارند که شاید در کوتاه مدت دوستشان واکنشی نشان ندهد، اما 
به تدریج از آنها دل زده می شود و بذرهای کینه و نفرت در دل وی جوانه می زند و پس از مدتی به 

کمترین بهانه ای از آنها دل می کند.
2  میانه روی در دوستی: نوجوانان به دلیل اقتضائات سنی خود، از احساسات و عواطف باالیی برخوردارند 

و در عرصٔه دوستی که صحنٔه ابراز عواطف است، گاه از حدود و مرزها خارج می شوند و دچار افراط در 
این مسئله می شوند. بعضی از نوجوانان در این سن به حدی شیفتٔه دوستان خود می شوند که نمی توانند 

لحظه ای از آنان دل بکنند و سعی می کنند تا آنجا که ممکن است همراه و کنار آنها باشند.
 فعالیت کالسی: اگرچه پاسخ این فعالیت، برعهده دانش آموزان گذاشته شده است اما دبیران محترم 
به دلیل سن  دانش آموزان  از  بسیاری  کنند.  ایفا  فعالیت  این  را درجهت گیری درست  نقش اصلی  بایستی 
خاصی که دارند، به نوعی با چنین دوستی های افراطی مواجه شده اند و از آثار آن باخبرند. بنابراین شایسته 
راه  و  بدهند  نظر  گونه دوستی ها  این  و مضرات  آثار  بخواهیم در خصوص  دانش آموزان  از خود  تا  است 
خارج شدن از چنین دوستی هایی را بیان کنند. اگر کسی دچار چنین دوستی هایی شود، بایستی برای خروج 

از این مسیر، موارد زیر را رعایت کند:
به ارتباط با خدا روی بیاورد، یعنی نمازهای خود را به موقع بخواند،  تا بیش از گذشته  1  سعی کند 

حداقل روزی یک صفحه قرآن با توجه به معنای آن تالوت کند و حضور در مسجد و مکان های 
مذهبی را بیشتر کند. با خدا بودن باعث می شود تا عشق های دروغین و عالقه های افراطی از قلب 

انسان خارج شود و انسان قلب خود را از محبت خدا سرشار سازد.
2  بهتر است چنین افرادی به جای انتخاب یک دوست و عالقه ورزی بیش از حد نسبت به وی، دوستان 

متعددی انتخاب کنند و عالقه و محبت خود را بین آنان تقسیم کنند. این کار موجب می شود تا تعادل 
به  برقرار شود. حضور در جمع سایر دوستان، اختصاص دادن وقت  به دوستان  نسبی در محبت 

گفت وگو با دیگر دوستان و… موجب می شود تا فرد خود را محصور در یک نفر نکند.
3  برای تعدیل عالقه و محبت انسان به دوستان، یکی از بهترین راه ها افزایش ارتباط با اعضای خانواده 

است. هرچه انسان رابطٔه صمیمانه تری با پدر و مادر و خواهر و برادر خود داشته باشد، کمتر گرفتار 
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عالقه های افراطی می شود. از این رو گاه الزم است تا دبیران صحبتی با اولیای چنین دانش آموزانی 
داشته باشند و از آنان بخواهند محبت بیشتری را نثار فرزندشان کنند.

4  معموالً افرادی بیشتر وارد چنین دوستی های افراطی می گردند که اعتماد به نفس پایین تری دارند. 

از همین جهت یکی از راه های درمان عالقه های افراطی، دادن اعتماد به نفس به این افراد است. 
باید از آنان خواست تا ویژگی و نکات مثبت شخصیتی خود را یادداشت کنند و هر روز نظری به آن 
بیندازند تا نقاط قوت خود را هر روز به یاد آورند. همچنین دبیران نیز می توانند با تکیه بر ویژگی های 
مثبت چنین افرادی، آنان را در افزایش اعتماد به نفس کمک کنند. هرچه اعتماد به نفس این افراد 

باالتر رود، کمتر وارد چنین فضاهای عاطفی افراطی می شوند.
 بیشتر بدانیم: این بیشتر بدانیم با توجه به یکی از مشکالت شایع در میان نوجوانان نگاشته شده است. 
یکی از مسائلی که باعث می شود نوجوان امروزی تن به دوستی های ناسالم بدهد، تنهایی وی است. به دلیل 
افزایش خانواده های تک فرزندی یا دو فرزندی و نیز اشتغال پدر و مادر و نداشتن فرصت کافی برای توجه 
به فرزندان، آنان احساس تنهایی می کنند و همین احساس را مجوزی می دانند تا برای رهایی از آن به گونه ای 
خود را سرگرم کنند. از همین رو، گاه خود را با ورود به فضاهای مجازی و دوستی با افراد مختلف مشغول 
می کنند. ورودی که در بسیاری از مواقع تبعات خطرناکی برای نوجوان دارد. آلوده شدن نوجوان به ارتباط 
با جنس مخالف، ورود به سایت ها و شبکه های غیراخالقی، از بین رفتن حیا و گرایش به بی بند و باری برخی 

از نتایج ورود به شبکه های مجازی است.
از این رو، در این بخش با ذکر برخی از آثار این گونه برنامه ها، به راه حل مناسبی برای رهایی از این تنهایی 
اشاره شده است. انس با خدا و توجه به معنویات بهترین راه حلی است که قلب تشنٔه انسان را سیراب می کند 
و چه زیبا فرازهایی از دعاهای پیامبر  و امام حسین  آورده شده است که در آن خداوند به عنوان 

رفیق انسان های تنها معرفی شده است.

منابع برای مطالعه بیشتر

1  روش دوست یابی، محمد الحیدری، بنیاد پژوهش های اسالمی.

2  اخالق معاشرت، جواد محدثی، بوستان کتاب قم.

3  پشت دیوار ندامت، ابراهیم ایمانی فر، نشر کیهان.

4  دوست اگر این گونه می بود، راضیه محمدزاده، نشر منیر.

5  انسان های طالیی، عشق های مومیایی، حسین سروقامت، نشر تربیت اسالمی.
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انقالب اسالمی ایراندرس نهم

هدف کلی

تبیین برخی از ثمرات انقالب اسالمی
اهداف جزئی 

  مقایسه وضعیت کشور از نظر علمی، اقتصادی و سیاسی قبل و بعد از انقالب
  تبیین علت رشد و پیشرفت کشور پس از انقالب

  تبیین برخی از نقشه های دشمن برای مقابله با انقالب اسالمی
  آگاهی از ابعاد مختلف تهاجم فرهنگی دشمن

ضرورت درس 

دانش آموزان در درس پنجم با این نکته آشنا شدند که در عصر غیبت وظیفه هدایت و رهبری جامعه بر 
فقیه آشنا شدند و درباره  با مفهوم ولی  توانمند است. همچنین دانش آموزان  آگاه و  عهده اسالم  شناسانی 
و  است  پنجم  درس  با  ارتباط  در  نوعی  به  درس  این  فراگرفتند.  را  مطالبی  خمینی   امام  شخصیت 
می خواهد انقالب اسالمی را به عنوان حکومتی که در عصر غیبت با رهبری اسالم شناسی آگاه و وارسته 

شکل گرفت و درصدد پیاده کردن احکام دین است، معرفی نماید.

محورهای اصلی درس

1  بی کفایتی حکومت های گذشته در حفظ و نگهداری خاک میهن

2  مقایسه وضعیت کشور از نظر علمی، سیاسی، بهداشت و… در دوران فعلی با دوران پیش از انقالب

3  ایجاد روحیه خودباوری در میان مردم به برکت انقالب اسالمی

4  نقشه های دشمنان در عرصه های اقتصادی و فرهنگی برای به زانو درآوردن انقالب اسالمی
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5  تهاجم فرهنگی به عنوان آخرین و مخرب ترین حربه دشمن برای شکست انقالب اسالمی

این درس به این پرسش ها پاسخ می دهد: 
1  انقالب اسالمی چه آثاری برای کشور ما داشت؟

2  وضعیت کشور در دوران قبل از انقالب چگونه بود؟

3  علت این همه تحریم و فشار دشمن چیست؟

4  خطرناک ترین توطئه دشمن علیه کشور چیست؟

تحلیل اجزای درس

 ورودیه: ورودیه این درس به شرح یکی از بزرگ ترین خیانت هایی می پردازد که در دوران حکومت های 
پادشاهی در حق کشورمان انجام شد. این خیانت چیزی نبود جز جداکردن بخش های گسترده ای از کشور 
ما. کافی است نگاهی به قراردادهای ننگین امضا شده در دوران حکومت قاجار و پهلوی بیندازیم تا متوجه 
عمق این خیانت بشویم. جالب آنکه بسیاری از این جداسازی ها بدون کوچک ترین جنگی و تنها با امضای 
یک قرارداد بوده است؛ به عنوان مثال در سال 1350 شمسی، با امضای محمد رضا شاه پهلوی، بحرین که 

جزئی از سرزمین ما بود، به راحتی از ایران جدا گردید.
در ادامه این نکته مطرح می شود که اگرچه ما در دویست سال گذشته بخش های بزرگی از کشورمان را واگذار 
کردیم اما در دوران پس از انقالب با آنکه صدام با همکاری بسیاری از کشورهای غربی علیه ایران متحد شده بودند 
)در زمان جنگ سی و شش کشور به طرق گوناگون همچون کمک های مالی، نظامی، اطالعاتی و… با صدام علیه 
ایران همکاری داشتند( اما پس از هشت سال جنگ نتوانستند حتی یک وجب از خاک میهن را در اختیار بگیرند. 

این ورودیه به همراه نقشه ابتدای درس دارای نکات بسیاری است که برخی از آنها عبارت اند از:
1  بسیاری از این مناطق جدا شده توسط حکومت  های شاهنشاهی، بدون کوچک ترین جنگی واگذار شده 

است در حالی که پس از انقالب با هشت سال جنگ نیز نتوانستند ذره ای از خاک کشور را جدا کنند.
2  هنگام جدا شدن بخش های مختلف کشور، پادشاهان ایران تنها با یک کشور استعمارگر مانند انگلیس 

یا روسیه مواجه بودند، اما در دوران جنگ بیش از سی کشور مقابل ایران ایستاده بودند. کشورهایی 
و  می کردند  اطالعاتی  و  تسلیحاتی  حمایت  صدام  از  که  فرانسه  آلمان،  انگلیس،  آمریکا،  همچون 

کشورهایی همچون عربستان، کویت، اردن و… که حمایت مالی می نمودند.
3  تمامی این جداسازی ها در دوران حکومت پادشاهان بود اما در دوران رهبری اسالم شناسی چون 

امام خمینی  حتی ذره ای از خاک میهن جدا نشد.
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 مقایسه دیروز با امروز: یکی از ترفندهای دشمنان برای کم ارزش جلوه دادن انقالب مردم ایران، 
القای این مطلب است که پس از انقالب، کشور هیچ پیشرفت و تحولی نداشت و ایران پیش از انقالب به 
مراتب بهتر و پیشرفته تر بود. دشمنان برای رسیدن به این هدف سعی دارند با ارائه چهره ای زیبا از دوران 
ستم شاهی برای جوانانی که آن دوران را درک نکرده اند، این باور غلط را در ذهن آنان القا کنند که این 

انقالب حرکتی رو به عقب برای کشور بوده است.
برای مقابله با این ترفند الزم است تا دبیران محترم با ترسیم چهره واقعی کشور در دوران ستم شاهی 
و بیان عقب ماندگی های کشور در عرصه های علمی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و… به بیان دستاوردهای 
کشور پس از پیروزی انقالب اسالمی بپردازند. دستاوردهایی که به عمد از سوی رسانه های غرب انعکاس 

داده نمی شود تا مبادا این نظام و انقالب به الگویی برای سایر کشورها بدل شود.
آنچه که در این بخش در خصوص وضعیت کشور در دوران حکومت پهلوی بیان شده است، تنها بخش 
کوچکی از وقایع آن دوران است که همگی متکی بر اسناد و آماری است که از سوی دولتمردان آن زمان 

بیان شده است.
 فعالیت کالسی: این فعالیت در حقیقت به دنبال آماده سازی ذهن دانش آموز برای ورود به بحث مهم 
بعدی یعنی نقشه های دشمن برای نابودی این انقالب است. در این فعالیت سؤال شده است که آیا دشمنی 
که سال ها در کشور ما به غارت منابع و ثروت های ما مشغول بود به راحتی دست از سر این کشور برخواهد 
داشت؟ در این قسمت دانش آموزان با استفاده از اطالعاتی که از منش کشورهای استعمارگر دارند و با ذکر 
نمونه های تاریخی که خوانده یا شنیده اند به بیان برخی از برنامه های دشمن برای به زانو درآوردن کشورها 
خواهند پرداخت. در این میان باید از آنها پرسید که دشمنان برای کشور ما چه برنامه هایی را تدارک دیده اند. 

این سؤال و پاسخ های دانش آموزان زمینه ورود به بحث بعد را فراهم می کند.
 بیشتر بدانیم: در این فعالیت، یکی از توانمندی های کشورمان در عرصه نظامی تشریح شده است 
تا دانش آموزان به صورت عینی با گوشه ای از قدرت نظامی ایران آشنا شوند. قدرتی که توان هماوردی با 

قدرت های بزرگ نظامی دنیا را دارد.
 نقشه های شیطانی: در این قسمت به بیان برخی از برنامه های دشمن برای مبارزه با انقالب اسالمی 
پرداخته شده است. در ابتدای این بخش مثالی از توطئه های دشمن در زمان پیامبر زده شده تا این نکته را به 
دانش آموزان منتقل کند که هر زمان گروهی برای مبارزه با طاغوت قیام کنند، دشمنان بیکار نمی نشینند و از 

هر روشی برای نابودی این گروه استفاده می کنند.
برای نمونه تحریم هایی که امروزه علیه کشور ما وضع می شود در زمان پیامبر نیز توسط سران کفر برای 

آن حضرت وضع شد و سال های سختی را برای پیامبر و یارانشان رقم زد.
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در قسمت بعدی این بخش به چند برنامٔه دشمن برای ضربه زدن به کشور ما اشاره شده است که به محض 
پیروزی انقالب اسالمی از سوی دشمنان، طرح ریزی و اجرا شد. اولین برنامه، تحریم اقتصادی کشور بود 
که از همان سال های ابتدایی انقالب آغاز و تاکنون نیز ادامه دارد. دومین برنامه، راه اندازی جنگی تمام عیار 
علیه ملت بود که به مدت هشت سال تمام سرمایه های مملکت را هدف گرفت و عالوه بر خسارت های مادی 

فراوان باعث به شهادت رسیدن حدود سیصد هزار نفر از مردم کشور شد.
سومین برنامٔه آنان ترور مقامات و مسئوالن کشور و نیز مردم عادی بود تا زمینه های جنگ داخلی را در 
کشور ایجاد کند. اما مهم تر از همه اینها، ترفندی است که دشمن پس از شکست در همٔه این عرصه ها به کار 

گرفت، یعنی تهاجم فرهنگی.
 بیشتر بدانیم: این قسمت به شرح یکی از عبرت آموزترین حوادث تاریخ اسالم می پردازد. شکست 
مسلمانان در اندلس پیام های زیادی برای ما دارد. روش هایی که در آن روز توسط دشمنان برای ضربه زدن 
به مسلمانان به کار گرفته شد، امروزه نیز توسط نسل به جای مانده از آنان در حال به کارگیری است. ترویج 
بی بند و باری با استفاده از زنان هرزه، عرضه مشروبات الکلی، مشغول کردن جوانان به تفریحات ناسالم و… 
نمونه هایی است که امروز نیز توسط دشمن دنبال می شود که اگر هوشیار نباشیم، خدای ناکرده ممکن است 

به همان سرنوشت اجداد خود دچار شویم.
 شبیخون فرهنگی: خطرناک ترین حربه دشمن برای نابودی نظام اسالمی که با قوت و شدت تمام در 
حال اجراست، هجمه گسترده فرهنگی به دین و ارزش های دینی است.دشمنان که فهمیده اند ریشه این همه 
با  مقابله  برای  به دین و ارزش های دینی است، در آخرین گام  آنها  پایبندی  ایران،  مقاومت از سوی ملت 
جمهوری اسالمی، جنگ گسترده ای را برای کم رنگ کردن اعتقادات مردم شروع کرده اند و می دانند که 
اگر در این جنگ به پیروزی برسند و مردم اعتقادات خود را از دست دهند، دیگر حاضر نخواهند بود تا با 

جان و مال خود در برابر آنها بایستند.
نکته مهم در این بخش درس این است که سعی شده با بیان سؤال های چالش برانگیز و قابل تأمل، دانش آموزان 
خود به حقیقت این تهاجم پی ببرند. نقش دبیران در این قسمت فراهم آوردن زمینه های الزم در کالس برای 
پاسخ به این سؤاالت توسط خود دانش آموزان است. از آنان بپرسید که واقعاً دشمنی که حتی داروی بیماران 
صعب العالج را بر ما تحریم می کند و باعث مرگ ده ها نفر از هم وطنان می شود، دلسوز ماست که این همه برنامه 
تفریحی رایگان در ماهواره برای ما تولید می کند؟ آیا کشورهایی که به ما گندم نمی دهند تا کاری کنند که مردم این 
کشور از گرسنگی بمیرند، دلشان برای شادی و سرگرمی ما سوخته است که حاضرند ده ها شبکه رایگان را برای 
ما ایجاد کنند؟ آیا آمریکایی که هر روز با وضع تحریم های جدید، زندگی را بر مردم سخت می کند، عالقه ای به ما 

دارد که این همه امکانات برای تأسیس برنامه های ماهواره ای برای ما خرج می کند؟
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هر انسان تیزهوش گواهی می دهد که به یقین کسی که با تحریم هواپیما و گندم و دارو و… به دنبال مرگ 
و نابودی ماست حتماً در برنامه های تفریحی اش هم هدفی جز نابودی ما ندارد؛ نابودی دین، عقیده، ایمان و 
اخالق ما. او می داند که مردمی که سرگرم برنامه های هرز و فاسد آنان شوند دیگر حاضر نیستند در راه دفاع 
از دین، از جان خود بگذرند و خود به خود سر تسلیم فرو می آورند. منتها آنها این سم خطرناک را درون 
غذای خوشمزه ای به نام ماهواره و اینترنت و فیلم و… ریخته اند تا کسی متوجه باطن مرگ آفرین آن نشود.

 فعالیت کالسی: در این فعالیت، دانش آموزان بایستی با همفکری دوستان خود، راه مقابله با نقشه های 
و…  فرهنگی  نظامی،  سیاسی،  اقتصادی،  علمی،  عرصه های  در  را  اسالمی  ایران  شکست  برای  دشمن 
توضیح دهند، مثالً راه مقابله با ترفند دشمن در عرصٔه تهاجم فرهنگی، آگاهی از نقشه های آنان در این عرصه 
و نیفتادن در دام آنهاست. اگر بدانیم که ماهواره ابزار دشمن است، به راحتی آن را داخل خانه نمی آوریم، 
اگر بدانیم بسیاری از شبکه های اجتماعی که توسط دشمنان راه اندازی می شود، برای ترویج بی بند و باری 
و فساد است، محتاطانه با آن برخورد می کنیم. اگر بدانیم دشمن به دنبال تضعیف باورهای دینی ماست، در 

راه تقویت دین خود بیش از پیش تالش می کنیم و… .

منابع برای مطالعه بیشتر

1  ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، حسین فردوست.

2  دانستنی های انقالب اسالمی برای جوانان، مرکز اسناد انقالب اسالمی.
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مسئولیت همگانیدرس دهم

هدف کلی

آشنایی با فریضٔه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه ای دینی و اجتماعی 
اهداف جزئی 

  به دست آوردن درک صحیح از نیاز جامعه به نظارت همگانی به علت داشتن سرنوشت مشترک
  گرایش به دعوت دیگران به کارهای نیک و پرهیز از کارهای ناپسند

  آگاهی از آثار ترک امر به معروف و نهی از منکر 
  آشنایی با شیوه های امر به معروف و نهی از منکر

ضرورت درس

متأسفانه به دلیل برخی اقدامات نادرست در حوزٔه امر به معروف و نهی از منکر و نیز تالش برخی افراد 
مغرض برای بد جلوه دادن این واجب الهی، امروزه این فریضه آن گونه که باید جایگاهی در میان جامعٔه ما 
ندارد؛ این در حالی است که در روایات امر به معروف و نهی از منکر جزء واجبات درجه اول شمرده شده 
است. از این رو، الزم است تا با تبیین صحیح فریضٔه امر به معروف و نهی از منکر و همچنین زدودن برخی 
ابهامات از چهرٔه آن، این نکته را به دانش آموزان آموزش دهیم که امر به معروف و نهی از منکر، نظارت 
همگانی افراد یک جامعه به منظور حرکت آن جامعه در مسیر درست است؛ نظارتی که در بسیاری از جوامع 

دیگر با شکل  و عناوین دیگری، وجود دارد.

محورهای اصلی درس

1  نیاز جامعه به نظارت همگانی به علت داشتن سرنوشت مشترک

2  وظیفٔه مضاعف مؤمنان نسبت به سرنوشت جامعه
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3  آثار ترک امر به معروف و نهی از منکر

4  برخی شیوه های امر به معروف و نهی از منکر

این درس به این پرسش ها پاسخ می دهد: 
1  آیا امر به معروف و نهی از منکر فقط در مورد مسائل دینی جامعه است یا دامنٔه گسترده تری دارد؟

2  آیا امر به معروف و نهی از منکر دخالت در کار دیگران نیست؟

3  کار دیگران چه ارتباطی به من دارد و من چرا باید دیگران را امر به معروف کنم؟

4  امر به معروف و نهی از منکر وظیفٔه چه کسانی است؟

5  اگر امر به معروف و نهی از منکر نکنیم، چه اتفاقی می افتد؟

6  آیا همه را باید به یک شکل امر به معروف و نهی از منکر کنیم؟

تحلیل اجزای درس

 ورودیه: هدف این ورودیه، تغییر نگرش در مخاطبان نسبت به گسترٔه امر به معروف و نهی از منکر 
این فریضه فقط در خصوص موضوعات دینی همچون  افراد گمان می کنند دامنٔه  از  است، زیرا بسیاری 
نماز، روزه، حجاب و… است و به سایر موارد تعلق نمی گیرد. در این قسمت، نمونه هایی ذکر شده است تا 
به دانش آموزان این نکته را بیاموزد که دامنٔه امر به معروف و نهی از منکر بسیار گسترده است؛ از تذکر دادن 
به دوستان در انجام بهتر فرایض دینی شان گرفته تا تذکر دادن به یک بازاری به دلیل گران فروشی یا انذار 

راننده ای که خودرویش دود می کند، همه مصادیقی از انجام این فریضه است.
پس اگر مثالً من به افرادی که در خیابان زباله می ریزند یا کسانی که در جنگل آتش روشن می کنند، تذکر 

دهم در زمرهٔ ناهیان از منکر هستم.
در ادامٔه این ورودیه به برخی از توجیه ها و بهانه هایی که توسط برخی از افراد در قبال مشاهدٔه ناهنجاری ها 
و… .  دارد؟  فایده ای  چه  من  گفتن  چه؟  من  به  می گویند:  عده ای  مثالً  است،  شده  اشاره  می شوند،  بیان 
تا  بیان شود، مطرح می گردد  ما هم  توسط خود  که ممکن است  توجیه ها  این  این قسمت،  در حقیقت در 

دانش آموزان با کمک فعالیت کالسی دربارهٔ میزان درستی این سخنان به فکر فرو  روند.
 فعالیت کالسی: هدف این فعالیت، تفکر دانش آموزان در خصوص برخی توجیهاتی است که معموالً 
از سوی برخی از افراد، به منظور فرار از وظیفٔه امر به معروف و نهی از منکر، بیان می شود. دانش آموزان 
با بحث در گروه خود باید بیان کنند که آیا واقعاً این دالیل برای ترک امر به معروف و نهی از منکر پذیرفتنی 
اگر کسی بگوید به من چه، می تواند از بار مسئولیت خود، شانه خالی کند؟ آیا کسی می تواند  است، مثالً 
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نسبت به آلوده کردن هوا و یا محیط زیست با بیان اینکه »به من چه ارتباطی دارد؟« بی تفاوت باشد، با وجود 
آنکه آلوده کردن محیط زیست کامالً با سرنوشت من و جامعٔه من در ارتباط است؟ 

و یا اگر کسی بگوید: »گفتن من چه فایده ای دارد؟ او به این کار عادت کرده است«؛ پاسخ او این است 
که اگر من و هر کسی که خطایی می بیند تذکر دهد، فرد خاطی با دیدن واکنش افراد جامعه نسبت به خطای 
خود، متنبه می شود و متوجه می شود که انجام خطای او مورد سرزنش و تذکر جامعه است و ناچار به ترک 
عمل بد خود می شود و یا اینکه حداقل، افراد خاطی با خیال راحت و آسوده، خطای خود را تکرار نمی کنند 

و نگران چشمان ناهیان از منکر در جامعه خواهند بود.
 امر به معروف و نهی از منکر: در این قسمت با استفاده از مثال کشتی، به تبیین ارتباط افراد جامعه با 
یکدیگر و اثرپذیری از هم و مسئولیت مشترکی که از این ارتباط پیدا می شود، پرداخته می شود، چرا که همٔه 
ویژگی هایی که برای ساکنان کشتی در درس مطرح شده است، به صورت پررنگ تری برای جامعٔه اسالمی 

هم وجود دارد. به عنوان نمونه:
 همان طور که کشتی مقصد و هدفی دارد، جامعٔه اسالمی نیز به سوی هدف مشخصی در حال حرکت 

است و هدف آن حرکت در جهت نزدیک شدن به خدا از طریق عمل به دستورات اوست.
 همان طور که کشتی نمی تواند چند هدف و جهت مخالف هم داشته باشد، جامعٔه اسالمی نیز نمی تواند 
در چند جهت مخالف پیش برود. از همین رو، باید از کارهایی که در تعارض با هدف و جهت اصلی کشتی 

است و ممکن است به تغییر جهت کشتی منجر شود، جلوگیری کرد.
 همان طور که حفظ امنیت و سالمتی کشتی برای رسیدن به مقصد برعهدٔه همٔه ساکنان کشتی است، 

حفظ امنیت و سالمت جامعه نیز برعهدٔه همٔه مردم است.
 همان طور که اختصاصی بودن جا و برخی وسایل کشتی این حق را به کسی نمی دهد که هرگونه که 
میل دارد از آنها استفاده کند، در جامعه نیز افراد حق ندارند که به بهانٔه استقالل فردی، دست به هر کاری 
بزنند و مثالً بگویند: »من هر جور بخواهم لباس می پوشم، چون این یک مسئلٔه شخصی است و مربوط به 

خودم می شود.«
نکتٔه قابل توجه این است که حتی کارهای شخصی افراد هم در جامعه تأثیر دارد؛ مثالً  کسی که در منزل 
خود، عبادت خدا را با اخالص به جا می آورد و یاد خدا را تمرین می کند، در بیرون از خانه و در ارتباط با 
مردم نیز خدا را فراموش نمی کند. کسی که فرزند خود را خوب یا بد تربیت می کند و یا با همسرش رابطٔه 

خوب یا بدی دارد، به صورت های گوناگون در جامعه اثر می گذارد.
 همان گونه که سپردن هدایت کشتی به ناخدای خبره و وظیفه شناس و کمک به او بهترین راه رسیدن 
کشتی به مقصد است، سپردن جامعٔه اسالمی به دست رهبری آگاه و خبره در مسائل دین و عمل به خواسته های 
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او، بهترین راه برای سالم رساندن جامعه به مقصد خویش است. رهبر جامعٔه اسالمی در مرتبٔه اول، پیامبر  
و ائمٔه اطهار  و در مرتبٔه بعد، فقیهان و مجتهدان هستند.

در این بخش از درس سعی شده تا با بیان این نکته که رفتار هریک از افراد جامعه بر سرنوشت همٔه جامعه 
اثرگذار است، از حس خوددوستی افراد استفاده شود تا به این وظیفٔه همگانی ترغیب شوند، چون معموالً 
برخی از انسان ها تا در کاری منفعت شخصی خود را نبینند و یا برای منافع خود احساس خطر نکنند، تن به 
کاری نمی دهند. از این رو، ابتدا از این باب وارد بحث شده ایم که نوع رفتارهای انسان ها کامالً با زندگی و حتی 
سرنوشت ما در ارتباط است و بی توجهی به رفتارهای دیگران ممکن است زندگی ما را با خطراتی مواجه کند.

پس از بیان این مرحله، برای سوق دادن مخاطبان به سمت توجه به این فریضه، بحث را از نگاه باالتری 
دنبال می کنیم و آن هم وظیفٔه مؤمنان در قبال یکدیگر است. در اینجا دیگر سخن از حس خوددوستی نیست، 
بلکه سخن از احساسی متعالی است که در وجود انسان های مؤمن وجود دارد، یعنی حس مسئولیت در قبال 
دیگران. انسان های خداجو همان گونه که سعادت و خوشبختی را برای خود می خواهند، به دنبال سعادت 
دیگران نیز هستند و در برابر آنچه که آنها را از مسیر سعادت دور کند، می ایستند. اگر آنها رفتاری را از کسی 
ببینند که فرد را از مسیر سعادت دور می کند، براساس همین احساس مسئولیت به او تذکر می دهند؛ اگر ببینند 
فردی کار خوبی را که می تواند منجر به رشد او شود، ترک کرده است، او را به آن کار خیر دعوت می کنند.
بنابراین، امر به معروف و نهی از منکر با هر نوع نگاهی که به آنها داشته باشیم، اموری ضروری و الزم اند.

 آثار ترک امر به معروف و نهی از منکر: در این قسمت به برخی از آثار ترک امر به معروف و نهی 
اثرگذارند.  آثاری که هم در زندگی دنیوی و هم در زندگی اخروی  از منکر در جامعه اشاره شده است. 
دانش آموزان باید بدانند که امر به معروف و نهی از منکر همچون نماز، روزه، حج و…، جزء واجبات دین 
است و همان طور که اگر کسی این واجبات را ترک کند، از برکات الهی در دنیا و آخرت محروم می شود، 
ترک این دو واجب نیز منجر به دور شدن جامعه از رحمت الهی می شود. متأسفانه در جامعٔه امروز ما نیز 
شاهد آن هستیم که برخی از این آثار در حال تحقق یافتن است؛ از کارهای زشتی که متأسفانه در نظر مردم، 

عادی یا حتی خوب جلوه می کنند تا نعمت های الهی که از جامعٔه ما در حال رخت بر بستن است.
 فعالیت کالسی: هدف این فعالیت این است که از زبان دانش آموزان برخی از آثار بی توجهی به نهی 
از منکر بیان شود. در این میان، اشاره به یکی از گناهان رایج در میان ما یعنی غیبت، می تواند هم از میزان 
ارتکاب به این گناه بکاهد و هم این انگیزه را در مخاطب ایجاد کند که به محض انجام غیبت توسط دیگران، 

تذکر الزم را بدهد.
 شیوه های امر به معروف و نهی از منکر: مثالی که در این بخش ارائه شده به دنبال تذکر این نکته است 
که در امر به معروف و نهی از منکر با هر کس باید به روش خودش برخورد کرد. بعضی افراد تنها با زبان 
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مالیم، تشویق به کاری می شوند و برخی با انذار. از این رو، بهتر است به این نکته که در درس هم به آن اشاره 
شده است، توجه کنیم که هدف ما در امر به معروف و نهی از منکر این است که دیگران را به کار خوب تشویق 
کنیم و از کار بد بازداریم؛ پس هر وسیلٔه مشروعی که ما را در رسیدن به این هدف کمک کند، مطلوب است.

برای هرچه بهتر رسیدن به این هدف، عالوه بر نکات کتاب، موارد ذیل پیشنهاد می شود:
1  آگاهی بخشیدن: یکی از مهم ترین عوامل هدایت انسان، شناخت حقایق است. بسیارند کسانی که 

از آثار و خطرات گناه و خالف خود آگاهی الزم را ندارند و به مجرد اینکه از این زیان ها آگاه شوند، 
آن را ترک می کنند.

2  تدریجی بودن: مرحله ای و تدریجی بودن نزول احکام الهی از سنت های خداوند در قانون گذاری 

است. پیامبر به فرمان خداوند، نهی از برخی منکرات را به تدریج و در چند مرحله انجام داده اند. این 
توقع نابجایی است که انتظار داشته باشیم کسانی که در گناه فرو رفته اند، به یک باره اصالح شوند و 

به همٔه توصیه های دین، عمل کنند.
3  توجه به خوبی ها در کنار بدی ها: در انتقاد و نهی کردن، تنها نباید کاستی ها و بدی ها را دید. خوب 

است در ابتدای امر به معروف و نهی از منکر، ابتدا نقاط قوت را بازگو کنیم و سپس تذکر بدهیم، مثالً 
بگوییم: حیف نیست شما که این خوبی ها را داری، این کار زشت را انجام می دهی؟!

 فعالیت کالسی: در این فعالیت به آخرین مرحله از مراحل نهی از منکر اشاره شده است. توضیح اینکه 
برخی از افراد به دلیل خوگرفتن به برخی از جرائم و گناهان به هیچ وجه حاضر به ترک کار خویش نیستند. 
این افراد نه نصیحت می پذیرند و نه با اخم و غضب ما دست از کار خویش بر می دارند. در این گونه موارد 
باید دست به نهی از منکر عملی زد؛ یعنی با به کارگیری زور، فرد را از عمل به آن کار باز داشت. البته این 
مرحله دیگر جزو وظایف ما نیست و وظیفه نهادهای حاکمیتی همچون نیروی انتظامی است. تنها کاری که 

ما باید بکنیم این است که اگر در اطراف خود چنین افرادی را می شناسیم به مراجع قانونی معرفی نماییم.
 چند نکته مهم: در این بخش چند توصیه در خصوص بحث امر به معروف و نهی از منکر بیان شده 
است. نکته اول به دنبال بیان این مطلب است که حفظ آبروی افراد در بحث امر به معروف و نهی از منکر 
بسیار مهم است و باید سعی کرد تا این فریضه به گونه ای انجام شود که موجب بی آبرو  شدن فرد نشود؛ چرا 
که نمی شود به بهانٔه نهی از منکر، منکر بزرگ تری که همان لطمه زدن به آبروی مسلمان است را مرتکب شد.
نکته دوم هم دارای پیام مهمی است. بسیاری از افراد به بهانٔه اینکه من خود سرتاپا گناهم و حرفم تأثیری 
ندارد، از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند، در حالی که گناهکار بودن نمی تواند توجیه مناسبی برای ترک 
این فریضه باشد. در روایات نیز گفته نشده است که اگر گناهکاری می توانی این واجب را ترک کنی. تنها 
نکته ای که وجود دارد این است که اگر انسان خودش نیز عامل به حرف هایش باشد میزان تأثیر گفته هایش 
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مضاعف می شود نه اینکه اگر عامل نبود حرفش هیچ تأثیری نخواهد داشت.
نکته سوم نیز درصدد بیان این مطلب است که صرف اینکه بگوییم می دانم که حرف هایم تأثیر ندارد، نمی تواند 
دلیلی برای ترک امر به معروف و نهی از منکر باشد؛ زیرا حتی اگر حرف ما هیچ تأثیری هم نداشته باشد، همین 

که ما به وظیفه دینی خودعمل کرده ایم از اجر و پاداش الهی بهره مند شده ایم و این خود توفیقی بزرگ است.
 فعالیت کالسی: حال که دانش آموز با شیوه های امر به معروف آشنا شده است و برخی از نکات را 
مطالب  این  کردن  نهادینه  منظور  به  فعالیتی  است،  گرفته  یاد  فریضه  این  بهتر  چه  هر  اجرای  در خصوص 
با  برای برخورد  بهترین راه  به ورودیه درس مراجعه کنند و بگویند  باید  طراحی شده است. دانش آموزان 

هریک از پنج مورد منکر ذکر شده در این ورودیه چیست.

دانستنی های معلم

1  حدیثی از پیامبر در منزلت آمرین به معروف و ناهین از منکر:

: آیا شما را از کسانی خبر دهم که نه از انبیا هستند و نه از شهدا ولی مردم به مقام و جایگاه  پیامبر 
آنان در پیش خدا که بر منبرهایی از نورند، غبطه می خورند؟ سؤال شد، ای رسول خدا آنان چه کسانی هستند؟ 

پیامبر فرمود: آنان کسانی هستند که بندگان خدا را محبوب خدا و خدا را محبوب بندگانش می گردانند. 
سؤال شد معنای محبوب گردانیدن خدا در پیش بندگانش معلوم است اما چگونه بندگان خدا را محبوب 

خدا می گردانند؟
پیامبر در جواب فرمودند: به چیزی که خداوند متعال دوست دارد دعوت می کنند و از چیزی که خداوند 
متعال بدش می آید، نهی می کنند، پس هنگامی که بندگان خدا، او را اطاعت می کنند، محبوب خدا می گردند 

و خداوند متعال آنان را دوست می دارد.)مستدرک الوسائل،ج2، ص 182(
2  جمالتی از شهید مطهری در خصوص »امر به معروف و نهی از منکر«:

 در سابق شعاع دید مسلمین امتداد بیشتری داشته و امر به معروف و نهی از منکر را محدود نکرده 
بودند به چهار تا مسئله عبادات، بلکه این اصل را عمالً ضامن همه اصطالحات اخالقی و اجتماعی خود 

می دانسته اند.)مجموعه آثار، ج 20، ص 196(
تاریخ  به  یا  و  می کند  مراجعه  دینی  پیشوایان  توصیه های  و  سفارش ها  به  انسان  وقتی  که  همان طور   
دور این اصل مراجعه می کند، متأثر و متأسف می شود که چرا این اصل امروز عملی نیست، وقتی هم که 
دربارٔه منظره های هولناک و وحشیانه ای که در این اواخر به نام امر به معروف و نهی از منکر پیدا می شده 
فکر  می کند، خدا را شکر می کند که چه خوب شد که این امر به معروف ها و نهی از منکرها از بین رفت و ای 
کاش اگر بقایایی هم دارد از بین برود. مظاهری در این اواخر به نام امر به معروف و نهی از منکر در زندگی 
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اجتماعی ما پیدا شده که باید گفت اگر معنای امر به معروف و نهی از منکر این است، خوب است متروک 
بماند. )مجموعه آثار، ج 20،ص 198(

 در اخبار وارد شده که امر به معروف و نهی از منکر، سه مرحله و سه مقام دارد: مرحله قلبی، مرحله ید و 
عمل. ما معموالً از مرحلٔه قلب به جای آنکه اخالص و حسن نیت و عالقه به سرنوشت مسلمانان را درک کنیم، 
جوش و خروش و عصبانیت های بیجا می فهمیم؛ و از مرحله زبان به جای آنکه بیان های روشن کننده و منطقی 
بفهمیم که قرآن می فرماید: ُاْدُع ِالَی سبیِل ربّک ِبالْحکمة َو الْموعظِة الحسنة، موعظه ها و پندهای تحّکم آمیز 
می فهمیم؛ و از مرحله ید و عمل هم به جای آنکه تبلیغ عملی و ُحسن عمل و همچنین تدابیر عملی بفهمیم، تنها این 

مطلب را فهمیده ایم که باید اعمال زور کرد. )مجموعه آثار، ج 20، صص 200-201( 
 گذشته از اینکه ما در اجرای امر به معروف و نهی از منکر باید عمل را دخالت دهیم، به این نکته توجه 
داشته باشیم که عمل هم اگر فردی باشد، چندان مفید فایده نیست، خصوصاً در دنیای امروز. این هم خود 
یک مشکلی است در زندگی اجتماعی ما که آنهایی هم که اهل عمل می باشند، توجهی به عمل اجتماعی 
ساخته  کاری  فرد  فکر  از  نیست،  ساخته  کاری  فردی  عمل  از  می باشند.  »تک رو«  اصطالح  به  و  ندارند 

نیست،… همکاری و همفکری و مشارکت الزم است. )مجموعه آثار، ج20، ص 204(
 چیزی که بیش از هر چیز دیگر مورد غفلت است، دخالت منطق است در این کار. مقصود این است 
که در کار معروف و منکر باید تدابیر عملی اندیشید و باید دید چه طرز عملی مردم را نسبت به فالن کار نیک 
تشویق می کند و مردم را از فالن عمل زشت باز می دارد. چندی پیش در یکی از روزنامه های عصر مقاله ای 
خواندم تحت عنوان »خروارها پند و نصیحت«. در آن مقاله بعد از آنکه نوشته بود که در کشور ما خروارها 
پند و نصیحت به صورت های مختلف ولی بی اثر است این مثل را ذکر کرده بود:»یک جو درمان بهتر از صد 
خروار نسخه است.« بعد نوشته بود: چندین سال پیش در یکی از شهرهای کوچک واقع در ایالت فیالدلفیا، 
زن ها مبتال به قماربازی شده بودند. ابتدا کشیش ها و روزنامه نویس ها و خطبا و فصحا تا می توانستند راجع به 
بدی قمار خصوصاً برای زن ها گفتند و نوشتند، ولی مثل همین حرف  های خودمانی مانند گردو روی گنبد 
سرخورد و پایین افتاد و به جایی نرسید، تا آنکه شهردار محل به فکر افتاد یکی دو تا باشگاه و نمایشگاه هنری 
زنانه دایر کند و سرگرمی های مناسب در آنجا فراهم نماید، از قبیل جایزه دادن به مادران کاردان، کارهای 
دستی و… که هر کدام برنامه و ترتیبات خاصی داشت و مردم را سر ذوق می آورد. دو سه سالی از این جریان 
گذشت که زن های آن شهر به کلی قمار را فراموش کردند. این را می گویند چاره عملی و تدبیر عملی. این 
معنای دخالت دادن منطق و تدبیر است در مبارزه با منکرات. اگر آنها می خواستند به موعظه ها و خطابه های 

کشیشان و مقاله ها و روزنامه ها قناعت کنند می بایست برای همیشه بنشینند و مثل ما بگویند:
به جایی نرسد فریاد استگوش اگر گوش تو و ناله اگر نالٔه من البته  آنچه 
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3  مایکل آلن کوک، یکی از نویسندگان و محققان برجستٔه آمریکایی در حوزه اسالم شناسی است. او 

در حال حاضر، استاد دانشگاه پرینستون بوده و به عنوان یک اسالم شناس طراز اول غربی شناخته 
می شود. وی کتابی به نام »امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسالمی« تألیف کرده که به فارسی 
نیز ترجمه شده است. این کتاب حاصل پانزده سال تحقیق  و نتیجٔه مراجعه به حدود دو هزار کتاب و 
مقاله به زبان های مختلف است. شاید دانستن انگیزه مایکل کوک برای تحقیق در این زمینه و تألیف 

کتابی به این وسعت، جالب باشد:
»اطالع از حادثه ای زشت و ننگین در یکی از خیابان های شهر شیکاگوی آمریکا و بی تفاوتی مردم حاضر 
نسبت به آن، انگیزه من برای نوشتن این کتاب شد. در شامگاه یکی از روزهای پاییزی، در ایستگاه قطار 
شهری شیکاگو، در حضور مردم، زنی مورد اذیت و آزار قرار می گیرد اما هیچ کس برای کمک به زن، 

حرکتی نمی کند. فریادهای زن بی پاسخ می ماند و رهگذران جز تماشا کاری نکردند …«.
برای مایکل آلن کوک مطرح می شود آن است که چرا مردم  با اطالع از این حادثه،  پرسش مهمی که 
ساکت بودند و اقدامی نکردند؟ مطالعات و تحقیقات وی نشان می دهد که تقریباً برخالف همٔه نظام های حقوقی 
دنیا، تنها نظام حقوقی اسالم است که با داشتن آموزه امر به معروف و نهی از منکر، زمینٔه مداخلٔه ناظران در 

برابر انحرافات را فراهم می کند.
4  موشی در خانٔه صاحب مزرعه، تله موش دید، به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد، همه گفتند: تله موش 

مشکل توست و به ما ربطی ندارد. ماری در تله افتاد و زن مزرعه دار را گزید، از مرغ برایش سوپ 
درست کردند، گوسفند را برای عیادت کنندگان سربریدند، گاو را برای مراسم ترحیم کشتند و در این 

مدت موش از سوراخ دیوار نگاه می کرد و به مشکلی که به دیگران ربط نداشت فکر می کرد.
5  چند تشبیه درخصوص امر به معروف و نهی از منکر: امر به معروف مثل کاشتن گل در باغ است که 

هر چه گل ها بیشتر باشد یعنی کارهای خوب در جامعه رواج یابد، آن باغ زیباتر خواهد بود. نهی از 
منکر هم مانند زدودن علف های هرز و سم پاشی باغ است که مانع آسیب دیدن باغ می شود، البته هر 

دو )گل کاشتن و زدودن علف های هرز( برای داشتن باغی زیبا الزم است.
امر به معروف به مانند پدال گاز برای ماشین است و نهی از منکر هم چون پدال ترمز که هر دو ماشین جامعه 
را هدایت می کنند. پدال گاز حرکت ماشین جامعه به سمت خوبی ها را سرعت می بخشد و پدال ترمز مانع از 

فرو افتادن در چاله های گناه و برخورد با موانع می شود.
6  پاسخ برخی از بهانه ها برای ترک امر به معروف و نهی از منکر

باید گفت:  افراد  این  پاسخ  در  نشود!  ما عمل  گفته  به  و  دهیم  تذکر  می ترسیم  می گویند:  بعضی  الف( 
به  اکرم   رسول  دادند؟  گوش  را  معصوم  امامان  و  انبیا  سخنان  همه  مردم  مگر  نابجاست؛  توقع  این 
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آنچه  از  تو  برای  شود،  هدایت  تو  توسط  نفر  یک  حتی  اگر  که  سوگند  خدا  به  فرمود:  حضرت   علی  
خورشید بر آن می تابد، بهتر است.

ب( بعضی می گویند: باید فکر اساسی کرد و کار از تذکر و موعظه گذشته است! در پاسخ می گوییم این 
حرف مثل این است که تشنه ای را ببینیم که از تشنگی در حال مرگ است و می توانیم با کمی آب او را نجات 
دهیم ولی بگوییم باید فکر اساسی کرد و باید به فکر آبرسانی سراسری به اینجا باشیم. البته فکر اساسی حرف 

منطقی است ولی این تفکر نباید بهانٔه ترک امر به معروف و نهی از منکر شود.
ج( برخی می گویند: برفرض ما امروز جلوی فساد وی را گرفتیم. باز فردا دوباره همان کار را خواهد کرد!

این مثل آن است که بگوییم اگر امروز منزل و حیاط را تمیز کنیم، باز هفته دیگر کثیف خواهد شد! تکرار 
گناه فردا، دلیل بر سکوت امروز نیست.

منابع برای مطالعه بیشتر

1  امر به معروف و نهی از منکر، شهید مطهری، مجموعه آثار، ج20.

2  امر به معروف و نهی از منکر، محسن قرائتی.

. 3  بزرگ ترین فریضه، آیت اللّٰه مصباح یزدی، مؤسسه امام خمینی 

4  نگرشی دیگر به امر به معروف و نهی از منکر، مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم.

5  امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسالمی، مایکل آلن کوک، بنیاد پژوهش های آستان قدس 

رضوی.
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انفاقدرس یازدهم

هدف کلی

آشنایی با انفاق به عنوان یکی از راهکارهای دین اسالم برای رسیدگی به وضع محرومان و برطرف کردن 
نیازهای آنان

اهداف جزئی 
  آشنایی با انفاق به عنوان یکی از راه های تأمین نیازهای عمومی جامعه

  گرایش نسبت به انفاق مال
  آشنایی با برخی از وظایف مالی مانند خمس و زکات و احکام مربوط به آنها

  آشنایی با برخی از انفاق های مستحب مانند قرض الحسنه و وقف

ضرورت درس

را  مسلمانان  که  آیاتی  از  بسیاری  در  خداوند  است.  مسلمان  انسان  وظایف  از  یکی  همنوع  به  کمک 
نموده است.  به محرومان  برای کمک  از مال  پرداخت بخشی  به  نماز کرده است، بالفاصله توصیه  به  امر 
قرار  گرفتن این مسئله در کنار بحث اقامٔه نماز و ارتباط با خدا، نشان از اهمیت آن دارد. از این رو الزم 

است دانش آموزان با این وظیفٔه دینی آشنا شوند.

تحلیل اجزای درس

مورد  مستند  آمار  به  توجه  با  حال حاضر  در  اقتصادی جهان  درس وضعیت  ورودیه  در  ورودیه:   
بـررسی قرار گرفته است. در این آمارها سعی شده است فاصله طبقاتی فراوانی که در جهان به وجود آمده 
است و منجر به مرگ میلیون ها انسان شده است،  نشان داده شود. این آمار مرگ و میر در حالی است که 

بسیاری از انسان ها نیز بر اثر امراض ناشی از پرخوری جان خود را از دست می دهند. 
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نکته تکمیلی ورودیه که خوب است در کالس گفته شود این است که در کشور خودمان نیز شبیه این 
وضعیت را داریم و ما نیز مبتال به این آشفتگی هستیم.

 فعالیت کالسی: دانش آموز وقتی این آمارها را می بیند خود به خود به این سؤال می رسد که چرا این 
وضعیت به وجود آمده است که این سؤال فعالیت کالسی ماست. هدف این فعالیت کالسی صرفاً داخل  کردن 
خودخواهی  قبیل  از  متعددی  جواب های  سؤال  این  به  می تواند  دانش آموز  است.  بحث  در  دانش آموز 

انسان ها، زورگویی برخی آدم ها، ظلم برخی به برخی دیگر و… بدهد. 
 انفاق: معنای اصلی انفاق در دین اسالم به جریان انداختن مال است. در نگاه اول شاید به نظر برسد 
که فردی با انفاق، مال خود را از دست می دهد، در صورتی که خداوند با تعبیر انفاق از آن یاد می کند که به 
معنی به جریان انداختن است؛ یعنی ثروتمند نباید ثروت خود را در جایی محبوس کند، بلکه آن را به جریان 
بیندازد یعنی به دیگران بدهد تا آنها نیز استفاده کنند؛ در برابر خداوند چندین برابر آن را به او باز می گرداند 

که همان به جریان افتادن ثروت می شود.
انفاق تأثیر بسیار زیادی در تقویت ایمان دردل انسان دارد. انفاق موجب خشیت فراوان در قلب می شود 
که مقدمه افزایش ایمان و وارد شدن نور الهی در آن است. اینها خواص انفاق در قرآن کریم است که اگر 

کسی انفاق کند هم مالش چندین برابر شده به او باز می گردد و هم اینکه ایمانش زیاد می شود.
 فعالیت کالسی: در این فعالیت دانش آموز باید بین دو موضوع ارتباط برقرار کند. یکی افزایش عقل 
انسان ها به میزان باال در زمان حکومت حضرت مهدی  و دیگری پیدا نشدن فقیر در آن زمان. ارتباطی 
که وجود دارد این است که انسان عاقل انفاق را خسارت نمی داند بلکه آن را سرمایه گذاری بزرگی می داند که هم 
در دنیا و هم در آخرت نتیجه آن را خواهد دید و از سوی دیگر انسان عاقل سعی می کند با سعی و تالش فراوان 
نیازمند دیگران نباشد و همواره نیازهایش را با تالش خودش فراهم کند. پس وقتی عقل انسان به رشد مطلوب 
برسد، از یک سو تعداد انفاق کنندگان زیاد می شود و به همین دلیل فقر از جامعه رخت برمی بندد و از سوی دیگر 

افراد فقیر با استفاده از توانمندی و رهنمودهای عقل خود، معیشت بهتری برای خود رقم می زنند.
 بیشتر بدانیم: روحیه سرمایه گذاری و مغتنم شمردن فرصت انفاق امری است که در میان ائمه فراوان 
وجود داشته است و آنان از هر فرصتی برای این کار استفاده می کردند که نمونه آن امام حسن  است. در 

این قسمت دانش آموزان با نمونه ای از سیره امامان در انفاق اموال خود آشنا می شوند.

انواع انفاق واجب
 زکات: در این بخش دانش آموز با فریضه مهم زکات که در قرآن کریم بارها در کنار نماز آمده است، 
آشنا می شود. هدف این درس صرفاً آشنا کردن دانش آموز با کلیت این واجب دینی است و به جزئیات آن از 
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قبیل مواردی که زکات به آنها تعلق می گیرد و نصاب های آنها کاری ندارد. همین قدر که دانش آموز بداند 
که مانند نماز، یک واجب مالی نیز در دین اسالم وجود دارد که برای کسانی که شرایطش رادارند واجب 
می شود و با آن مشکالت مالی فراوانی از جامعه مسلمین برطرف می شود و زکات موجب سرازیر شدن برکات 

الهی بر انسان هاست، کفایت می کند.
در این قسمت، زکات فطره که هر سال توسط مسلمانان به صورت عمومی پرداخت می شود نیز مورد تأکید 
قرار گرفته است. دین اسالم تأکید فراوانی دارد که این زکات حتماً شب عید و یا صبح عید به دست نیازمندان 
برسد تا بتوانند با آن نیازمندی های خود را برطرف کنند و واقعاً آنها نیز عید داشته باشند و چه خوب است که 

این سنت که افراد مستقیماً آن را به دست فقیر برسانند بار دیگر در میان مسلمانان زنده شود.
 فعالیت کالسی: این فعالیت به صورت تقریبی زکات چهار مورد را محاسبه کرده است که عدد حاصله 
به خوبی بیانگر این است که اگر زکات پرداخت شود به چه میزان مشکالت مالی فقرا برطرف می شود. این 
فعالیت به دنبال آموزش این نکته است که زکات چه توانایی باالیی در برطرف کردن نیازهای مستمندان جامعه 

دارد که اگر از سوی مردم پرداخت شود، گره از کار بسیاری از نیازمندان باز می کند.
 خمس: خمس در ابتدا برای غنائم جنگی بوده است ولی با توجه به معانی واژه غنیمت که شامل غیر 
مورد جنگی نیز می شود و با توجه به شارع بودن امام معصوم دایره خمس به سایر موارد نیز تسری پیدا کرده 
است و بر مسلمانان واجب است یک پنجم اموالی که به دست می آورند را با شرایط خاصی که در درس گفته 

شده است، به حاکم اسالمی یا مرجع تقلید خود بپردازند.
برای اینکه نحوه تعیین سال خمسی برای دانش آموزان جا بیفتد، چند مثال بزنید: پرستار یا معلمی که حقوق 
می گیرد، باید تاریخ اولین حقوق خود را ابتدای سال خمسی خود قرار دهد؛ مثالً اگر در سی مهرماه اولین 
حقوق را دریافت کرده است، باید آن را ابتدای سال خمسی قرار دهد. آنگاه از حقوق هایی که می گیرد برای 
هزینه زندگی خرج کند؛ در سی مهر ماه سال بعد، اگر پولی باقی مانده باشد، خمس آن باقی مانده را می پردازد. 
یک کشاورز می تواند اولین روزی را که محصول برداشت کرده و درآمدی کسب کرده است، سال خمسی قرار 
دهد. پس از اینکه یک سال از این درآمد برای هزینه های زندگی مصرف کرد، خمس آنچه باقی مانده است، 

می پردازد. مغازه دار نیز می تواند هنگام تأسیس مغازه، ابتدای سال خمسی خود را تعیین کند.
 بیشتر بدانیم: سیره شهید مهدی باکری بیان شده است که از شهدای شاخص دفاع مقدس است. این 
»بیشتر بدانیم« این نکته را به مخاطب گوشزد می کند که حتی در بحبوحه جنگ نیز نباید این واجب را فراموش 
کرد، همان گونه که افرادی مثل شهید باکری در اوج مسئولیت و گرفتاری، از پرداخت خمس خود غافل 

نمی شد.
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انفاق های مستحب
بازگردانده  گیرنده  قرض  توسط  سرمایه  اصل  آن  در  که  است  انفاق  نوعی  نیز  دادن  قرض  قرض:   
می شود. ثواب قرض بیشتر از صدقه است به دلیل مولد بودن. در قرض توصیه فراوانی شده است که پنهانی 
باشد و قبل از آنکه فرد نیازمند طلب قرض کند، خودمان مبلغی را به وی قرض دهیم؛ یعنی اگر متوجه شدیم 
که شخص نیاز به کمک مالی دارد، منتظر نمانیم که خودش بگوید، بلکه خودمان پیش قدم شویم. از سوی 
دیگر بر کراهت قرض کردن نیز تأکید فراوانی شده است و بهتر است انسان تا می تواند از کسی قرض نگیرد.

 وقف: وقف سنتی است که در تمام ادیان آسمانی وجود دارد و امروزه موقوفات فراوانی میان دین داران 
یافت می شود. در دین اسالم نیز بر این سنت تأکید فراوانی شده است و مسلمانان آن را به عنوان یک سرمایه گذاری 
پرسود برای عالم برزخ خود انجام می دادند. موارد وقف بسیار فراوان است که مواردی از آن در کتاب آمده 

است. این سنت میان ائمه  رایج بوده است و از پیامبر اکرم تا سایر ائمه همه اقدام به وقف می کردند.
دانش آموز را می توان در امور جزئی نیز به وقف تشویق کرد؛ همانند اینکه میز و صندلی برای کالس 

بخرند و وقف کنند یا قرآن را برای خواندن دانش آموزان در نمازخانه مدرسه وقف کنند.

دانستنی های معلم

1  آن هنگام که آیه زکات بر پیام آور وحی  نازل شد، به منادی فرمان داد تا میان مسلمانان ندا برآورد:

»أیّها المسلمون! َزکّوا أموالَکُم تُقبََل َصلَواتُکُم«
»ای مسلمانان! زکات دارایی های خویش را بدهید تا نمازتان پذیره حق شود«.

2  در این بخش برخی از احکام مربوط به زکات مطابق فتوای امام خمینی  آورده شده است.

موارد وجوب زکات
زکات بر نُه چیز واجب است:

اول: گندم؛
دوم: جو؛

سوم: خرما؛
چهارم: کشمش؛

پنجم: طال؛
ششم: نقره؛
هفتم: شتر؛
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هشتم: گاو؛
نهم: گوسفند.

اگر کسی مالک یکی از این نُه چیز باشد، با شرایطی که بعدًا گفته می شود، باید مقداری را که معین شده 
به یکی از مصرف هایی که دستور داده اند برساند. )توضیح المسائل، مسئله 1853(

شرایط وجوب زکات
شرایط واجب شدن زکات بر دو نوع است:

الف( شرایط زکات دهندگان
کسانی که زکات بر آنان واجب است باید دارای شرایط زیر باشند:

1  بلوغ

بنابراین، بر افراد نابالغ زکات واجب نیست.
2  عقل

پس زکات بر کسی که مجنون است واجب نیست.
3  مالکیت

پس بر مالی که بخشیده یا قرض داده شده، زکات واجب نیست، مگر بعد از پس گرفتن آنها.
)تحریرالوسیله، ج 1، ص 312، رابع ها(

4  امکان تصرف کامل در مال

ـ و اموال رهنی و مالی که به سرقت رفته، یا در زمین پنهان  ـ اگر چه وقف خاص باشدـ  بنابراین در مال وقفیـ 
است و جای آن فراموش شده، یا گم شده است و همچنین مالی که در دریا افتاده و یا از غایبی به ارث رسیده و 
هنوز به دست وی یا وکیلش نرسیده و یا در مال قرضی، اگر چه امکان دریافت آن از بدهکار باشد، زکات واجب 

نیست. )تحریرالوسیله، ج 1، ص 313(
ب( شرایط موارد زکات

اول: شرایط زکات غالت
برای زکات غالت )گندم، جو، خرما و کشمش( دو شرط وجود دارد:

1  مالک بودن زراعت ــ اگر از زراعت است ــ یا انتقال زراعت یا محصول )با درخت یا بدون آن( در 

ملک شخص، قبل از تعلق زکات. )تحریرالوسیله، ج 1، ص 326، االمرالثانی(
2  رسیدن به مقدار نصاب. زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می شود که به مقدار نصاب 

برسند و نصاب آنها 847/207 کیلو گرم می شود. )توضیح المسائل، مسئله 1864(
یادسپاری: زکات گندم و جو وقتی واجب می شود که به آنها گندم و جو گفته شود و زکات کشمش بنابر 
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احتیاط وقتی واجب می شود که غوره است و موقعی هم که خرما قدری خشک شد که به آن تمر می گویند 
زکات آن واجب می شود، ولی وقت دادن زکات در گندم و جو موقع خرمن شدن و جدا کردن کاه آنها و در 

خرما و کشمش موقعی است که خشک شده باشند. )توضیح المسائل، مسئله 1858(
دوم: شرایط زکات طال و نقره

برای زکات طال و نقره سه شرط وجود دارد:
1  مسکوک بودن.

زکات طال و نقره در صورتی واجب می شود که آن را سکه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد و 
اگر سکه آن از بین هم رفته باشد، باید زکات آن را بدهند. )توضیح المسائل، مسئله 1899(

یادسپاری: طال و نقره سکه داری که زن ها برای زینت به کار می برند، زکات ندارد. )توضیح المسائل، 
مسئله 1900(

2  گذشِت سال.

بعد از آنکه انسان دوازده ماه مالِک طال و نقره بود باید زکات آن را بدهد، ولی از اول ماه دوازدهم نمی تواند 
طوری در مال تصرف کند که مال از بین برود و اگر تصرف کند ضامن است، و چنانچه در ماه دوازدهم بدون 

اختیاِر او بعضی از شرط های زکات از بین برود زکات بر او واجب نیست. )توضیح المسائل، مسئله 1856(
3  رسیدن به مقدار نصاب.

زکات طال و نقره وقتی واجب می شود که به مقدار نصاب برسند.
نصاب طال:

طال دو نصاب دارد: نصاب اول آن بیست مثقال شرعی است.
پس وقتی طال به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم که گفته 
__ ١ آن را از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست.

شده داشته باشد، انسان باید ٤0
نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می شود؛ یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال 
اضافه شود؛ باید زکات تمام 18 مثقال را از قرار یک به چهل بدهد و زیادی آن زکات ندارد. همچنین است 
هر چه باال رود؛ یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقداری 

که اضافه شده زکات ندارد. )توضیح المسائل، مسئله 1896(

زکات سکه طال
1  آیا زکات به سکه های طالیی که به عنوان هدیه به شخصی داده اند تعلق می گیرد و در صورت تعلق گرفتن 

آیا زکات سال های  یا دولت واریز کرد؟  به حساب جبهه جنگ  می شود  باید داد، مثالً  به چه کسی 
گذشته را نیز باید داد یا نه؟
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اگر شرایط وجوب زکات در آن جمع باشد و به حّد نصاب برسد زکات دارد و تا نصاب باقی است، برای 
هر سال جداگانه زکات دارد. )استفتائات، ج 1، ص 340، س 3(

2  جوانی هستم که به واسطه بیماری مادرزادی قادر به حرکت نمی باشم و با برادرها و خواهر و مادرم 

زندگی می کنم. در حدود یک سال است که پول خود را سکه طال خریده تا وقت گران شدن طال، آن 
را بفروشم و از این طریق کاری کرده باشم. شنیده ام این عمل طبق شرع اسالم نبوده و داشتن طال 

برای مرد صحیح نیست، لطفاً مرا راهنمایی فرمایید.
باسمه تعالی ــ اشکال ندارد، ولی اگر یک سال طالی سکه دار باقی بماند و به حد نصاب باشد عالوه بر 
خمس درآمد، زکات هم واجب است به شرط آنکه پس از ادای خمس واجب، نصاب باقی باشد. )استفتائات، 

ج 1، ص 341، س 4(
سوم: شرایط زکات دام

برای زکات دام )شتر و گاو و گوسفند( چهار شرط وجود دارد:
1  گذشِت سال

اول  از  ولی  بدهد.  را  آن  زکات  باید  بود  شتر  و  گوسفند  و  گاو  مالک  ماه  دوازده  انسان  آنکه  از  بعد 
و  است  ضامن  کند  تصرف  اگر  و  برود  بین  از  مال  که  کند  تصرف  مال  در  طوری  نمی تواند  دوازدهم  ماه 
چنانچه در ماه دوازدهم بدون اختیاِر او، بعضی از شرط های زکات از بین برود زکات بر او واجب نیست. 

)توضیح  المسائل، مسئله 1856(
2  چریدن

یعنی آنکه دام در تمام سال از علف بیابان بچرد؛ پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده، 
یا از زراعتی که ملک مالک یا ملک کس دیگر است بچرد زکات ندارد.

ولی اگر در تمام سال یک روز یا دو روز از علف مالک بخورد، بنابر احتیاط زکات آن واجب می باشد. 
)توضیح المسائل، مسئله 1908(

3  بیکار بودن حیوان

یعنی آنکه حیوان در تمام سال بیکار باشد و اگر در تمام سال یکی دو روز کار کرده باشد، زکات آن واجب 
است.)توضیح المسائل، مسئله 1908(

4  رسیدن به مقدار نصاب

زکات شتر و گاو و گوسفند وقتی واجب می شود که تعداد آنها به حد نصاب برسند که در صفحه بعد به 
آنها اشاره می کنیم:
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نصاب شتر
شتر دوازده نصاب دارد:

اول. پنج شتر و زکات آن یک گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد؛
دوم. ده شتر و زکات آن دو گوسفند است؛

سوم. پانزده شتر و زکات آن سه گوسفند است؛
چهارم. بیست شتر و زکات آن چهار گوسفند است؛

پنجم. بیست و پنج شتر و زکات آن پنج گوسفند است؛
ششم. بیست و شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال دوم شده باشد؛

هفتم. سی و شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال سوم شده باشد؛
هشتم. چهل و شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد؛

نهم: شصت و یک شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد؛
دهم: هفتاد و شش شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشد؛

یازدهم: نود و یک شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد؛
دوازدهم: صد و بیست و یک شتر و باالتر از آن است که باید یا چهل تا چهل تا حساب کند و برای هر چهل  تا 
یک شتر بدهد که داخل سال سوم شده باشد، یا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و برای هر پنجاه تا یک شتر بدهد که 
داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب کند ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی 
باقی نماند؛ یا اگر چیزی باقی می ماند، از نُه تا بیشتر نباشد؛ مثالً اگر 140 شتر دارد، باید برای صد تا، دو شتر که 

داخل سال چهارم شده و برای چهل تا، یک شتر ماده ای که داخل سال سوم شده باشد، بدهد.
یادسپاری: زکات مابین دو نصاب واجب نیست؛ پس اگر شماره شترهایی که دارد از نصاب اول که پنج 
است بگذرد تا به نصاب دوم که ده تا است نرسیده فقط باید زکات پنج تای آن را بدهد و همچنین است در 

نصاب های بعد. )توضیح المسائل، مسئله 1911(
اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد، یا اجاره کند، یا برای 

چراندن در آن باج بدهد، باید زکات را بدهد. )توضیح المسائل، مسئله 1909(
نصاب گاو

گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن، سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرایطی را که 
گفته  شد داشته باشد، انسان باید یک گوساله که داخل سال دوم شده را بابت زکات بدهد.

نصاب دوم آن چهل است و زکات آن یک گوساله ماده است که داخل سال سوم شده باشد.
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زکات مابین سی و چهل واجب نیست؛ مثالً کسی که سی و نه گاو دارد فقط باید زکات سی تای آنها را بدهد.
نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد و بعد از 
آنکه به شصت رسید، چون دو برابر نصاب اول را دارد، باید دو گوساله که داخل سال دوم شده باشد بدهد.

همچنین هر چه باال رود، باید آن را به دستوری که گفته شد بدهد؛ ولی باید طوری حساب کند که چیزی 
باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می ماند از نُه تا بیشتر نباشد؛ مثالً اگر هفتاد گاو دارد باید به حساب سی و چهل 
حساب کند و برای سی تای آن زکات سی تا و برای چهل تای آن زکات چهل تا را بدهد؛ چون اگر به حساب 

سی تا حساب کند ده تا زکات نداده می ماند. )توضیح المسائل، مسئله 1912(

نصاب گوسفند
گوسفند پنج نصاب دارد:

اول: چهل و زکات آن یک گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد؛
دوم: صد و بیست و یک و زکات آن دو گوسفند است؛

سوم: دویست و یک و زکات آن سه گوسفند است؛
چهارم: سیصد و یک و زکات آن بنابر احتیاط واجب چهار گوسفند است؛

پنجم: چهارصد و باالتر که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند و برای هر صد تا یک گوسفند بدهد.
الزم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند 
پول بدهد کافی است. ولی اگر بخواهد جنس دیگر بدهد، در صورتی بی اشکال است که برای فقرا بهتر باشد؛ 

اگر چه الزم نیست. )توضیح المسائل، مسئله 1913(
یادسپاری: زکات مابین دو نصاب واجب نیست؛ پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اول که 
چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم که صد و بیست و یک است نرسیده، فقط باید زکات چهل تای آن را 

بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است در نصاب های بعد. )توضیح المسائل، مسئله 1914(
مصرف زکات

انسان می تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند:
اول: فقیر و آن کسی است که مخارج سال خود و خانواده اش را ندارد و کسی که صنعت یا ملک یا 

سرمایه ای دارد که می تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست.
دوم: مسکین و آن کسی است که از فقیر سخت تر می گذراند.

سوم: کسی که از طرف امام  یا نایب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید و به حساب 
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آن رسیدگی کند و آن را به امام  یا نایب امام یا فقرا برساند.
چهارم: کافرهایی که اگر زکات به آنان بدهند به دین اسالم مایل می شوند، یا در جنگ به مسلمانان کمک 

می کنند.
پنجم: خریداری بنده ها و آزاد کردن آنان.

ششم: بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد.
یا مثل ساختن پل و  مانند ساختن مسجد منفعت عمومی دینی دارد،  یعنی کاری که  هفتم: سبیل اللّٰه، 

اصالح راه که نفعش به عموم مسلمانان می رسد و آنچه برای اسالم نفع داشته باشد.
هشتم: ابن السبیل. یعنی مسافری که در سفر درمانده شده است. )توضیح المسائل، مسئله 1925(

مصرف زکات به وسیله خود انسان
آیا شخص ُمکلّف می تواند خودش خمس و زکاتش را حساب بکند و طبق مصارفی که در رساله ذکر 

شده است به مصرف برساند؟
باسمه تعالی ــ در زکات مانع ندارد، ولی در خمس باید اجازه بگیرد. )استفتاء(

شرایط مستحقان زکات
مستحقان یا گیرندگان زکات باید واجد شرایط زیر باشند:

اول: کسی که زکات می گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد و اگر از راه شرعی شیعه بودن کسی ثابت 
بدهد.  زکات  دوباره  نیست  نبوده الزم  شیعه  معلوم شود  بعد  تلف شود  زکات  و  بدهد  زکات  او  به  و  شود 

)توضیح  المسائل، مسئله 1942(
ندهند.  زکات  که  است  آن  واجب  احتیاط  می آورد،  به جا  آشکارا  را  کبیره  معصیت  که  به کسی  دوم: 

)توضیح المسائل، مسئله 1946(
سوم: انسان نمی تواند مخارج کسانی را که مثل اوالد خرجشان بر او واجب است از زکات بدهد، ولی 

دیگران می توانند به آنان زکات بدهند. )توضیح المسائل، مسئله 1948(
چهارم: سید نمی تواند از غیرسید زکات بگیرد، ولی اگر خمس و سایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند 
و از گرفتن زکات ناچار باشد، می تواند از غیرسید زکات بگیرد. ولی احتیاط واجب آن است که اگر ممکن 

باشد فقط به مقداری که برای مخارج روزانه اش ناچار است، بگیرد. )توضیح المسائل، مسئله 1955(
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زمان پرداخت زکات
1  موقعی که گندم و جو را از کاه جدا می کنند و موقع خشک شدن خرما و انگور، انسان باید زکات آنها 

را به فقیر بدهد؛ یا از مال خود جدا کند.
زکات طال و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه دوازدهم باید به فقیر بدهد، یا از مال خود 
جدا نماید؛ ولی بعد از جدا کردن اگر منتظر فقیر معّینی باشد، یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری 

دارد می تواند زکات را به انتظار او ولو تا چند ماه نگه دارد. )توضیح المسائل، مسئله 1961(
2  بعد از جدا کردن زکات الزم نیست فورًا آن را به مستحق بدهد، ولی اگر به کسی که می شود زکات 

داد، دسترسی دارد احتیاط مستحب آن است که دادن زکات را تأخیر نیندازد. )توضیح المسائل، 
مسئله 1962(

3  کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند، اگر ندهد و به واسطه کوتاهی او از بین برود، باید عوض 

آن را بدهد. )توضیح المسائل، مسئله 1963(
4  کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند، اگر زکات را ندهد و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی 

کند از بین برود، چنانچه دادن زکات را به قدری تأخیر انداخته که نمی گویند فورًا داده است، باید 
عوض آن را بدهد و اگر به این مقدار تأخیر نینداخته، مثالً دو سه ساعت تأخیر انداخته و در همان 
دو     سه ساعت تلف شده، در صورتی که مستحق حاضر نبوده چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق 

حاضر بوده، بنا بر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد. )توضیح المسائل، مسئله 1964(
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جهاددرس دوازدهم

هدف کلی

آشنایی با مفهوم جهاد و انواع آن
اهداف جزئی 

  آشنایی با اهمیت و جایگاه جهاد در قرآن
  آشنایی با جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی

  تبیین وظیفه همگان جهت کسب آمادگی برای دفاع از میهن

ضرورت درس

به ضرر  با دشمنان دین و میهن یکی از دستورات الهی است .اما از آنجا که این حکم همواره  جهاد 
دشمنان اسالم تمام شده است و جلوی نیل آنها به مقاصد شومشان را گرفته است، درصددند تا با القای 
برخی شبهات، ذهن مسلمانان را نسبت به این فریضه الهی مخدوش کنند و با تضعیف آن، جوامع اسالمی را 
نسبت به سرنوشت خود و دیگران بی تفاوت سازند تا در نهایت بتوانند بدون کمترین هزینه ای این کشورها را 
زیر سلطه خود بکشند. از این رو، الزم است تا دانش آموزان با این حکم الهی و جنبه های مختلف آن آشنا 

شوند و به ضرورت و اهمیت آن پی ببرند.

محورهای اصلی درس

1  فلسفه جهاد

2  اهمیت جهاد در اسالم

3  مجاهدان راه خدا در هر حال پیروزند

4  انواع جهاد در اسالم: ابتدایی و دفاعی
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5  لزوم کسب آمادگی الزم برای دفاع از کشور

این درس به این پرسش ها پاسخ می دهد: 
1  چرا در دین ما به جهاد در راه خدا تشویق شده است؟

2  جنگیدن در راه خدا چه جایگاهی در دین اسالم دارد؟

3  آیا می شود کسی که در جهاد با دشمنان مغلوب شده است را پیروز نامید؟

4  چند نوع جهاد وجود دارد؟

5  آیا تشویق به جهاد در راه خدا باعث نمی شود که دیگران ما را جنگ طلب بدانند؟

تحلیل اجزای درس

 ورودیه: یکی از شبهاتی که دشمنان به دنبال واردکردن آن به ذهن نسل جوان جامعه اسالمی هستند، 
این است که دین اسالم به دلیل توجه زیادی که به مسئله جهاد نموده است، خشونت و جنگ را ستوده و از 
آن حمایت کرده است و از این طریق به دنبال القای این مطلب اند که اسالم حامی جنگ و خشونت است. 
این ورودیه با توجه به همین نکته این مسئله را به مخاطب یادآور شده است که با نگاهی گذرا به تاریخ، به 
خوبی می توان دید که همواره عامل جنگ ها و خون ریزی ها همین افراد و دولت های زورگو و مستبد بوده اند 
که به دلیل قدرت طلبی از حد خویش تجاوزکرده و سعی در غارت ملت های دیگر داشته اند. بنابراین اگر 

جنگی هم هست، آتش آن توسط همین زورگویان برافروخته شده است.
پس در واقع همین قدرت های ظالم و زورگو عامل این همه جنگ و غارت اند نه دین اسالم .

نکتٔه دومی که در این ورودیه بیان شده است، تبیین فلسفه جهاد به زبان ساده است. در اینجا گفته شده 
است که به نظر شما اگر چنین افراد مستبدی به ما حمله کنند وظیفه ما چیست؟ آیا می توان دست روی دست 
گذاشت و از خود دفاع نکرد؟ به یقین هر کسی این حق را بر خود مسلم می داند که در برابر متجاوزان بایستد 
و از خود و دین و ناموسش دفاع کند. این دقیقاً همان چیزی است که اسالم به آن توصیه کرده است، یعنی 
در برابر متجاوز ایستادن و از حق خود دفاع کردن. بنابراین جهادی که اسالم از آن سخن می گوید چیزی 

جز تأکید بر حقوق مسلّم انسان ها در دفاع از خود نیست.
 جهاد در اسالم: در این بخش سه نکتٔه مهم مورد توجه قرار گرفته است:

اّول، اهمیت فراوان جهاد در دین اسالم است، به طوری که حدود یک صد آیه از آیات قرآن به این مسئله 
اختصاص یافته است که نشان دهندٔه جایگاه واالی این عمل است.

دوم اینکه جهاد در راه خدا همچون معامله انسان با خداست. در این معامله انسان فروشنده است و خداوند 
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خریدار و آنچه که به فروش می رسد جان انسان است و آنچه که در بهایش پرداخت می شود بهشت الهی است و 
سند این معامله نیز کتاب های آسمانی است، چرا که طبق آیٔه ذکر شده در درس، این معامله در تورات و انجیل و 
قرآن به ثبت رسیده است. در قرآن از این معامله به عنوان فوز عظیم یاد شده است و چه چیز باالتر از این که انسان 

جان خود را به خدا بفروشد و در ازای آن بهترین پاداش، یعنی بهشت الهی را دریافت کند.
سوم اینکه با توجه به آیه، کسی که در راه خدا جهاد می کند، همیشه پیروز است، چه کشته شود و چه 

غلبه کند زیرا در هر دو صورت به پاداش عظیم الهی می رسد.

انواع جهاد:
 جهاد دفاعی: در این قسمت توجه به چند نکته الزم است:

دارد؛  قرار  در خطر حمله دشمنان  دیگران  از  بیش  می کند  اسالم عمل  به دستورات  که  1  جامعه ای 

زیرا قدرت های استعمارگر می دانند که اسالم همواره باعث بیداری ملت ها و اتحاد آنان علیه ظلم و 
زور است، برای همین همیشه سعی دارند تا این گونه جوامع را از سر راه خود بر دارند. پس جامعه 

اسالمی همیشه باید آماده مقابله با این تهدیدات باشد.
2  با توجه به نکته قبل، دشمنان اسالم که به خوبی از تأثیرات دین اسالم بر پیروان خود باخبرند، برای 

آنکه جلوی رشد روزافزون دین اسالم را در میان سایر ملل بگیرند، سعی دارند چهره آن را در میان 
سایر جوامع مخدوش نشان دهند. برای همین سعی می کنند این دین را خشن و حامی جنگ معرفی 

کنند. در پاسخ به این ادعای آنان باید این نکته را به مخاطبان گوشزد کرد که:
 اوالً ریشٔه بسیاری از جنگ هایی که به اسم مسلمانان در عراق، سوریه، افغانستان و… در  حال وقوع 
است به خود این قدرت ها برمی گردد زیرا امروزه به خوبی مشخص شده است که به وجود آورندگان گروه های 

افراطی در منطقه، آمریکا و متحدانش هستند.
حکومت های  شکل گیری  بدو  از  که  می کنند  متهم  طلبی  خشونت  به  را  مسلمانان  کسانی  اینکه،  دوم 
خود دائم در حال جنگ و کشتار بی گناهان بوده اند. کافی است نگاهی به پرونده این افراد، در جنگ با 
سرخ پوست ها که مالکان اصلی قاره آمریکا بوده اند، بیندازیم و یا به پرونده سیاه برده داری سری بزنیم و یا 

ببینیم که چه کسانی دو جنگ بزرگ جهانی را به وجود آوردند.
 جهاد با سرکشان: این جهاد، نوعی از جهاد دفاعی است. جهادی که دشمن آن نه در بیرون مرزها بلکه 
از درون کشور دست به آشوب و جنگ می زند. اگر در داخل کشور اسالمی گروهی توطئه کنند، آرامش 
جامعه را بر هم زنند، حکومت اسالمی را تضعیف کنند و یا با تخریب و ترور در صدد براندازی حکومت 
اسالمی برآیند، بر حکومت واجب است تا اگر با گفت و گو و نصیحت نتوانست این افراد را از اقدامات 



١١5 فصل دوم: یاددهی ـ یادگیری هر درس

خود باز دارد، از قدرت نظامی استفاده کند.جنگ با گروهک های تروریستی، اشرار، گروه های جدایی طلب 
و… نمونه هایی از این جهاد است.

 جهاد ابتدایی: در این قسمت باید این نکته از سوی دبیران مورد تأکید قرار گیرد که اسالم هرگز برای 
کشور گشایی و گرفتن اراضی و استثمار مردم و تحمیل عقاید و فرهنگ ها دستور جهاد نمی دهد. اما اگر 
مردمی در جهل و نادانی باشند و یا در فقر و محرومیت و خفقان زندگی کنند و ستمگران دسترنجشان را 
چپاول کنند، در چنین وضعی سپاه اسالم وظیفه دارد به یاری این محرومان بشتابد و آنان را از چنگال ظالمان 
نجات دهد.البته تنها کسی که اجازه چنین حکمی را داشته و یا دارد پیامبر، امامان و یا ولی مسلمین است 

)در خصوص شرایط و ویژگی های ولی مسلمین در درس هفتم مطالبی بیان شد(.
با  به جهاد  دو  و مورد  دفاعی است  از جهاد  نمونه هایی  موارد یک، سه و چهار،  فعالیت کالسی:   

سرکشان اشاره دارد که البته خود این جهاد نیز زیر مجموعٔه جهاد دفاعی است.
 کسب آمادگی برای دفاع: با توجه به توطئه گسترده ای که قدرت های استعمارگر و زورگو علیه جوامع 
اسالمی دارند الزم است تا حکومت های اسالمی همواره در نهایت آمادگی برای دفاع از خویش باشند. 
هرچه میزان آمادگی بیشتر باشد، احتمال تهدید دشمن نیز کمتر است. پس الزم است که کشور تا آنجا که 

می تواند به ابزارهای دفاعی پیشرفته تجهیز شود.
برای  دیگران  و  وظایف خود  به  می توانند  به محتوای درس  توجه  با  دانش آموزان  فعالیت کالسی:   
باالبردن توان دفاعی کشور اشاره کنند. ممکن است دانش آموزی به وظیفه علم آموزی اشاره کند تا در سایه 
آن بتوان در کشور تجهیزات الزم را برای دفاع از میهن تولید کرد. ممکن است دانش آموزی به خدمت 
سربازی اشاره کند و آن را برای تک تک افراد به منظور یادگیری مهارت های نظامی الزم بداند، همچنین 
می توان با توجه به مطالبی که در کتاب آمادگی دفاعی آموزش داده شده است، به ذکر نمونه هایی از این کتاب 

پرداخت.

منابع برای مطالعه بیشتر

 جهاد، مرتضی مطهری، نشر صدرا.
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