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بسم الله  الرحمن الرحيم

مقدمه
دين اسالم، برنامه ی زندگی انسان ها برای رسيدن به کما ل و رستگاری است که خدای متعا ل به 
وسيله ی پيامبر گرامی اسالم ــ صلی اللّٰه عليه و آله ــ به ما عطا فرموده است. برنامه ی تربيتی خانواده ی 

مسلمان و جامعه ی اسالمی، نتيجه اش خوشبختی واقعی و سعادت هميشگی است.
به طور طبيعی، آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ايران بايد چنين برنامه ای را در مدارس 

اجرا کند تا مسئوليت خود را در برابر خداوند به خوبی انجام داده باشد.
و  است  گرفته  دوش  بر  را  مسئوليت  اين  اصلی  بار  مدرسه،  در  تربيت  محور  به عنوان  معلم، 
چنين  نيز  معلم  باشند،  خود  تربيتی  رفتار  پاسخ گوی  خداوند  پيشگاه  در  بايد  مادر  و  پدر  همان طورکه 
وظيفه ای را بر عهده دارد. بديهی است که انتخاب شغل معلمی با ساير مشاغل تفاوت بنيادی دارد. در 
اين شغل، سر و کار انسان با کارخانه و تجارت و درخت و حيوان و نظاير آن نيست. حتی مانند پزشک 
هم نيست که موضوع فعاليتش بيماری های بدن انسان است. معلم با حقيقت انسان و سرنوشت ابدی 
او سر وکار دارد و به ميزانی که در ايفای اين مسئوليت درست عمل کند، پاداش غيرحساب خداوند را 

به  دست آورده، و به ميزانی که کوتاهی نمايد در خسران ابدی گرفتار خواهد شد.
از اين رو، توجه به نکات زير ضروری است:

ماست.  فرزندان  َمِنش  و   شخصيت  شکل گيری  مهم  دوره های  از  يکی  ابتدايی،  دوره ی  ١ــ 
هر خلق و خويی که دانش آموزان در اين سنين کسب کنند، به سختی از آن جدا می شوند و تغيير آن ها 

کاری بس دشوار می نمايد.
٢ــ معلم دوره ی ابتدايی سرمشق و اسوه ی دانش  آموزان خود است و خواسته يا ناخواسته 
بر دانش آموزان تأثير می گذارد. بنابراين، عالوه بر کسب دانش و مهارت معلمی بايد بکوشيم حاالت و 

رفتار خود را ارزيابی کنيم و به منش و کنشی متناسب با مسئوليت خود برسيم.
٣ــ تربيت دينی، اختصاصی به ساعت و درس دينی ندارد. در تمام ساعاتی که دانش  آموز در 
مدرسه حضور دارد و ما با او سر و کار داريم، او در حال تربيت شدن است. از اين رو، بايد برنامه ای 

برای تمام ساعات حضور دانش آموز در مدرسه داشته باشيم و از همه ی فرصت ها بهره ببريم.
٤ــ همان  طورکه آشنايی با اصول اعتقادی دين و ساير معارف آن برای خودمان ضروری است، 
اکنون که شغل معلمی را انتخاب کرده ايم، اين آشنايی ضروری تر خواهد بود. چه بسا دانش ناقص ما 



درباره ی يک موضوع دينی، سبب گمراهی يا بی رغبتی دانش آموز به دين شود. يا يک موضوع دينی 
را به صورت غلط فرا بگيرد و به همان صورت عمل کند. خواندن صحيح نماز، توانايی بر قرائت قرآن 

و شناخت درست توحيد، معاد، نبوت و امامت از ضروريات اوليه ی تربيت دينی است.
درست  پاسخ گويی  چگونگی  و  ابتدايی  دوره ی  دانش  آموزان  دينی  سؤال های  با  آشنايی  ٥  ــ 
هرگونه  بگيرد و  صورت  دقيق  بسيار  بايد  سؤال ها  اين  به  پاسخ  شود.  شروع  هم اکنون  از  بايد  آن ها  به 
اشتباهی در آن، می تواند به رفتار نامناسبی در دانش  آموزان منجر شود. بی شک مطالعه ی کتاب هايی 
بسيار  دارند،  تبّحر  موضوع  اين  در  که  اساتيدی  و  دانشمندان  با  ارتباط  و  شده  نوشته  باره  اين  در  که 

کمک  کننده است.
٦  ــ آشنايی با کتاب های مناسب برای کودکان بايد از هم  اکنون آغاز شود. خوب است فهرستی 
از اين کتاب ها تهيه کنيم و در فرصت هايی که به دست می آوريم به مطالعه ی اين قبيل کتاب ها بپردازيم. 
شعرهايی درباره ی خدا، معصومين بزرگوار ــ صلوات اللّٰه عليهم ــ، موضوعات اخالقی و اجتماعی را 

به خاطر داشته باشيم تا به موقع خود و در البه الی تدريس بتوانيم از آن ها استفاده کنيم.
اگر از هم  اکنون و به تدريج کتاب های مورد نياز خود را تهيه کنيم، پس از چند سال کتابخانه ی 

کوچکی در خانه خواهيم داشت که در تدريس به ما کمک خواهد کرد.
٧ــ کتابی که اکنون در اختيار شماست، گام کوچکی در آشنايی بيش تر شما با تعليم و تربيت 
دينی است. اين کتاب شامل دو بخش است. بخش اّول درباره ی مبانی تعليم و تربيت دينی و رويکرد 
برنامه ی درسی تعليم و تربيت دينی را بررسی  انتخاب شده برای اين درس است. بخش دوم اجزای 
دينی  تربيت  در  مؤثر  عوامل  نيز  و  ارزش يابی  شيوه ی  و  روش ها  محتوا،  اهداف،  درباره ی  و  می کند 

صحبت می نمايد. بدين ترتيب يک طرح کلی از تعليم و تربيت دينی ارائه می کند.
٨  ــ در اين کتاب، برای نشان  دادن نمونه ها، از مجموعه کتاب های «هديه های آسمان» که در 
دوره ی ابتدايی تدريس می شود، استفاده شده است. اين امر به شما کمک می کند که از هم  اکنون با 

متون درسی دوره ی ابتدايی آشنا شويد و آمادگی الزم برای تدريس اين کتاب ها را به دست آوريد.
را  ما  خود  ويژه ی  هدايت  از  و  کند  ياری  راه  اين  در  را  شما  که  می خواهيم  بزرگ  خدای  از 

بهره مند سازد.



١

بخش اّول

مبانی و كليات



٢

اهداف فصل: دانشجو بايد بتواند در پايان اين فصل:
١ــ چيستی تربيت در اسالم را توضيح دهد.

٢ــ حقيقت انسان از منظر اسالم را تبيين کند.
٣ــ نقش عقل و قلب را در تربيت  پذيری متربی تبيين کند.

٤ــ اهداف تربيت دينی را شرح دهد.
٥  ــ ابعاد تربيت دينی را توضيح دهد.

٦  ــ رويکرد بنيادين در تربيت دينی را تبيين کند. 

فصل اّول

مبانی تربيت اسالمی



٣
١ــ فخرالدين اسعد گرگانی، َويس ورامين

١ــ چيستی تربيت در اسالم

تربيت مجموعه ای از فعاليت ها و عملياتی است که برای رشد و به فعليت رسيدن استعدادهايی 
که خداوند در نهاد يک موجود قرار داده است، انجام می گيرد.

باغبانی که می خواهد گل پرورش دهد، زمين مناسبی را انتخاب می کند، خاک آن زمين را آماده 
می سازد، دانه های گل را در زمين می کارد، در زمان های معينی به آن ها آب می دهد؛ آن ها را در برابر 
گرما و سرما، و آفات محافظت می کند تا جوانه های گل از زمين سر برآورد، بزرگ و بزرگ تر شود، 

برگ و بار دهد و گل های زيبای خود را به معرض نمايش گذارد.
بکارد گل  چون  باغبان  برآردنبينی  گل  تا  خورد  غم  مايه  چه 
آببه روز و شب بود بی خورد و بی خواب دهد  گه  را  او  پيرايد  گهی 
رميده خوابش  او  بهر  از  خليدهگهی  دستش  او  خار  از  گهی 
بيند تيمار  همه  آن  اميد  بيند١به  بار  گل  او  به  روزی  تا  که 

تربيت انسان نيز مجموعه ای از فعاليت ها و عمليات يک مربی است، برای رشد و به فعليت  رسيدن 
استعدادهای خدا دادی نهفته در وجود وی.

تبيين
با توجه به توضيحات فوق، تربيت دينی دارای عناصر زير است:  

١ــ هدف موجود در خلقت انسان
٢ــ طرح و نقشه

٣ــ حرکت تکاملی و رشد يابنده درونی خود انسان
٤ــ فعاليت و کار مبتنی بر طرح «تربيت کننده» ، به نظر شما چرا؟

قرآن کريم، به جای کلمه ی «تربيت» از لفظ «هدايت» استفاده می کند و خداوند را هدايت کننده ی 
حقيقی موجودات می شمارد.

نام پروردگار وااليت را به پاکی بستای َسِبِّح اۡسَم َربَِّک اۡالَۡعلٰی 



٤

همان که آفريد و سامان بخشيد الَّذی َخَلَق َفَسّوٰی  
و همان که اندازه گرفت و هدايت فرمود َر َفَهدٰی   َوالَّذی َقدَّ

اعلٰی، ١ تا ٣
از قول حضرت موسی نيز می فرمايد:

گفت پروردگار ما کسی است که قاَل َربَُّنا الَّذی  
به هر چيزی خلقش را بخشيده َاۡعطٰی ُکلَّ َشۡیٍء َخۡلَقه و  

سپس هدايت کرده است. ُثمَّ َهدٰی   
طه، ٥٠

تفکر در آيات
از اين آيات، چه نکاتی را می توان استنباط کرد؟ سه نکته ی اصلی را بيان کنيد.

١ــ ………………
٢ــ ………………
٣ــ ………………

٢ــ ويژگی های انسان

چگونگی هدايت و تربيت هر موجودی ناظر بر دو حقيقت طراحی می شود:
الف) ساختمان وجودی و ويژگی های آن موجود.

ب) هدف و مقصد آن موجود.
و  او  وجودی  ساختار  است  ضروری  دريابيم،  را  انسان  تربيت  چگونگی  بتوانيم  که  اين  برای 
هدف هايی را که خداوند در نهادش قرار داده، بشناسيم و نقشه ی راه را مبتنی بر آن ها تنظيم کنيم. اين 

ويژگی ها عبارت اند از:
١ــ٢ــ بهره مندی از قوه ی عقل و خرد: انسان دارای قوه ی عقل و خرد است. با اين قوه 
می انديشد و واقعيت های پيرامون خود را شناسايی می کند. هم چنين با اين قوه خوبی ها را از بدی ها 
تشخيص می دهد و آن چه را خوب تشخيص داده، برمی گزيند. انسان در انجام کارهای خود از همين 
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توانايی بهره می برد؛ يعنی ابتدا درباره ی آن کار فکر می کند، سپس آن را انجام می دهد. 
است  انتخاب گر  و  مختار  موجودی  انسان  هم چنين  انتخاب:  و  اختيار  توانايی  ٢ــ٢ــ 
و اين قدرت اختيار ريشه در قدرت تعقل او دارد و همين قدرت تعقل به او اجازه می دهد هدف ها و 
راه های مختلف را شناسايی و سبک و سنگين کند و از بيان هدف ها و راه ها، هرکدام را که بهتر می يابد، 

برگزيند. در واقع، برگزيدن و انتخاب  کردن، پس از شناختن و تشخيص دادن امکان  پذير است.
از اين رو هر قدر که قدرت تفکر و تعقل رشد بيش تر می يابد، انتخاب ها درست تر و بهتر صورت 

خواهند گرفت و زندگی سامان بهتری خواهد يافت.
٣ــ٢ــ بهره مندی از کانون قلب: قلب يا دل، کانون عواطف و احساسات، دوستی ها و دشمنی ها، 
گرايش ها و سوق ها، گسستن ها و پيوستگی ها و تصميم گيری هاست. دل است که به چيزی يا کسی می پيوندد و 

يا از کسی يا چيزی می گسلد، تسليم حقيقتی می شود يا حقيقتی را رها می کند و به باطلی سر می سپارد. 
در واقع، قلب کانون تصميم گيری های ماست و به هر سو که رو کند، عمل و رفتار ما نيز به همان 

سو رو می کند.
رابطه ی قلب و عقل رابطه ی رونده ای است که چراغی قوی و پرنور به دست دارد. هرگاه قلب 
از چراغ عقل بهره می برد، در مسير درست قرار می گيرد و هرگاه از آن بهره نمی برد و آن را خاموش 
می کند به گمراهی دچار می شود و از مسير مستقيم منحرف می گردد. وقتی قلب گرفتار هوٰی و هوس 
به  ما  قلب  می خواهيم  اگر  کرد.  نخواهد  پيروی  عقل  از  باشد،  گذاشته  هوس ها  فرمان  به  سر  و  شده 
هدف های متعالی برسد و به راه های درست عالقه مند شود، بايد او را به گونه ای تربيت کنيم که تابع عقل 

باشد، نه تابع هوی و هوس.
از  مجموعه ای  دارای  خود  نهاد  و  سرشت  در  انسان  فطری:  گرايش های  وجود  ٤ــ٢ــ 
اساسی ترين  «پرستش»  و  اخالقی»  «خير  «زيبايی»،  «حقيقت»،  به  گرايش  است  متعالی  گرايش های 
گرايش های فطری انسان است١. انسان به طور فطری اين امور را دوست دارد و خواستار آن هاست و 

هنگام رسيدن به آن ها احساس لذت و شادابی می کند و رشد و کمال خود را در آن ها می بيند.
ُبعد  بدن  است.  روح  و  بدن  از  ترکيبی  انسان  وجود  انسان:  وجود  دو  ُبعدی   بودن  ٥  ــ٢ــ 
خود  به  مخصوص  نيز  تکاملش  و  رشد  و  دارد  را  خود  خاص  نيازهای  که  است  انسان  وجود  مادی 
متولد  مادر  از  که  کودکی  ماست.  وجود  مادی  ُبعد  نيازهای  جمله  از  غذا  و  لباس  مسکن،  است.  آن 
به  که  اين  تا  می شود  بزرگ تر  و  بزرگ  می کند؛  رشد  جسمانی  و  زيستی  مختلف  جهات  از  می شود، 

١ــ انسان در قرآن، استاد شهيد مرتضی مطهری، ص ٢٠
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مرحله ای می رسد که رشد اندام های جسمانی او متوقف می شود. پس از گذشت زمانی، اين اندام ها 
رو به فرسودگی می گذارد و ضعيف و ضعيف تر می شود تا اين که مرگ بدن فرا می رسد و فعاليت های 

زيستی متوقف می شود.
ُبعد روحی انسان نيز که مجرد از ماده است، نيازها و رشد و کمال خاص خود را دارد. آن چه 
درباره ی گرايش های فطری گفتيم، مربوط به همين ُبعد روحی است. حقيقت  جويی يک نياز روحی 
پيش می رود. هم چنين،  دست می يابد و  کمال  رشد و  درجه ای از  حقيقت به  کسب  با  انسان  است و 
کسب فضايل اخالقی يک نياز روحی است و هنگامی که انسان به اين فضايل آراسته شود، مراتبی از 

رشد را پيموده است.
ُبعد مادی و معنوی انسان پيوند محکمی با يکديگر دارند و به يکديگر کمک می کنند و در همديگر 
تأثير می گذارند. به طور مثال، رفع نيازهای مادی، به کمک دانش که يک امر معنوی و روحی است، 
ميسر است و بسياری از دانش های انسان نيز به کمک چشم و گوش و ساير ابزارهای حسی به دست 
می آيند. بدن سالم يا رنجور به سالمتی و نشاط يا رنجوری روح کمک می کند و شادابی يا غمگينی روح 

نيز در سالمتی يا بيماری بدن مؤثر است.

نمونه يابی
فهرستی از نمونه هايی که بيانگر ارتباط و پيوند ميان جسم و روح باشد، تهيه کنيد 

و درباره ی هريک از اين نمونه ها توضيح دهيد.

تأثير متقابل روح و بدن و همکاری دقيق ميان آن ها در رفع نياز يکديگر گويای اين نکته است که 
برنامه ای واحد برای تکامل هر دو الزم است و هر برنامه ای که به يک ُبعد وجود انسان توجه کند و ُبعد 

ديگر را فراموش نمايد، ناموفق و زيانبار خواهد بود.
٦  ــ٢ــ داشتن دو زندگی دنيوی و اخروی: بنابر تعاليم انبيا و داليل عقلی، عالوه بر زندگی 
در اين جهان، انسان ها زندگی ديگری در جهان آخرت پيش رو دارند که ثمره و نتيجه ی نحوه ی زندگی 
در اين جهان است. زندگی در جهان آخرت يک زندگی ابدی و جاودان است و مرگ و نيستی در آن 
راه ندارد. لذا برنامه ی تربيتی موفق ، برنامه ای است که انسان ها را برای زندگی سعادتمند در جهان 
آخرت آماده کند و توشه های مورد نياز آن را فراهم نمايد. اصل سعادت اخروی در گرو تربيت صحيح 

ُبعد روحی انسان و کسب کماالت و فضايل مربوط به آن است.
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بزرگوار  معصومان  و  کريم  قرآن  انسان:  در  اماره  نفس  و  لّوامه  نفس  وجود  ٧ــ٢ــ 
(صلوات الله عليهم) به ما می آموزند:

انسان دارای نفس لّوامه است که او را به سوی خوبی ها دعوت می کند و از بدی ها منع می نمايد.
انسان دارای نفس اّماره است که او را به سوی هوٰی و هوس های زودگذر و فانی فرا می خواند 

و از پيشرفت و کمال باز می دارد.
شيطان در کمين انسان است تا او را فريب دهد و زمينه های سقوط او در گناه را فراهم کند.

پژوهش
با مراجعه به قرآن کريم و روايات معصومان درباره ی ويژگی های فوق تحقيق کنيد 

و در اين زمينه مقاله ای ارائه نماييد.

٣ــ فرايند شکل گيری رفتار در انسان

برای اين که اعمال و رفتارهای اختياری از انسان سر بزند، فرايند خاصی در انسان طی می شود 
و عوامل خاصی در اين فرايند نقش دارند. به تعبير ديگر، فعل اختياری انسان گذرگاه خاصی دارد و 

بدون عبور از اين گذرگاه، فعل اختياری انسان معنا ندارد.
برای اين که انسانی را به سوی انجام دادن عمل خاصی هدايت و تربيت کنيم؛ به طوری که پس 
از تربيت، وی، آن عمل را با ميل و رغبت انجام دهد، بايد عواملی را که در فرايند انجام  دادن عمل 
نقش دارند و فرد را به تصميم گيری می رسانند، بشناسيم و با آن عوامل ارتباط برقرار کنيم. در فرايند 
تصميم گيری و انجام دادن عمل در انسان سه عامل نقش دارند که دو عامل آن، نقش علت و يک عامل 

نقش معلول و نتيجه را بر عهده دارد. اين عوامل عبارت اند از:
الف ــ دستگاه انديشه و تعقل: اين دستگاه که دستگاه ادراکی بشر است، وظيفه ی شناخت 
تشخيص  بدی ها  از  را  خوبی ها  و  می کند  شناسايی  را  واقعيت ها  دارد؛  عهده  بر  را  حقايق  درک  و 
و  پذيرش  و  دستگاه  اين  توسط  قبلی  شناخت  بدون  سربزند،  انسان  از  که  کاری  هر  هم چنين  می دهد. 
تصديق آن، انجام نمی گيرد. اقدام به کاری که هيچ شناختی از آن نداريم، ميسر نيست و نيز انجام دادن 

کاری که به هيچ وجه در آن فايده ای نمی بينيم، از ما سر نمی زند.
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پس اين دستگاه، وظيفه ی آگاهی دادن به انسان را بر عهده دارد، هم آگاهی درباره ی واقعيت هايی 
نظير گياهان، حيوان ها، آسمان ها، فرشتگان و خداوند، و هم آگاهی درباره ی خوبی ها و بدی هايی مانند 

عدل و احسان و جوانمردی و ظلم و بخل و خيانت.
بنابراين، عقل و خرد چراغ راه ما و روشنی بخش مسير و جهت ماست. با اين قّوه مسير درست 

را می يابيم و از گمراهی و ضاللت بيرون می آييم.
باز  دروغ پردازان  و  فريب کاران  سخنان  از  را  خدا  اوليای  و  انبيا  حق  سخنان  قوه  اين  با 

می شناسيم.
پيامبر اکرم (ص) می فرمايد:

«عقل نوری است که به وسيله ی آن انسان حق را از باطل جدا می کند.١»
به همين جهت امام کاظم عليه السالم عقل را «حجت خداوندی» معرفی کرده و به يکی ازيارانش 

به نام هشام فرموده:
ای هشام؛            يا ِهشام؛    يا ِهشام؛    

خداوند، بر مردم ِه َعلَی الّناِس    ِانَّ  لِّلٰٰ
دو حجت دارد: تَۡيِن     ُحجَّ

حجتی ظاهر و حجتی باطن ًة باِطنًَة   ًة ظاِهَرًة َو ُحجَّ ُحجَّ
اما حجت ظاهر ا الّظاِهُر     َفامَّ

رسوالن، انبيا و ائمه اند  ُة   ُسُل َو اۡالَ ۡنبياُء وَ  اۡالَئِمَّ َفالرُّ
و حجت باطن عقل ها می باشند.٢ ا الباِطنَُة َفاۡلُعقوُل   َو َامَّ

خداوند، در روز حساب به گناه کاران خطاب می کند که چرا: «به ندای عقل خود گوش نداديد 
و دعوت پيامبران و امامان را نپذيرفتيد؟» و آنان پاسخی ندارند که به خداوند بدهند.

بنابراين، اگر گناهی از کسی سر زد، نمی تواند آن را به عقل خود واگذارد و بگويد: «عقل من 
چنين تشخيص داد». عقل انسان را به گناه دعوت نمی کند. اين هوا و هوس بوده که فرد را به گناه 

فرا   خوانده و واداشته است.

١ــ ارشاد القلوب، ص ١٩٨
٢ــ اصول کافی، ج ١، ص ١٩   
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تفکر در حديث
کسی از امام صادق (ع) سؤال کرد: عقل چيست؟

فرمود: آن چيزی است که با آن خدا بندگی شود و بهشت به دست آيد.١
از اين حديث چه نتايجی درباره ی عقل می گيريد؟

می خواهد »،  مانند «دل بستگی»، «  دلم  جمله هايی  و  عبارت ها  با  ما  همه ی  قلب:  کانون  ــ  ب 
« دلدادگی» و «آدمی تابع دلش کار می کند» آشناييم. اين عبارت ها و جمله ها نشان می دهند که «قلب» 
مرکز  نهايت  در  و  سرباز  زدن  يا  تسليم  شدن  دشمنی  کردن،  يا  دوستی  کردن  گسستن،  يا  پيوستن  کانون 
تصميم گيری است. حتی شناخت و معرفتی که عقل در اختيار انسان قرار می دهد، اگر مورد پذيرش 
قلب واقع شود و قلب تسليم آن حقيت گردد، فايده  بخش است. چه بسيار حقايقی که عقل به خوبی آن ها 
را تشخيص داده و ما را به آن ها راهنمايی کرده اّما به علت اين که قلب تسليم آن حقايق نشده و با آن ها 
پيوند برقرار نکرده، در مقابل آن ها ايستاده ايم و با آن ها مخالفت ورزيده ايم. و چه بسيار امور باطلی که 

عقل به بطالن آن ها خبر داده اّما هم چنان به آن ها دل بسته ايم و قلبمان تسليم آن ها شده است.

ارزيابی خود
درباره ی دل بستگی های خود تأمل کنيد تا دريابيد که در کدام يک از آن ها ميان 

عقل و قلب هماهنگی وجود ندارد.

تسليم حقيقت شدن قلب و التزام به آن و شوق و حّب به آن، «ايمان» ناميده می شود. بنابراين اگر 
عقل خوبی کاری را تصديق کرد و قلب تسليم اين حقيقت شد و بدان حب و شوق پيدا کرد؛ يعنی به آن 

ايمان آورد، آن کار را انجام خواهيم داد. پس «شناخت» کار عقل و «ايمان» کار قلب است.
در اين جا بايد به چند نکته توجه کنيم:

الف) گاهی ممکن است به چيزی ايمان داشته باشيم که عقل ما آن چيز را ناپسند شمارد. در اين 
صورت ميان «قلب» و «عقل» ما اختالف است اّما چون همواره آدمی به آن سو می رود که دلش می رود، 
راهنمايی عقل را ناديده می گيرد و به فرمان دل عمل می کند. دل، در مواردی از هوٰی و هوس پيروی 

می کند و شهوت و غضب را بر خود حاکم می کند و از تابعيت عقل بيرون می رود.

١ــ اصول کافی، ج ١، ص ١١



١٠

ب) درست است که ما اکنون کلمه ی «ايمان» را برای ايمان به خدا، آخرت، پيامبر و دين اسالم 
ديگری  ايمان، می تواند به هر چيز  ندارد.  بزرگ اختصاص  کار می بريم اّما اين کلمه به اين حقايق  به 
تعلق بگيرد، زيرا ايمان، همان تسليم و التزام قلبی و حب و شوق قلبی به يک حقيقت يا يک کار يا يک 
راه است. کسی که اهل مطالعه است، قلبًا به اين کار عالقه پيدا کرده و ملتزم به آن است. کسی هم که 

سيگار می کشد، قلبش تسليم اين کار شده و بدان حب و شوق پيدا کرده است.
پس ايمان ممکن است به يک حقيقت متعالی، خوب و ارزشمند تعلق بگيرد يا به يک امر باطل، 
زشت و بی ارزش. بايد توجه کنيم که به چه چيزی ايمان داريم و دل بسته ايم. دل ما رو به سوی کجا و 

چه کسی دارد و قبله گاهش کيست؟ خدا يا شيطان، حق يا باطل؟
قرآن کريم می فرمايد:

آيا ننگريستی به کسانی که َالَم تََر ِالَی الَّذيَن   
بهره ای از کتاب به آن ها داده شده اوتو نَصيًبا ِمَن اۡلِکتاِب  

که به بت و طاغوت ايمان می ورزند ……  ُيؤِۡمنون بِاۡلِجۡبِت َو الّطاغوت … 
نساء، ٥١

خداوند، در اين آيه، کلمه ی ايمان را برای کسانی به کار برده که بت می پرستند و مطيع طاغوت اند. 
البته چون در بيش تر موارد، کلمه ی ايمان، برای ايمان به خدا و دين خدا به کار می رود، وقتی به کسی «مؤمن» 

می گوييم، منظورمان کسی است که به خدا و دين الهی ايمان دارد و از باطل و گمراهی به دور است.
ج ــ اعضا و جوارح: ما هر عملی را به وسيله ی اعضا و جوارح خود انجام می دهيم. دست، 
مطالعه  به  که  کسی  هستند.  کارهايمان  انجام  در  ما  ابزار  اعضا،  ساير  و  دهان  زبان،  گوش،  چشم،  پا، 
عالقه مند است، بيش تر از چشم خود کمک می گيرد و مطالعه می کند. کسی که به تصويرگری دل بسته 
است، بيش تر از چشم و دست خود بهره می برد؛ و کسی که غذای مورد عالقه اش را ميل می کند، از 

دست و چشم و دهان خود استفاده می کند.
پس فرايند انجام يک عمل در انسان به اين گونه است:

عقل، می فهمد و تشخيص می دهد: علم
قلب تسليم می شود و عالقه مند می گردد: ايمان

اعضا و جوارح انجام می دهند: عمل
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١ــ٣ــ رابطه ی ميان عقل و قلب و اعضا
اين سه عامل در يک ديگر تأثير متقابل دارند و همديگر را تقويت می کنند. وقتی عقل مفيد بودن 
کاری را درک و تصديق کرد، هر قدر اين علم قوی تر و يقينی تر باشد، گرايش قلب به آن کار بيش تر 
می شود و به انجامش راغب تر می شود. هم چنين وقتی کسی کاری را انجام داد و فايده ی آن را لمس و 
تجربه کرد، اين تجربه هم شوق و رغبت او را به انجام مجدد آن کار بيش تر می کند و يقين او را افزايش 

می دهد؛ يعنی هم بر قلب و هم بر عقل تأثير می گذارد.

شناخت و تصديق                     ايمان   عقل                  قلب

تصديق خوبی                  ايمان به خوبی 

عمل   اعضا و جوارح

٣ــ جهاد در راه خدا:  
....                       ....   

....

٢ــ نماز:  
....                       ....   

....

عدل                              عدل مصداق ها:      

مراعات عدل                              

١ــ عدل:  

ذکر نمونه
متقابل  رابطه ی  اين  از  نمونه هايی  و  کنيد  مرور  را  خود  شخصی  تجربه های  ١ــ 

را بيابيد.
٢ــ آيا مواردی در زندگی شما بوده که ابتدا کاری را تجربه کرده باشيد و سپس 

متوجه خوبی يا بدی آن عمل شده باشيد؟
پيدا  گرايش  داده،  تشخيص  خوب  عقل،  که  چيزی  آن  به  همواره  قلب  آيا  ٣ــ 

می کند؟ آيا نمونه ای برای نظر خود سراغ داريد؟
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٤ــ مراتب تربيت
همان طورکه در چيستی تربيت دينی گفتيم،هدف غايی و نهايی تربيت دينی، شکوفايی و فعليت 
يافتن همه ی استعدادهای فطری و خدادادی انسان به طور متوازن و همه جانبه است؛ که به آن کمال يا 
تقرب الی اللّٰه نيز می گويند. اين هدف جز با پيمودن راهی که خدای متعال به ما نشان داده و نام آن را 
«اسالم» گذاشته است، ميّسر نيست. هر مربی برای رسيدن به اين هدف غايی بايد دو کار اساسی زير را 

محور فعاليت های تربيتی خود قرار دهد:
و  ويژگی ها  مجموعه ی  با  متناسب  الهی،  تقرب  مسير  و  کمال  راه  شناساندن  ــ  الف 
شرايط مخاطب: يک مربی دينی، در برنامه ريزی خود تالش می کند متناسب با توانايی ذهنی و رشد 
عقلی مخاطب در سنين مختلف، به تدريج وی را با حقايق دينی آشنا کند؛ به گونه ای که مخاطب با قدرت 
تعقل و تفکر خود اين حقايق را بپذيرد؛ به درستی آن ها پی ببرد و نسبت به ساير نظرها و راه هايی که در 
پيرامون او مطرح است، آگاهی يابد و با ِخَرد خود تصديق کند که: «َاِۡالۡسالُم يَۡعلوا َو ال يُعلٰی َعلَيه؛ اسالم 

برترين راه است و هيچ راهی برتر از آن نيست».
ب ــ فراهم کردن زمينه ی مناسب برای رسيدن مخاطب به مراتبی از ايمان قلبی نسبت 
به راه کمال: مربی تالش می کند هم از طريق عمق بخشی به تفکر و تعقل مخاطب درباره ی دين و هم از 
روش های ديگر، قلب مخاطب را نيز مجذوب و تسليم راه الهی کمال و رستگاری کند و شوق عمل به 

اين راه را در وی تقويت کند، به طوری که انگيزه ی قدم گذاشتن در راه را در وی پديد آورد.
با تحقق اين دو هدف، مترّبی به سوی عمل و انجام وظايف گام برمی دارد و متناسب با شناخت و 

ايمانی که کسب کرده به سوی خوبی ها حرکت می کند و مسير کمال را می پيمايد.
در  و  می گذرد  قلب  و  عقل  معبر  دو  از  می زند،  سر  انسان  از  که  عملی  و  رفتار  هر  که  شد  بيان 
صورت پذيرش عقلی و تسليم و ايمان قلبی، رفتاری از کسی بروز می کند و عملی را انجام می دهد. 
از  جامعه  در  عادالنه  رفتاری  و  کند  مراعات  را  اجتماعی  عدالت  فردی  می خواهيم  اگر  مثال،  به طور 
قلب  و  عقل  باشند.  داشته  را  عادالنه  زندگی  و  عدل  پذيرش  آماده ی  او  قلب  و  عقل  بايد  سرزند،  او 
انسان چونان مزرعه ای اند که نهال همه ی ابعاد تربيت در آن کاشته می شوند؛ آبياری می گردند و به ثمر 
می رسند. بنابراين آماده سازی مزرعه ی عقل و قلب بر هر کار ديگر تربيتی اولويت دارد. تا عقل و قلب 

پذيرای مقدم خوبی ها و زيبايی ها نباشند، هيچ کدام از ابعاد تربيتی در وجود ما متجلی نخواهد شد.
از زاويه ای ديگر، عقل مانند چراغی است که راه به فعليت رسيدن استعدادها در هريک از ابعاد 
را شناسايی می کند و قلب مرکز توليد انرژی برای حرکت در راهی است که عقل روشن کرده است. 
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هرقدر نورافشانی عقل قوی تر باشد، راه بهتر شناخته می شود و هرقدر نيروی محرکه ی قلب بيش تر 
باشد، حرکت در مسير سريع تر و طوالنی تر خواهد بود.

از همين جا متوجه نقش مهم عقل در تربيت می شويم؛ اگر عقل، تربيت نشده باشد و ُبعد عقالنی 
انسان به فعليت نرسيده باشد، چگونه قلب تسليم راه حق شود وبدان گرايش پيدا کند؟ آيا در آن صورت، 

قلب تسليم بيراهه ها و گمراهی ها نخواهد شد و در وادی های ضاللت سرگردان نخواهد ماند؟
از همين روست که تربيت عقالنی مهم ترين ُبعد تربيت است و موفقيت در آن ساير ابعاد تربيت را 

نيز ممکن می کند و غفلت از آن نيز به عدم رشد و شکوفايی آن ها منجر خواهد شد.
اکنون به چگونگی تربيت عقل و قلب می پردازيم و شيوه های تربيت هريک را بيان می کنيم:

١ــ٤ــ تربيت عقل
عقل کانون روشنگری، هدايت، استدالل و منطق است. فکر، انديشه، دورانديشی، حسابگری، 
علم و فلسفه از تجليات عقل است. خواهش ها و آرزوهايی مطلوب است که با راهنمايی عقل باشد.١

اميرالمؤمنين علی عليه السالم يکی از هدف های تربيتی بعثت انبيا را شکوفايی عقل می شمارد 
و می فرمايد:

«… َو يُـثيروا لَهم دفاِئَن الُعقول٢ …     و توانمندی های عقل های آنان را به فعليت رسانند».
امام کاظم عليه السالم نيز ضمن تأکيد بر همين نکته، به يکی از يارانش به نام هشام می فرمايد:

«ياهشام، ما بعث اللُه انبياءَه و ُرُسلَه ِالی عباده ِاالّ ليعقلوا عن الله. فاَحسنُهم استجابًة 
احسنُهم معرَفًة و َاعلُمهم باَمرالله احسنُهم عقالً و اکَملُهم عقالً َارَفُعُهم درجًة فی الدنيا واآلخرة، 
ُسُل واۡالَ ۡنبياُء َو  ا الّظاِهُر َفالرُّ ٌة باِطنٌَة، َفامَّ ٌة ظاِهَرٌة َو ُحجَّ تَيِن: ُحجَّ يا هشام، ِانَّ لّلٰه علی الناس حجَّ

ا الباِطَنُة َفاۡلُعقوۡل.٣» ُة َو َامَّ اۡالَئِمَّ
« ای هشام خداوند انبيا و رسوالنش را به سوی بندگانش مبعوث نکرد؛ مگر برای اين که درباره ی 
خداوند تعقل کنند. کسانی بهتر دعوت انبيا را اجابت می کنند که معرفتشان بهتر است و کسانی به امر 
خداوند داناترند که بهتر تعقل می ورزند و آنان که عقلشان کامل تر است، درجاتشان در دنيا و آخرت 
باالتر است. ای هشام، خداوند دو حجت بر مردم دارد: حجتی ظاهر و حجتی باطن. حجت ظاهر 

همان رسوالن و انبياء  و ائمه هستند و حجت باطن همان عقل است ».
١ــ بيست  گفتار، استاد شهيد مرتضی مطهری، مقاله ی عقل و دل

٢ــ نهج البالغه، خطبه ی اول                               ٣ــ کافی، ج ١، چاپ اسالميه، ص ٢٥
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داستان زيبايی را اميرمؤمنان بيان کرده که معنايی عميق در آن است. ايشان فرمود: «جبرئيل بر 
حضرت آدم (ع) فرود آمد و به وی گفت: ای آدم، من مأمورم که تو را ميان سه چيز مخّير سازم تا از 
ميان آن ها يکی را انتخاب کنی. حضرت آدم سؤال کرد: ای جبرئيل، آن سه کدام اند؟ جبرئيل گفت: 
عقل، حيا، دين. آدم گفت: عقل را برگزيدم. جبرئيل به حيا ودين گفت که پس شما برگرديد و او را 
وانهيد اّما آنان گفتند: ای جبرئيل ما دستور داريم که همواره عقل را همراهی کنيم و در همان جا باشيم 

که او هست. جبرئيل نيز پذيرفت و گفت: اختيار با شماست؛ و باال رفت»١.
از اين حديث درمی يابيم که هرکس از عقلش پيروی کند، اهل حيا و دينداری خواهد بود و اگر 
کسی در مسير بی حيايی و بی دينی قدم برمی دارد، بايد بدانيم که عقل را چراغ راه قرار نداده و در وادی 

جهالت حرکت کرده است.
١ــ١ــ٤ــ ثمرات تربيت عقل

برای شناخت بهتر ثمرات تربيت عقالنی به کالم پيشوايان خود مراجعه می کنيم و در برخی از 
اين سخنان می انديشيم:

سرچشمه ی  عقل  است.  عقل  انسان  هستی  «ستون  می فرمايد:  نيز  عليه السالم  صادق  امام 
زيرکی، فهم، حافظه و دانش است. انسان با عقلش به کمال می رسد و همين عقل راهنما و بينايی بخش 
و کليد کار اوست. آنگاه که عقلش از نور خود مدد رسان باشد، دانشمند و حافظ و ذاکر و زيرک و 
با فهم شود. در اين صورت است که پاسخ به «چگونه»، «چرا» و «کجا» را بداند. خيرخواه و بدخواه 
خود را بشناسد. و آن گاه که اين را شناخت، مسير خود و پيوند و جدايی خود را بداند در توحيد الهی 
و قبول فرمانبرداری از او اخالص ورزد و وقتی چنين کند، گذشته ها را جبران نمايد و بر آينده ی خود 
مسلط گردد و بداند که اکنون در چه وضعی است، برای چه در اين جاست، و از کجا بدين جا آمده و به 

سوی کجا می رود. اين ها همه از تأييد عقل است.»٢
اين حديث جايگاه عقل در تربيت دينی را به روشنی و کمال به ما نشان می دهد. توضيح می دهد 

که شکوفايی عقل سبب چه خصلت ها و فضايلی در انسان می شود.

١ــ همان، ص ١٦
٢ــ ِدعاَمُة االنسان العقل، والعقُل منه الِفطنُة والفهُم و الحفُظ والعلُم، و بالعقل يَکُمُل، و هو دليلُه و ُمبصُرُه و مفتاُح َامره، فاذا کان تَأييد 
ُه، فاذا َعَرَف ذلك َعَرَف َمجراه و  عقِلِه من النور کان عالما حافظا ذاکرًا فَِطنًا فَِهًما، فعلم بذلك کيف و ِلَم و َحيُث، و َعَرَف َمن نََصَحُه و َمن َغشَّ
موصوَلُه و مقصوَلُه َاخلََص الوحدانيَة للّه و االقراَر بالطاعِة، فاذا فََعَل ذلك کاَن مستدرکًا ِلمافاَت و وارًدا علٰی ما هو آٍت، يَعِرُف ما هو فيه و ِالَِیّ 

ُه ِمن تأييد العقل.  کافی، ج ١، ص ٤٨ شیٍء هَو ٰهُهنا، َوِمن أيَن يَۡأتيِه و ِالی ما هو صائـٌر، و ذلک کُـلـُّ



١٥

استخراج
ثمرات تربيت عقالنی را که در اين حديث آمده استخراج کنيد و مانند دو نمونه ی 

زير در يک جدول تنظيم نماييد: 
١ــ دادن کليد تصميم ها و فعاليت ها به عقل   ٢ــ افزايش قدرت بصيرت و بينايی

تطبيق
احاديث،  برخی  به  مراجعه  با  اسالم،  در  تربيت  و  تعليم  کتاب  در  مطهری  استاد 

ثمراتی به شرح زير را برای تربيت عقالنی ذکر می کند:
١ــ توانايی در غربال  کردن انديشه ها

٢ــ آخربينی و آينده نگری
٣ــ توأم شدن علم با عقل

٤ــ آزاد  شدن عقل از عادات بد اجتماعی و سنت های ناپسند
٥  ــ دنباله روی نکردن از اکثريت و مقّلد جمع نبودن

٦  ــ تأثير ناپذيری از قضاوت ديگران
٧ــ رهاشدن عقل از چنگال شهوت و غضب

٧ــ تحت تأثير احساسات واقع نشدن
٩ــ عادت به پيروی از دليل و منطق

١٠ــ حاکميت عقل در تصميم گيری ها و انتخاب ها

عبارت هايی که استاد از آن ها بهره گرفته به شرح زير است:
١ــ پيامبر اکرم (ص):

ۡر عاقبَتُه.١ ـَّ اذا َهَمۡمَت بامٍر فتدب
فی  وَ اۡلَفۡهِم  َاۡهَل  اۡلَعۡقِل  َر  بَـشَّ تَعالٰی  َو  تَباَرَك  ِانَّ الله  ِهشام  يا  (ع):  کاظم  امام  ٢ــ 

ِبعوَن َاۡحَسَنُه … « زمر، ٢٠»٢ ۡر ِعباِد الذين يَۡسَتِمُعوَن الَقوَل فََيتَّ ِکتاِبـِه فقال «فَبَِشّ
٣ــ امام کاظم (ع): يا ِهشام ثُـمَّ بَـيََّن َانَّ اۡلَعۡقَل َمَع اۡلِعلم٣…

١ــ بحاراالنوار، ج ٧٧، ص ١٣٠
٢ و ٣ ــ کافی، ج ١، چاپ اسالميه، ص ٢٠ به بعد (حديث ١٢ کتاب عقل و جهل)
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٤ــ امام کاظم (ع): يا ِهشام ثُـمَّ َذمَّ الذيَن ال يَعِقلون فقال: « َو ِاذا قيَل لَُهُم َاتِّبعوا 
ِبُع ما َاۡلَفينا َعلَيـِه آباَءنا َاَولَو کاَن آباُءهُم ال يَۡعِقلون َشۡيئًا َو ال يَۡهَتدون  ما َانَزَل اللُّٰه قالوا بَـل نَـتَّ

« بقره ١٧١ »١
٥  ــ امير مؤمنان (ع): ال تَۡسَتۡوِحشوا فی طَريِق الُهدٰی ِلِقلَِّة َاۡهِلِه.٢

٦  ــ امام کاظم (ع): يا ِهشام ثُـمَّ َذمَّ اللُّٰه اۡلَکثَرَة فقال: «َو ِان تُِطۡع َاکثََر َمۡن فی االرِض 
يُِضلّوك َعن َسبيِل اللِّٰه … «انعام، ١١٧»٣

٧ــ امام کاظم (ع): يا ِهشام لَوکاَن فی يََدَك َجوَزةٌ َو قال الناُس فی يَِدك لُؤلُؤَةٌ ما 
ما  َّها جوَزةٌ  الناُس اَ ن و قاَل  َّها َجۡوَزةٌ، و لوکان فی يَِدَك لؤلؤةٌ  کان يَنفُعَك وَ    َانَت تَـۡعلَُم اَ ن

َّها لؤلؤةٌ. َك َو َانَت تَعلَُم اَ ن َضرَّ
اکنون ثمراتی را که استاد مطهری بر شمرده است، بر اين احاديث تطبيق دهيد و 

بگوييد که از هر حديث چند مورد از آن نتايج به دست می آيد؟ آن ها را مشخص کنيد.

کار عقل چيست که چنين جايگاهی دارد؟
بر  «حقيقت»  يا  «حق»  است.  «باطل»  از  آن  جداکردن  و  «حق»  شناخت  عقل  قّوه ی  کار 
فرشتگان،  متعال،  خدای  مانند  است؛  جهان  واقعيت های  و  هستی  همان  اّول  قسم  است:  قسم  دو 
يعنی  است»؛  حق  متعال  «خدای  می گوييم:  وقتی  حيوانات.  و  گياهان  خورشيد،  ماه،و  آسمان، 
واقعيت دارد و هست، يا می گوييم: « فرشتگان و آسمان ها حق اند »؛ يعنی اين ها موجودند و واقعيت 
دارند. روشن است که باالترين حق، خداست؛ زيرا او باالترين واقعيت و به وجود  آورنده ی همه ی 

موجودات است.
در کاربرد ديگر، «حق» به معنی هر چيز ارزشمند و خوب است، در مقابل هر امر بی ارزش و بد. 
مثالً؛ راست گويی، انصاف، عدالت و امانت داری، خوب و حق است اّما دروغ گويی، بی انصافی، ظلم 

و خيانت در امانت، بد است.

١ــ کافی، ج ١، چاپ اسالميه، ص ٢٠ به بعد (حديث ١٢ کتاب عقل و جهل)
٢  ــ نهج البالغه، خطبه ٢٠١

٣  ــ کافی، ج ١، چاپ اسالميه، ص ٢٣
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مقايسه
کلمه ی «باطل» را با دو معنای حق مقايسه کنيد معنای آن را توضيح دهيد و برای 

هرکدام مثال هايی بزنيد.

بنابراين عقل انسان ها بايد از دو جهت رشد کند و پرورش يابد:
اّول: از جهت درک و شناخت واقعيت های هستی و معرفت نسبت به خالق و مخلوقات او.
دوم: از جهت درک و شناخت خوبی ها و فضيلت ها و کارهايی که مورد رضايت خداست.

هر قدر که قوه ی عقل پرورش يابد و شکوفا شود، انسان عميق تر جهان را درک می کند و به 
هدف های آن پی می برد و نيز خوبی هاو فضيلت ها را بهتر می شناسد و آن ها را از هم جدا می کند.

٢ــ١ــ٤ــ چگونگی تربيت عقل
اکنون، سؤال اين است که چگونه عقل را تربيت کنيم تا رشد يابد و شکوفا شود و روشنی بخش 

زندگی گردد؟
شکوفايی عقل در گرو سه اقدام زير است که به طور همزمان و همراه با هم بايد صورت گيرد:

١ــ تمرين منطق تفکر و آموختن مهارت ها و روش های فکر  کردن
٢ــ ايجاد زمينه برای عادت کردن به تفکر و لذت بردن از فکر کردن.

٣ــ ايجاد زمينه برای تقويت تقوای فطری به منظور برداشتن موانع فکرکردن.

اقدام اّول: کودک، از هنگامی که پا به اين جهان می گذارد، و شايد از وقتی که وجودش در 
رحم مادر کامل می شود، فکرکردن را آغاز می کند و به طور فطری قواعد ساده ی تفکر را به کار می برد. 
انجام  را  خود  کارهای  فکر کردن  با  و  است  متفکر  موجودی  نخواهد  چه  و  بخواهد  چه  انسان  يعنی 
می دهد. تفکر ضوابطی دارد که ذهن به طور طبيعی آن را رعايت می کند؛ همان طور که ساير دستگاه های 
بدن ما يک طرز کار طبيعی و معّينی دارند. علم منطق شناخت طرز کار دستگاه انديشه را بر عهده دارد 
و ما را به نحوه ی کار آن آشنا می کند و نشان می دهد که اگر به صورت دقيق از قواعد و ضوابط تفکر 

کمک بگيريم، کمتر دچار اشتباه می شويم.
هر قدر مسائل و موضوعات تفکر عميق تر و گسترده تر می گردند، تفکر و قوانين آن نيز پيچيده تر 
می شود و رعايت آن نيز مشکل تر می گردد. در اين مرحله آموختن قواعد تفکر و تمرين آن ها ضروری 
می شود. عالوه بر اين، مهارت ها و روش هايی وجود دارد که ذهن را آماده ی فکر  کردن می کند. آموختن 



١٨

ثمربخش تر يا  بهتر و  مطالعه ی  برای  امروزه  روش هايی که  مانند  است؛  مدد رسان  اين راه  نيز در  آن ها 
روش هايی که برای پژوهش و آزمايش دقيق تر رايج شده است.

البته اين بدان معنا نيست که ما از همان ابتدا منطق تفکر را در يک برنامه ی مشخص و جداگانه 
به کودکان آموزش دهيم، بلکه شخص مربّی بايد، ضمن آشنايی خودش با اين منطق، در همان ارتباط 
روزانه با کودک و هنگام طرح موضوعات مختلف و روزمره در حّد توانايی کودک، درست فکرکردن را 
با او تمرين کند و به رشد تفکر و تعقل وی ياری رساند. تعقل، مهارتی است که از ابتدای کودکی آغاز 

می شود و روز به روز پيچيده تر و گسترده تر می گردد و نياز به آموزش آن نيز ضروری تر می شود.١
اقدام دوم: اين اقدام که به اقدام اّول وابسته است، فراهم کردن زمينه و بسترسازی برای عادت 
به تفکر است. پدر و مادر، در محيط خانه، و مربيان و معلمان، در محيط مدرسه وظيفه دارند اين بستر 
و زمينه را فراهم کنند که هم کودک خود به تفکر احساس نياز کند و هم فوايد و ثمرات آن را ببيند و 

لذت ببرد و همين موضوع سبب شود که به فکر  کردن عالقه مند شود.
از آن جا که خداوند بذر تفکر و استعداد آن را در بدو تولد در وجود هر انسانی قرار داده، کافی 
برنامه ی  ارائه ی  با  سپس  بردارند،  کودک  مسير  از  را  تفکر  موانع  اّول  وهله ی  در  معلم  و  مربی  است 
صحيح و تفکر   برانگيز آن را آبياری کنند. سخنانی که پيشوايان ما درباره ی ارزش تفکر فرموده اند، به 

اين منظور بوده که عادت به تفکر را در ما به وجود آورند. 

استنباط
سخنان فراوانی ازاميرمؤمنان عليه السالم درباره ی عادت به تفکر نقل شده است، 
و  فکر کردن  عقل  «ريشه ی  است».٢  فکر  عبادت  «برترين  فرموده اند:  که  اين  جمله  از 
ميوه ی آن سالمتی است».٣« با تکرار تفکر شک از بين می رود»٤ «خوشا به حال کسی که 

قلبش به فکر عادت کرده و زبانش به ذکر»٥.

« طوالنی بودن تفکر عواقب و نتايج برنامه ريزی ها را اصالح می کند ٦. « کسی که 
١ــ اين موضوع، امروزه تحت عنوان «آموزش فلسفه به کودکان» مطرح شده است. البته بايد توجه داشته باشيم که تفکر منطقی و 
فلسفی با خوِد فلسفه متفاوت است و نيز توجه داشته باشيم که آن چه امروزه از غرب در اين زمينه ترجمه شده، مبانی خاص خود را دارد که 

نيازمند نقادی جدی است.
٢ــ غرر الحکم و دررالکلم، چاپ دانشگاه تهران، ج ٢ ص ٣٨١.

٣ــ همان، ص ٤١٧.                                   ٤ــ همان، ج ٣، ص ٢٢٠           
٥ــ همان، ج ٤، ص٢٣٩                              ٦ ــ همان، ج ٤، ص ٢٥٩



١٩

تفکر طوالنی دارد، نظرش خوب و درست است »١. « آن کس که زياد می انديشد عاقبت 
نيکويی دارد» ٢. « آن کس که انديشه ی طوالنی دارد، بصيرت نيکويی به دست می آورد »٣. 

« هيچ عبادتی مانند تفکر نيست »٤. «آن کس که فکر ندارد، اهل بصيرت نيست »٥.
در اين سخنان بينديشيد و مهم ترين نتايجی را که به دست می آوريد، بنويسيد:

 ................................................. الف: 
 ................................................... ب:
ج:.................................................... 

شکوفايی آن،  بستر سازی برای  زمينه برای رشد تقوای فطری کودک و  ايجاد  اقدام سوم: 
مهم ترين عامل در شکوفايی عقل است. اگر تقوا در وجود شخصی بميرد و به خاموشی گرايد، تعقل 
او نيز می ميرد و خاموش می شود، چرا؟ چه رابطه ای ميان تقوا و تعقل است؟ اصوًال تقوا چيست که 

حتی برای کودکان نيز وجود آن ضروری است؟
ابتدا بايد توجه کنيم که تقوا يک خصلت و فضيلت قلبی است و جايگاه آن قلب می باشد. قرآن کريم 

می فرمايد:
هرکس شعائر خدا را بزرگ شمارد … َو َمۡن ُيَعِظّۡم َشعائِرَ  الّلِٰه  

همانا اين، از تقوای دل هاست َفِانَّها ِمۡن َتۡقَوی اۡلُقلوِب  
درباره ی حقيقت تقوا، در مبحث تربيت قلب سخن خواهيم گفت. در اين جا فقط به يکی از 
و  خاضع  حقيقت  برابر  در  است،  فضيلت  اين  دارای  که  کسی  می گوييم  و  می کنيم  اشاره  تقوا  ثمرات 
تسليم است و آن را دوست دارد و در طلب آن است. همين امر به عقل اجازه می دهد که حقايق را 

دريابد و تشخيص دهد.

٢ــ٤ــ تربيت قلب
در صفحات قبل گفتيم که قلب کانون وجود آدمی است و هرجا که قلب رود، انسان نيز به همان 
جا می رود. هم چنين گفتيم که «ايمان» از صفات و حاالت قلب است. اگر قلب انسان به خوبی کاری 
ايمان آورد، آن کار از انسان سرخواهد زد. اگر عقل کاری را خوب تشخيص دهد اّما قلب به آن کار 

٢  ــ همان، ج ٥، ص ٢١٤.                          ١  ــ غررالحکم و دررالکلم، چاپ دانشگاه تهران، ج ٥، ص ١٥٥.                      
٤  ــ همان، ج ٦، ص ٣٤٨.                       ٥  ــ همان، ج ٦، ص ٤٠١. ٣  ــ همان، ج ٥، ص ٢٧٢.    
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ايمان نياورد و دلبسته ی آن کار نشود، چنين کاری از انسان سر نخواهد زد.
به همين جهت تربيت قلب برای ايمان  آوردن به خوبی ها، زيبايی ها و حقايق و گرايش و عالقه مندی 
و حّب به آن ها بسيار اهميت دارد. حتی اگر قلب از مسير دوستی و عشق به زيبايی ها و حقايق خارج 
شود و به زشتی ها و اوهام عالقه مند شود، کار را بر عقل نيز مشکل می کند و مانع عمل آن می گردد. 

در همين مورد است که فرموده اند:
دوستی افراطی به يک چيز انسان را کور و کر می کند. ۡیِء ُيۡعمی و ُيِصمّ  ُحبُّ الشَّ

امور  و  اشيا  به  افراطی  دوستی های  مقابل  در  تعقل اند،  و  تفکر  ابزار  از  که  شنوايی  و  بينايی 
کوچک و ناچيز، توانايی خود را از دست می دهند. مثًال اگر کسی به شخصی دل بست و اين دل بستگی 
با راهنمايی عقل و خرد وی نبود، ديگر عيب او را نمی بيند يا حتی عيبش را خوبی تصور می کند. به 
همين جهت قرآن کريم تأکيد می کند که اگر می خواهيد عقل به وظيفه ی خود بپردازد و اگر می خواهيد 
تصميم های شما بر پايه ی خرد ورزی باشد، بايد قلب را از آلودگی ها، هوس ها و گناهان پاک کنيد. بنابر 
تعليم قرآن کريم، کسانی اهل تفکر و تدبر در قرآن نيستند که دل های آنان قفل شده؛ عالقه ای به درک 

حقيقت ندارند و با آن دشمنی می ورزند.
آيا در قرآن نمی انديشند َاَفال َيتََدبَّروَن الُقرآَن   

يا بر دل هاشان قفل هاست. َام َعلٰی ُقلوٍب َاۡقفاُلها  
                               محمد، ٢٤

تمام رفتارهای ما از قلبمان سرچشمه می گيرند. قلب فرمانده وجود ما و کانون تصميم گيری های 
ماست.

ندايی که از عقل می شنود و او را به راه  دارد؛  قرار  دعوت  ندا و دو  بين دو  همواره  اما قلب 
پيامبران دعوت می کند، و ندايی که از هوای نفس به او می رسد و او را به راه شيطان و رفتن به سوی 
پستی ها فرا می خواند. اگر قلب تسليم ندای عقل شد و راه پيامبران الهی را پی گرفت، رستگار می شود 
و اگر به راه شيطان گراييد شقاوتمند می گردد. تربيت قلبی برای آن است که انسان گرايش های به زشتی 

را در خود از بين ببرد و گرايش به خوبی ها را در خود تقويت کند.

عقل                                         قلب                                      هوای نفس
گناه عمل صالح
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تدبر در قرآن
به قرآن کريم مراجعه کنيد و در آيات ٢٢ مجادله، ١٤ حجرات، ٨٩ شعراء، ٢٦ 
بقره، ٢٨ رعد، ٤ فتح، ٦ حديد، ١٠ بقره، ٧ بقره و ٢ انفال بينديشيد و بررسی کنيد که 

چه صفات و ويژگی هايی به قلب نسبت داده شده است.

١ــ٢ــ٤ــ چگونگی تربيت قلب
قلب انسان، در ابتدا و به طور فطری به سوی خوبی ها گرايش دارد و تسليم حقيقت است؛ يعنی 
کودک، در همان حّد درک و فهم خود، وقتی با حقيقتی روبه رو شد، آن را می پذيرد و مطابق همان پذيرش، 
عمل می کند. به عبارت ديگر خداوند نوعی محافظ فطری در وجود کودک به وديعه نهاده است که همان 

تقوای فطری و اوليه است. هر انسانی با تقوای فطری به دنيا می آيد و رشد خود را آغاز می کند.
وقتی حقيقتی به کسی عرضه شد، در صورتی آن را می پذيرد که تقوای فطری وی از بين نرفته 

باشد يا پرده های گناه آن را نپوشانده باشد. به همين جهت خداوند می فرمايد:
اين کتاب ٰذلَِك اۡلکِتاُب 

هيچ شکی در آن نيست ال َرۡيَب فيهِ  
راهنمای متقين است ُهدًی لِۡلُمتَّقينَ 

                    بقره، ٢
اين کتاب، گرچه برای همه ی جهانيان است، اّما کسی پيام هدايتی آن را می پذيرد که در قلبش 

تقوای اوليه باشد.
تقوا به معنی خود نگهداری و حفظ نفس است و متقين يعنی خود نگه داران١. انسان متقی، خود 
را از گناه و پليدی نگه می دارد؛ از بدی روی برمی تابد. تقوا حالت و قوه ای است که به انسان مصونيت 
روحی و اخالقی می دهد تا اگر در محيطی قرار گرفت که وسايل و موجبات گناه و زشتی فراهم بود، 
او را حفظ کند و مانع آلودگی وی به گناه شود؛ مانند کسی که بدن خود را با وسايلی در برابر بيماری ها 

مصون می کند.
کودکان، از آن جا که هنوز به گناه آلوده نشده اند، تقوايی در حّد سن و سال و درک عقلی خود، 
دارند اّما اين حّد از تقوا متناسب با آن دوره است. برای اين که تربيت قلبی به خوبی انجام گيرد، بايد اين 

١ــ مجموعه آثار، استاد شهيد مطهری، ج ٢٣، ص ٦٨٩
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حالت تقوا روز به روز رشد يابد و تقويت شود.
برای رشد تقوا که کليد تربيت عقلی نيز است، کارها و روش های زير را بايد در پيش گرفت:

١ــ اولين قدم اين است که رفتار ما سبب نشود احساس فطری وی نسبت به خوبی ها و بدی ها 
خدشه دار گردد. اگر وی از پدر و مادر يا معلم خود رفتارهايی را ببيند که مخالف با تقوای فطری باشد، 
در مراحل اّوليه تعجب می کند و چنين رفتاری را از والدين يا معلم خود انتظار ندارد اّما به تدريج بدان 

عادت می کند و خودش هم بدان دچار می شود.
٢ــ با روش های جذاب و متناسب با سن کودک، زيبايی های عمل خوب و زشتی های عمل بد 
را برای او عينی و ملموس و مجسم کنيم تا احساس محبت و شوق به خوبی در او تقويت شود و تنفر 

به بدی ها در او فزونی گيرد.
٣ــ قدرت تفکر و بصيرت او را افزايش دهيم تا درک او نسبت به حقايق جهان و هدف های 
هدف های  و  زيبايی ها  و  حقايق  برابر  در  تسليم  سمت  به  بيش تر  را  خود  قلب  و  شود  عميق تر  زندگی 
اصيل زندگی سوق دهد؛ زيرا، همان طورکه قلب، در تعقل و تفکر تأثير می گذارد و ايمان و تقوا سبب 

روشن بينی می شود، تفکر و تعقل نيز در قلب اثر می کند و ايمان و تقوا را تقويت می نمايد.
٤ــ فضايی معنوی، با نشاط، پرجنب و جوش و با تحرک اجتماعی برای کودک فراهم کنيم که 
با تنفس در اين فضا و لذت بردن از آن، به خرسندی و رضايت قلبی و درونی برسد تا شکوفا شود و رشد 
کند. تشکيل گروه های هم سال زير نظر مربيان فهيم و برنامه ريزی برای انجام کارهای مشترک مذهبی، 
بزرگداشت های مذهبی و فعال کردن کودکان در آن مراسم، ايـجاد فضای تـعاون و  برگزاری اعياد و 
نوع دوستی و معنويت در ايامی مانند ماه رمضان، برنامه ريزی برای تقويت صله ی رحم، انفاق و ايثار در 
محيط خانواده، خويشان، مدرسه، محله و مانند آن، زمينه سازی برای عادت  کردن به حضور در مسجد 
و گذراندن قسمتی از اوقات خود در آن جا و پيوند با فعاليت های داخل مسجد، استفاده ی درست و 
به جا و به موقع از کتاب، مجله، رسانه های صوتی و تصويری، به خصوص تلويزيون سازنده ی فضايی 

معنوی و توأم با نشاط برای کودک است.

تجربه
بستگان  فرزندان  يا  خود  کوچک تر  برادر  يا  خواهر  تربيت  برای  تاکنون  آيا 
برنامه ريزی کرده ايد؟ يا در مسجد محل خود در اين زمينه همکاری داريد؟ برنامه هايی را 

که اجرا کرده ايد، توضيح دهيد و بگوييد که کدام يک از آن ها مؤثرتر بوده است؟
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٥  ــ ابعاد تربيت دينی 
داراست.  را  خود  ويژه ی  استعدادهای  نيز  ابعاد  اين  از  يک  هر  و  دارد  گوناگونی  ابعاد  انسان 
که  به گونه ای  است؛  گسست ناپذير  ارتباطی  و  مستحکم  پيوندی  نيز  ابعاد  اين  از  هريک  ميان  هم چنين 

هرُبعدی بر ديگری تأثير می گذارد و به رشد و تکامل يا فساد و تباهی آن کمک می کند. 
تأثيرگذاری متقابل و پيوند مستحکم ابعاد گوناگون انسان با يکديگر سبب می شود که ما به يک 
تربيتی فقط  نظام  يک  اگر  شويم.  نيازمند  انسان  گوناگون  استعدادهای  شکوفايی  برای  تربيتی  برنامه ی 
برای يک يا تعداد محدودی از ابعاد وجودی انسان برنامه ريزی کند و يک نظام تربيتی ديگر برای يک 
يا چند بعد محدود ديگر، با مشکالت سختی روبه رو خواهيم شد که ما را در تربيت مطلوب ناکام خواهد 

کرد. 

تطبيق
آيا می توانيد دو مورد از اين مشکالت را بيان کنيد؟ 

با دوستان خود مشورت کنيد و در اين باره نظر دهيد.  

ابعاد مختلف تربيت عبارت اند از: عبادی، علمی، اخالقی، هنری، خانوادگی، اجتماعی، مالی 
و اقتصادی، مهارت ها و فنون و جسمانی. 

شده  ترسيم  بعد  صفحه ی  شکل  در  قلبی  تربيت  و  عقالنی  تربيت  با  تربيت  ابعاد  اين  رابطه ی 
است: 
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را  تربيت  ابعاد  ساير  و  علمی  اخالقی،  عبادی،  تربيت های  انسان  قلب  و  عقل  حقيقت،  در 
مترّبی  قلِب  و  عقل  اخالقی،  يا  عبادی  تربيت  انجام  با  می شوند.  درست  رفتارهای  منشأ  می پذيرند. 
پذيرای عبادت خداوند و اخالق فاضله می شوند؛ عقل درمی يابد که عبادت خداوند و اخالق پسنديده 
يا  خداوند  پرستش  بدين ترتيب  و  می کند  پيدا  شوق  و  گرايش  آن ها  به سوی  قلب  و  است  سعادت بخش 

اخالق خوب از انسان تربيت شده سرمی زند. 
ما  وجود  در  که  استعدادی  هر  است،  حساب  روی  از  و  حکيمانه  خداوند  خلقت  که  آن جا  از 
قرار داده، بيهوده نيست و برای سعادت و کمال ما ضروری است و بايد شکوفا شود. البته اين ابعاد 
و استعدادها همه در يک سطح نيستند، برخی مربوط به ُبعدجسمانی و مادی ما و برخی به ُبعد معنوی 

تربيت قلبی

تربيت عبادی

ماعی
ت اجت

تربي

انی
جسم

يت 
ترب

تربيت علمی

تربيت عقالنی

 اخالقی
تربيت

تربيت خانوادگی

تربيت مالی واقتصادی
تربيت در مهارت ها وفنون

ختی
شنا

يی 
زيبا

يت 
ترب
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مربوط می شوند، برخی پايدار و گسترده و برخی ناپايدار و محدودند، اّما همه در کمال جاودانی انسان 
و  باشد  داشته  نظر  استعدادها  و  ابعاد  همه ی  به  که  است  برنامه ای  موفق  تربيتی  برنامه ی  يک  مؤثرند. 

به هرکدام در حّد و جايگاه خود توجه کند و برای رشد و تکامل آن برنامه ارائه دهد. 

بررسی
با توجه به ضرورت همه جانبه بودن تربيت، درباره ی سؤال های زير بحث کنيد و 

نتيجه را در کالس عرضه کنيد: 
آن  به  چگونه  و  کند  کمک  اخالقی  تربيت  به  می تواند  چگونه  هنری  تربيت  ١ــ 

آسيب می رساند؟ 
٢ــ تربيت علمی و تربيت اجتماعی، چگونه به يکديگر کمک می کنند؟  

تربيت دينی، تربيتی جامع و همه جانبه است، نه جزيی از يک برنامه ی تربيتی. در اين برنامه به تمام 
استعدادها و اهداف واقعی او توجه شده است. اين برنامه، نه تنها به رشد جسمانی، زندگی خانوادگی، 
زندگی اجتماعی و همه ی نيازهای مربوط به دنيا می پردازد، بلکه او را برای حيات جاودانه در آخرت نيز 

آماده می کند و برای رسيدن به عالی ترين هدف ها در جهان ديگر ياری می رساند. 
پيوستگی و تأثير متقابل ابعاد انسان اجازه نمی دهد که يک برنامه ريز بتواند ادعا کند که او تنها 

مسئول تربيت بدنی، هنری يا عبادی است و نسبت به ابعاد ديگر شخصيت متربی مسئوليتی ندارد. 
خود  تخصصی  حوزه ی  در  می تواند  مربی  هر  و  است  طبيعی  امری  تربيت  در  کار  تقسيم  البته 
عمل کند. اّما تقسيم کار بايد براساس يک برنامه ی جامع تربيتی که اسالم بيان فرموده تنظيم شود. هر 
معلم و مربی، به اندازه ی حوزه ی عمل خود مسئول تربيت کل شخصيت کودک است و اين مسئوليت 
در برابر خدايی است که کودک را خلق کرده و به پدر، مادر و مربيان جامعه سپرده است. هر معلم و 
مربی، هرموضوعی را که تدريس کند و هر ُبعد از ابعاد کودک را که تربيت نمايد، بخشی از برنامه ی 
انجام وظيفه ی الهی  نکند، در  بدين کار اقدام  برعهده گرفته است و اگر درست  تربيت دينی را  جامع 

خود کوتاهی کرده است. 
ابعاد تربيت دينی عبارت اند از: 
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١ــ٥ــ تربيت عبادی 
پرستش و عبادت است.  قرارداده، حس  استعدادهای فطری که خداوند در وجود ما  يکی از 
و  خداوند  تقديس  پرستش  است.  انسان  يک  حالت  باشکوه ترين  و  شريف ترين  بزرگ ترين،  پرستش، 
تنزيه خداوند از هر عيب و نقص، ستايش او به عنوان سرچشمه ی همه ی زيبايی ها، خوبی ها و کماالت، 
سپاس گزاری و تشکر از او، و بردن دست نياز و تمّنا به سوی اوست. پرستش و عبادت خارج شدن از 
محدوده ی کوچک خودی و آرزوها و تمنّيات محدود و موقت و توجه و عشق به آن بی نهايت و خير و 

زيبايی مطلق است. 
ناقص  دينی  تربيت  بندگی،  و  پرستش  به  گرايش  شکوفايی  و  رشد  بدون  و  ُبعد  اين  تربيت  بدون 
است. يک انسان کامل يا شخصی که در جهت کمال گام بر می دارد، کسی است که حس عبادت و 

پرستش او رشد يافته باشد. 
عبادت پنج رکن دارد:١

کلمه ی  بدی.  و  زشتی  و  نقص  و  عيب  هر  از  خداوند  داشتن  منزه  تقديس:  و  تسبيح  ١ــ 
«سبحان الله» بيانگر اين رکن است. 

٢ــ تحميد و ستايش: خداوند را مستجمع همه ی کماالت، زيبايی ها و خوبی ها دانستن و او 
را به اين اوصاف ستودن. قرآن کريم می فرمايد: 

ِه اۡالَۡسماُء اۡلُحۡسٰنی                  همه ی نام های نيکو از آِن خداست.٢ َولِّلٰ
و نيز می فرمايد:  

َاۡلَحۡمُد لِٰلِّه              ستايش مخصوص خداست.٣ 
خالق  خود  که  خدا  پس  را.  زيبا  و  خوب  چيز  هر  می ستاييم؟  را  چيزی  چه  فطری  به طور  ما 
خوبی ها و زيبايی هاست، بيش از هر چيز ديگری سزاوار ستايش است و در حقيقت، همه ی ستايش ها 

به او باز می گردد. 
٣ــ سپاس و شکر: خداوند را به خاطر نعمت هايی که به ما بخشيده سپاسگزاری کردن. سپاسگزاری 
در مقابل هر خوبی، لطف و نعمت نيز يک خصلت فطری و گرايش اّوليه است که بايد با برنامه های تربيتی 
رشد يابد و به فعليت برسد؛ به خصوص در مقابل خداوند که همه ی نعمت های پيرامون ما از اوست. کفران 

نعمت و ناسپاسی در مقابل خدا، عملی است ضدفطرت و گرايش اّوليه و طبيعی انسان. 

١ــ جهان بينی توحيدی، استاد شهيد مطهری، ص ٨٤
٢ــ اعراف، ١٨٠                                      ٣ــ حمد، ١ 
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تطبيق
در آيه ی ١٢ سوره ی لقمان تفکر کنيد و پيام های آن را استخراج نماييد. 

موجوداتی  ما  کردن.  درخواست  او  از  و  بردن  خداوند  درگاه  به  را  خود  نيازهای  دعا:  ٤ــ 
نيازمنديم و خداوند تنها وجود بی نياز و تنها کسی است که حقيقتًا قادر به رفع نيازهای ماست. بنابراين 
نيز  خداوند  ببريم.  باال  او  سوی  به  تمنا  دست  و  کنيم  طلب  او  از  را  خود  نيازهای  که  است  طبيعی 

می فرمايد: 
چون بندگانم درباره ی من از تو بپرسند َو ِاذا َسأَلََک ِعبادی َعّنی  

همانا من نزديکم  َفِاّنی َقريٌب  
خواندِن خواننده را پاسخ می دهم  ُاجيُب َدۡعَوَة الداِع  

آن گاه که مرا بخواند …١ اذا َدعاِن …  
٥ــ ابراز تسليم محض و اطاعت در برابر خداوند: هر انسانی بايد به اين حقيقت برسد 
که خداوند شايسته ی فرمان دادن است و ما از آن جهت که بنده ايم، شايسته ی اطاعت و تسليم در برابر 

اوييم.
توجه کنيم که تربيت عبادی زير بنا و اساس ساير ابعاد تربيت در اسالم است. تربيت اخالقی، 
خواهند  قرار  کرده،  تعيين  خداوند  که  صحيحی  مسير  در  وقتی  تربيت،  ابعاد  ساير  و  اجتماعی  هنری، 
و  حج  روزه،  نماز،  عنوان های  تحت  خداوند  که  اعمالی  باشد.  داشته  وجود  عبادی  تربيت  که  گرفت 
مانند آن تعيين کرده، قالب های حقيقت عبادت و اشکال پرستش اند. تربيت عبادی تالشی است برای 
آن که کودک و نوجوان به تدريج اين اعمال را آگاهانه و با دّقت انجام دهد و روح عبادت و پرستش 
را در وجود خود بدمد، اندک اندک زندگی او رنگ خدايی به خود بگيرد؛ خدا را ناظر بر خود بيابد؛ 
او  رضايت  و  الهی  دستورهای  به  انتخاب ها  و  تصميم گيری ها  در  باشد؛  داشته  الهی  نيت  درکارهايش 
اجتماعی  سياسی و  انتخاب های  ساير  همسر و  انتخاب  شغل،  انتخاب  دوست،  انتخاب  کند؛ در  توجه 

خود معيارهای الهی را مراعات کند. 
يک برنامه ی تربيتی موفق، از نظر تربيت عبادی، برنامه ای است که گام به گام و پله پله تفکر و 
انديشه ی فرد را نسبت به حقيقت عبادت و پرستش و ارکان و اجزای آن ارتقا دهد و قلب او را به تدريج 

مشتاق و مؤمن به آن نمايد. 
١ــ بقره، ١٨٦



٢٨

٢ــ٥ــ تربيت اخالقی 
قرار  وجودش  در  را  اخالقی  فضايل  به  گرايش  و  کرده  خلق  الهی  فطرت  بر  را  انسان  خداوند 
داده اّما در ابتدای تولد عاری از خوی ها، خصلت ها و ملکات خاصی است. هر ُخلق و خويی از راه 
تکرار عمل و آثاری کـه آن عمل در وجود آدمی مـی گذارد، شکل می گيرد و بـه صورت ملـکه و صفت 
درنفس انسان، راسخ و ريشه دار می گردد و هنگامی که هر ُخلقی در او ريشه دار و محکم شد، قبول 

ُخلق و خوی ضد آن دشوار و سخت می شود. 
از اين رو تربيت کودکان و نقش بستن هر صورت و صفتی در آن ها آسان است. ولی بازگردانيدن 

بزرگ ساالن از صفاتی که پيدا کرده اند، مشکل و بلکه بسيار دشوار است.١
توجه داشته باشيم: با اين که خوی ها، صفات و اخالق ما در آغاز، با تکرار يک دسته از کارها 
و اعمال در ما شکل می گيرند اّما پس از شکل گيری هر ُخلق و خويی در ما، خودش منشأ رفتارهايی 
می شود. به طور مثال، پدر و مادری که از فرزند خود نخواسته اند که دروغ بگويد و خودشان نيز همواره 
با صداقت و راست گويی با او سخن گفته اند و هم چنين زمينه ای را فراهم کرده اند که فرزندشان کم تر با 
دروغ گويان معاشرت کند، به تدريج آن فرزند خصلت صداقت و راستگويی را به دست می آورد و از آن 

به بعد، اين خصلت همواره سبب راست گفتن و صادقانه عمل کردن او می شود.٢
خصلت های اخالقی ما عمومًا در دوره های کودکی و نوجوانی و جوانی شکل می گيرند. و لذا 
تربيت اخالقی کودکان، به خصوص در سنين دوره ی ابتدايی، بسيار اهميت دارد و بی توجهی به آن، 

آثار زيانباری را به دنبال خواهد داشت. 
خلق و خوی های انسان به دو دسته ی ضد يکديگر تقسيم می شوند: 

١ــ فضايل اخالقی؛ مانند صداقت و شجاعت 
٢ــ رذايل اخالقی: مانند دروغ گويی و ترس 

تفکيک
ده مورد از مهم ترين فضايل اخالقی را که از نظر شما اهميت بيش تری دارند و 
بايد در سنين کودکی بدان توجه کرد، برشمريد و رذايلی را هم که در مقابل آن ها قرار 

دارند، مشخص کنيد. 

١و ٢ــ علم اخالق اسالمی (ترجمه ی جامع السعادات)، مولٰی مهدی نراقی، ص ٥١ و ٥٢ 
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١ــ٢ــ٥ــ فضايل زيربنايی تربيت 
از کلمات معصومان صلوات اللّٰه عليهم چنين برمی آيد که دو فضيلت اخالقی وجود دارند که راه 
را برای کسب ساير فضايل اخالقی هموار می کنند و در مقابل، دو رذيلت اخالقی نيز وجود دارند که 

عامل سوق انسان به سوی ساير رذايل می شوند. آن دو فضيلت عبارت اند از: 
که  نهاده  وديعت  به  انسان  وجود  در  گران بها  و  شريف  گوهری  خداوند  نفس:  کرامت  الف) 
می شود.  ناميده  عزت نفس  يا  نفس  کرامت  گوهر  اين  نيست؛  معاوضه  قابل  دنيا  اين  در  چيزی  هيچ  با 
کرده،  ياد  آن  از  خودم»  «روح  تعبير  با  و  کرده  منتسب  خودش  به  را  آن  خداوند  که  شريف  گوهر  اين 
همان حقيقت متعالی وجود انسان است که می تواند همه ی مراتب خلقت را بپيمايد و همه ی کماالت و 

زيبايی ها را به دست آورد و در جوار قرب الهی مأوا گيرد. 
به  همين دليل حقيقت متعالی در انسان است که خداوند به او فرمود: 

ای فرزند آدم اشيا را برای تو آفريدم  يا َبنی آَدَم َخَلۡقُت اۡالَۡشياَء ِالَۡجِلَک  
و تو را برای خودم  َوَخَلۡقُتَک لَِنۡفسی  

هيچ بهايی با ارزش تر از اين برای انسان يافت نمی شود، که خدای عزيز خود، بهای او باشد. 
ِه َوابَْن ثاِره» و او و پدربزرگوارش  وقتی در زيارت وارث خطاب به ساالر شهيدان می گوييم: «يا ثاَر اللّٰ

اميرمؤمنان را کسانی می ناميم که خون بهايشان خداست، به همين شرافت ذاتی اشاره می کنيم. 
اين کرامت و شرافت ذاتی، مانند جوانه ای درحال رشد، در وجود هر کودکی هست و بايد با 
تربيت شکوفا شود و برگ و بار دهد. با شکوفايی کرامت و عزت، انسان ذلت گناه و ظلم را نمی پذيرد 
و به هيچ حقارتی تن نمی دهد. به ميزانی که اين خصلت در انسان رشد کند، آلودگی به گناه نيز کاهش 
می يابد. بنابراين رشد احساس کرامت و عّزت در کودک از مهم ترين برنامه های تربيتی پدر، مادر، معلم 

و مربيان است. 

تدبر در حديث
امير مؤمنان عليه السالم می فرمايد: 

«َعظَُم اۡلخالُِق فی َاۡنُفِسِهۡم، َفَصُغَرما دونَه و فی َاۡعُينِِهۡم»١
رابطه ی اين کالم امام علی عليه السالم را با عزت نفس تبيين کنيد. 

١ــ نهج البالغه، خطبه ی ١٩٣
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ب) صداقت واخالص: راست انديشی، راست گفتاری و راست کرداری نيز مانند کرامت نفس 
در انسان ريشه ای فطری دارد. کودک از زمانی که می تواند بينديشد و با ديگران ارتباط برقرار کند، با 
صداقت عمل می کند. او اصوًال نمی داند که عدم صداقت و ريا چيست. او نمی داند که می توان به گونه ای 
انديشيد و به گونه ای ديگر عمل کرد. عمل او دقيقًا مطابق انديشه های اوست. همان گونه می گويد و عمل 

می کند که می انديشد. 
تربيت اين خصلت اخالقی که هم چون کرامت نفس و ديگر خصلت های فطری، مانند جوانه ای 
درون کودک در حال رشد است، سبب می شود که با رشد کودک و توسعه ی روابط او با ديگران، اين 
خصلت نيز به نهالی شاداب تبديل شود و در بزرگ سالی درختی تناور شود که در ميان تضاد منافع و 

تصميم های سخت بايستد و حافظ و نگهبان فرد باشد. 
تربيت اين خصلت و رشد آن در کودک شيوه های گوناگونی دارد اّما مهم ترين آن ها مشاهده ی 
عدم  که  کند  احساس  بايد  کودک  است.  اطرافيان  و  مربی  معلم،  مادر،  پدر،  از  اخالص  و  صداقت 
صداقت بسيار زشت است و به کرامت و عزت نفس او ضربه می زند؛ بايد احساس کند که دوگانگی ميان 

سخن و عمل ديگران را به شدت می رنجاند و ناراحت می کند. 
صداقت در سه رابطه معنا می يابد: رابطه ی فرد با خود، رابطه ی فرد با خدا و رابطه ی فرد با 
خود  خدای  با  که  کسی  و  است  صادق  نيز  خود  خدای  با  است،  صادق  خودش  با  که  کسی  ديگران. 

صادق باشد، با بندگان خدا و هم نوعان خود نيز صادق خواهد بود. 
به همين جهت خدای سبحان می فرمايد: 

دروغ را کسانی می سازند  ِانَّما َيۡفتَِری اۡلکَِذَب  
که ايمان ندارند.١ الَّذيَن ال ُيؤِۡمنوَن  

٣ــ ٥ــ تربيت علمی 
حس کنجکاوی و حقيقت جويی يکی ديگر از استعدادها و گرايش های فطری انسان است. هر 
انسانی از درک و کشف حقايق جهان لذت می برد و به وجد می آيد. بسياری از فعاليت ها و بازيگوشی های 
کودکانه در پاسخ به همين گرايش است. عالوه بر اين، عموم نيازهای مادی و معنوی انسان از راه علوم 
و معارف برطرف می شود و حيات مادی و معنوی وی در گرو حيات علمی آن است. بنابراين دو زمينه 

برای تربيت علمی وجود دارد: 
١ــ نحل، ١٠٥
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١ــ گرايش فطری انسان ها به دانستن 
٢ــ رفع نيازهای مادی و معنوی از طريق دانستن 

تاريخ حيات انسان شاهد و گواه پيوند ميان آن گرايش فطری و تالش برای رفع نيازها و پيشروی 
شکوهمند انسان در فتح قله های معرفت و دانش است. 

را  خود  دين  بايد  افراد  همه ی  مثًال  است؛  ضروری  جامعه  افراد  همه ی  برای  دانش ها  برخی 
بشناسند تا راه سعادت و رستگاری ابدی را طی کنند و از تباهی هالکت رهايی يابند. روشن است که 

اين دين شناسی هرقدر عميق تر باشد، پيشرفت انسان در مسير سعادت نيز بيش تر خواهد شد. 
برخی دانش ها برای ادامه ی حيات و زندگی روی کره ی زمين برای هر جامعه ای ضروری است 

و گروهی از افراد جامعه بايد آن را بياموزند، مانند پزشکی، معماری و مانند آن. 
و  کودکان  در  معرفت  شاخه های  همه ی  و  علم  به  عالقه  که  می شود  سبب  علمی  صحيح  تربيت 
نوجوانان و جوانان تقويت شود و انگيزه و همت و پشتکار آنان در جهت کسب معرفت، بيش تر گردد 
و توانايی جامعه در رفع نيازهای مادی و معنوی باال رود. درست است که کسب دانش در اسالم بر 
هر زن و مرد واجب است و رسول خدا فرمود: «طَلَُب اۡلِعۡلِم َفريَضٌة َعلٰی کُلِّ ُمۡسلٍِم١» اّما اين بدان 
معنا نيست که همه ی مردم همه ی شاخه های دانش را بياموزند. آری، همان طور که گفته شد، آن مقدار 
از علم که برای سعادت هر فرد الزم است، بايد به همگان آموزش داده شود. مانند شناخت واجبات 
بايد  است،  ضروری  جمعی  زندگی  برای  که  دانش  از  مقدار  آن  هم چنين  حسنه.  اخالق  و  محرمات  و 
همگانی گردد؛ مانند خواندن و نوشتن، بهداشت و قوانين و مقررات عمومی. ساير دانش های تخصصی 

مورد نياز بايد با توجه به عاليق و زمينه ها ميان افراد جامعه تقسيم و توزيع شود. 
البته، يکی ديگر از عواملی که بايد سبب توجه بيش تر برنامه ريزان به تربيت علمی شود، استقالل 

و عدم وابستگی کشور ما به ديگران و کسب جايگاه بلند علمی در دنياست. 

٤ــ٥ــ تربيت زيبايی شناختی 
اين تربيت به معنای پرورش حس زيبايی شناختی انسان است. از يک طرف، خداوند که خود 
زيباست٢ و همه ی زيبايی ها را در خود جمع کرده٣، جهان را زيبا آفريده و جلوه ی زيبايی خود قرار داده 
است. از طرف ديگر، حس زيبايی دوستی را در سرشت آدميان به وديعت نهاده و آن ها را خودآگاه و 

١ــ اصول کافی، ج ١، ص ٣٠
٢ــ ان اللّٰه جميل و يحب الجمال

٣ــ وللّٰه االسماء الحسنی 
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ناخودآگاه شيفته ی خود ساخته است. کسانی با ديدن برخی زيبايی های اين جهان محو و مدهوش آن 
می گردند و دل به همان می سپارند و از راه يابی به آستان سرچشمه ی زيبايی ها بازمی مانند اّما برخی ديگر، 

اين زيبايی ها آنان را متوجه خداوند می کند و سر بر آستان او می سايند و می گويند: 
از اين ميان همه در چشم من تو می آيی به هرکه می نگرم صورت تو می بينم  

گام اّول در تربيت زيبايی شناختی آن است که روش هايی به کار ببريم تا کودک زيبايی های هستی 
را درک کند و از اين درک احساس شادابی نمايد. پرنده ای که بال های زيبايش را می گشايد و به پرواز 
درمی آيد؛ آبشاری که از ارتفاعی فرومی ريزد؛ آبی که در جويباری جاری می شود و کـرانـه های دشتی 
را می پيمايد، گلبرگی که می شکفد و دست های کرامتش را به روی پروانه ها و زنبورها می گشايد؛ ستاره ای 
که دراعماق آسمان به ما چشمک می زند؛ کودکی که سرگرم بازی و دويدن است؛ مادری که آغوش 
برای کودکش باز کرده است؛ نيکوکاری که آن چه را خود دوست می دارد، می بخشد؛ دانشمندی که 
پرده از رازهای شگفت جهان برمی دارد؛ پرسشگری که سر بر آستان معبود گذارده و با او نجوا می کند؛ 
عارفی که در فراق محبوب شعر هجران می سرايد؛ مجاهدی که در راه همه ی اين زيبايی ها هستی اش را 
ايثار می کند، همه وقتی قابل درک اند، که حس زيبايی شناختی در دوره ی کودکی و نوجوانی پرورش 
يافته و شکوفا شده باشد. برداشتن اين گام بسيار ضروری است و غفلت از آن به معنای پرورش انسان هايی 

است که يک ُبعد مهم از شخصيت آن ها شکل نگرفته و ناقص مانده است. 
گام دوم در تربيت زيبايی شناختی پرورش کسانی است که اين استعداد را دارند که می توانند با 
قدرت تخيل و خالقيت، در يکی از قالب های هنری زيبايی های هستی را تجلی ببخشند و در اين قالب 

ستايشگر زيبايی ها باشند. چنين کسی «هنرمند» است. 
البته جهت گيری تربيت زيبايی شناختی بايد به گونه ای باشد که ديدگاه هنرمند را از سطح زيبايی 
محسوس و ظاهری عبور دهد و به اليه ی متعالی تر زيبايی؛ يعنی زيبايی معنوی برساند؛ تا هنرمند فقط 
دنيايی،  دلبستگی های  ساير  مانند  دلبستگی ای،  چنين  که  چرا  نماند.  متوقف  و  دل نبندد  ظواهر  به اين 
پرتگاه هنرمند و عامل سقوطش خواهد بود. همان طور که طبيعت از نشانه های خداست، زيبايی های آن 
نيز راه عبور به زيبايی های جاودان و حقيقی و تجلی بخش جمال الهی است و هنرمند بايد به جايی برسد 

که بتواند در آثارهنری خود به آن ها توجه کند. 
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تحقيق
آيا می دانيد ويژگی های هنر اسالمی چيست؟ برای کسب اطالع از اين ويژگی ها 
به کتاب «جوان مسلمان و دنيای متجدد» مراجعه کنيد و نتيجه ی تحقيق خود را در کالس 

ارائه نماييد. 

٥ــ٥ــ تربيت خانوادگی 
برای  اسالم  ماست.  طبيعی  نيازهای  از  بسياری  شدن  برآورده  محّل  و  مقدس  کانونی  خانواده 

تشکيل خانواده چهار هدف مهم پيش بينی کرده است: 
١ــ برطرف شدن نياز جنسی زن و مرد در يک محيط قانونمند و سالم و ايجاد امنيت اخالقی 

در جامعه 
٢ــ ايجاد آرامش روحی برای همسران، در نتيجه ی انس آنان با يکديگر و بودن برای يکديگر 

٣ــ پرورش فرزندان سالم و رشيد 
اعضای  اخالقی  و  معنوی  رشد  برای  فضايی  کردن  فراهم  و  زمينه  ايجاد  مهم تر،  همه  از  ٤ــ 

خانواده، و کسب کماالت و فضايل 
اين کارکردهای مهم وقتی ممکن و ميّسر است که هريک از اعضای خانواده برای ايفای نقش 
و انجام وظايف خود، تربيت شده باشد. از آن جا که هر کودکی، در آينده پدر يا مادری خواهد شد که 
خود خانواده تشکيل خواهد داد، در مسير رشد خود درخانواده و در مدرسه بايد بياموزد که چگونه 

نقش مادری يا پدری خود را ايفا کند. پس تربيت خانوادگی دو جنبه دارد: 
و  کودکی  دوره ی  در  خود  مسئوليت  درست  ايفای  برای  نوجوانان  و  کودکان  کردن  آماده  ١ــ 

نوجوانی به عنوان فرزند خانواده 
٢ــ آماده کردن نوجوانان و جوانان برای تشکيل يک خانواده ی موفق در آينده و ايفای صحيح 

نقش همسری، پدری يا مادری در زمان تشکيل خانواده 

٦ــ٥ــ تربيت اجتماعی 
زندگی  است.  اجتماعی  تربيت  دارد،  اسالم  در  مهمی  جايگاه  که  تربيت  ابعاد  از  ديگر  يکی 
اجتماعی و لوازم آن، حيات هر فرد را در همه ی ابعاد تحت تأثير قرار داده و مسئوليت های گوناگونی را 
متوجه او ساخته است. وابستگی و ارتباط هر فرد با جامعه آن قدر عميق و جدی است که بسياری از 
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ابعاد شخصيتی انسان و کماالت وجودی او يا سقوط و تباهی اش، در نوع رفتاری که با جامعه دارد، 
شکل می گيرد. چگونگی معاشرت با خويشان، دوستان، هم کيشان و هم نوعان، انتخاب شغل در جامعه، 
تعهد نسبت به نظام اسالمی، تالش برای حاکميت عدالت، اخالق فاضله و معنويت، تعاون با مؤمنان، 
مبارزه با ظالمان و مستکبران، دست گيری از فقيران و درماندگان، مراعات مقررات و نظامات اجتماعی، 
مبارزه با فساد و رذايل اخالقی و خالصه درک جايگاه صحيح خود در نظام اسالمی و عمل مطابق با 

اين جايگاه، وقتی امکان پذير است که فرد برای چنين جايگاهی تربيت و آماده شده باشد. 

نمونه يابی
يا  افراد  غلط  تربيت  از  ناشی  جامعه  يک  نابسامانی های  از  بسياری  که  می دانيم 
تربيت نشدن آن هاست. پنج مورد از مهم ترين مشکالت جامعه را نام ببريد که در صورت 

تربيت صحيح مردم، آن مشکالت از بين خواهد رفت. 

در تربيت اجتماعی، کودک آماده می شود تا: 
١ــ مسئوليت های قانونی خود نسبت به مردم، نظام اسالمی، کشور، مسلمانان و ساير مردم دنيا 

را بشناسد و در انجام آن ها کوشا باشد. 
٢ــ در معاشرت با مردم از اخالق کريمانه برخوردار باشد و در حسن معاشرت با آن ها بکوشد و 
آداب اجتماعی را که برگرفته از قرآن کريم سيره ی معصومان (صلوات الله عليهم) است، مراعات کند. 
٣ــ حقوقی را که اسالم برای وی قائل شده، بشناسد و در محدوده ی اين حقوق برای بهره مندی 

از امکانات جامعه ی اسالمی تالش کند. 

٧ــ٥ــ تربيت مالی و اقتصادی
نيازهای طبيعی انسان، از قبيل نياز به مسکن، لباس، غذا و تشکيل خانواده و هم چنين نيازهای 
معنوی مانند نياز به علم، سبب می شوند که انسان کار و شغلی داشته باشد تا از آن طريق درآمد کسب 

کند و نيازهای خود را تأمين نمايد. 
اسالم دشمن بی کاری و بی کارگی است و حتی ثروتمندانی را که بی کار و بدون فعاليت مفيدی 
هستند و فقط از ثروتی که به آن ها رسيده، می خورند، دوست ندارد. اسالم افرادی را که تن به بی کارگی 

داده اند، «انگل» اجتماع معرفی کرده و بر آنان لعن فرستاده است. 
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ملعون است کسی که خود را تحميل بر مردم «َمۡلعوٌن َمن َاۡلٰقی کَلَُّه َعلَی الّناِس١  
                                                                کرده    است.

در مقابل آن، کار مفيد و داشتن يک حرفه و شغل سودمند در اسالم مقدس شمرده شده و در 
برخی روايات شبيه جهاد به حساب آمده است.     

                                                        فرموده است:
ِانَّ الٰلَّه ُيِحبُّ اۡلُمؤِۡمَن اۡلُمْحتَِرَف       خدا مؤمنی را که دارای شغل است، دوست دارد. 

حتی اسالم گسترش دادن به زندگی و توسعه ی ثروت از طريق کار و با تأسيس کارخانه، انجام 
بسيار  را  آن  مانند  و  علمی  و  تحقيقی  کارهای  انجام  کشاورزی،  فعاليت های  انجام  سودمند،  تجارت 

سودمند دانسته و مسلمانان را بدان تشويق کرده است٢.
رسيدند،  مناسب  سن  به  وقتی  که  شوند  تربيت  به گونه ای  کودکی  از  بايد  ما  فرزندان  بنابراين، 

ويژگی های زير را کسب کرده باشند: 
١ــ اهل کار و فعاليت باشند و از تن پروری و بيکاری متنفر باشند.

ضرر  آن  الزمه ی  که  هرکاری  از  و  کنند  انتخاب  جامعه  و  خانواده  خود،  برای  مفيد  شغل  ٢ــ 
رساندن به خود يا غير خود است، دوری کند. 

٣ــ با شغل خود به پيشرفت کشور و رفاه عمومی جامعه کمک کند. 
را  خود  فرزندان  پيشرفت  زمينه ی  و  دهد  توسعه  را  خود  خانوادگی  زندگی  خود،  شغل  با  ٤ــ 

فراهم سازد. 
٥ــ در تمام فعاليت های اقتصادی خود حقوق جامعه و محرومان را رعايت کند و اخالق کريمانه 

داشته باشد. 
برای رسيدن فرزندان به چنين مرحله ای بايد يک برنامه ی تربيتی صحيح در خانواده و مدرسه 

به اجرا درآيد و جوانان با آمادگی کامل وارد فعاليت اقتصادی شوند. 

ـ  ٥  ــ تربيت مهارت ها و فنون  ٨   ـ
مهارت ها و فنون بر دو دسته اند: 

مهارت  مانند  نيست.  درآمد  کسب  و  اشتغال  برای  و  است  فرد  زندگی  الزمه ی  آن ها  از  برخی 
درمطالعه، رانندگی، آشپزی، استفاده از رايانه، استفاده از ابزارهای برقی، تعمير برخی وسايل خانه، 

١ــ وسائل الشيعه، ج ١٢ ص ١٨                                 
٢ــ مراجعه شود به کتاب دانش مسلمين، استاد محمدرضا حکيمی   

می فرمايد:
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گل کاری و برخی هنرهای دستی که جنبه ی کار تفننی در منزل را دارند. 
برخی نيز الزمه ی شغل و کسب درآمدند که عموم حرفه ها و شغل های مفيد را شامل می شود؛ 

مانند کشاورزی، باغبانی، پرستاری و معماری. 
می کنند،  زيبا  و  دلپذير  يا  و  آسان  و  سهل  را  زندگی  که  جهت  آن  از  اّول،  دسته ی  مهارت های 

توسط بزرگان ما توصيه شده و خوب است که فرزندان ما چنين مهارت هايی را بياموزند. 
مهارت های دسته ی دوم، راهی برای کسب درآمدند و آموختن آن ها از آن جهت مفيد است که 

از طريق آن فعاليت اقتصادی صورت گيرد و درآمد کسب شود. 

٩ــ٥ــ تربيت جسمانی 
از نظر اسالم، هر فردی بايد بياموزد که چگونه بدن خود را رشد دهد، سالم و نيرومند نگه دارد 
و از آن به صورت صحيح و بدون ضرر بهره ببرد. الزمه ی اين امر آشنايی عمومی افراد با «تغذيه ی 

صحيح»، «بهداشت» و انجام دادن ورزش های مفيد و سودمند است. 
تربيت يا پرورش جسم با تن پروری متفاوت است. پرورش جسم به رشد و کمال و سالمت جسم 
می انجامد و سبب می شود که آدمی بتواند ساير فعاليت های خود را با نشاط و توانايی بهتر انجام دهد 
و  عمر طوالنی تر و مفيدتری داشته باشد اّما تن پروری، رسيدگی بيش از حد به بدن است؛ به طوری که 

هدف خود را لذت های جسمانی قرار می دهد و از پرورش روح خود باز می ماند. 
در سخنان و سيره ی معصومان بزرگوار ما درس های فراوانی برای تربيت جسمانی آمده که هم 

خود بايد در زندگی آن ها را به کار ببنديم و هم براساس آن درس ها فرزندانمان را تربيت کنيم. 
هم چنين بايد از راهنمايی های دانشمندانی که در اين زمينه تخصص دارند، بهره ببريم. 

ذکر نمونه
به سخنان و سيره ی معصومان (ص) و نيز نظرات دانشمندان مراجعه کنيد و چهار 

توصيه ی مفيد آنان برای پرورش جسم را استخراج نماييد. 

طرح يک سؤال: اگر همه ی ابعاد تربيت جزء تربيت دينی است، آيا الزمه ی چنين نظری اين 
معصومان (ص)  کريم و سنت  مربوط به آن ها هم در قرآن  دانش  تمام آن ها و  تربيت  نيست که راه های 

آمده باشد؟ 
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در پاسخ می گوييم: خير، چنين نيست، 
خداوند، عالوه بر اين که ما را از طريق وحی (قرآن کريم) و سيره ی معصومان (ص) راهنمايی 
می کند، قوه ای به نام تفکر و تعقل هم به ما عطا فرموده تا واقعيت های جهان را بشناسيم و آن چه را 
برای ما مفيد يا مضر است، تشخيص دهيم. به طور مثال، حفظ سالمتی ما از دستورات مهم الهی است 
اّما فقط برخی از چيزها الزمه ی سالمتی است و چيزهايی که سالمتی را به خطر می اندازد، در سخنان 
پيشوايان ما آمده است. تشخيص ساير موارد به علم و دانش انسان ها واگذار شده است؛ بنابراين اگر 
کسی بداند که ماده ای برای بدن او ضرر دارد، از نظر دين، استفاده از آن حرام است. و اگر بداند که 
دارويی برای رفع بيماری وی ضروری است، از نظر دين، بايد آن دارو را استفاده کند و هرکدام از اين 

کارها را که انجام ندهد، گناه کرده است. 
بنابراين، خداوند به ما امر کرده که در تربيت جسمانی فرزندان خود از دانش های مختلف بهره 

ببريم تا به تربيتی موفق و کارآمد برسيم. 

٦ــ رويکرد تربيت دينی: فطرت گرای توحيدی 

رويکردها يا رهيافت ها که عمومًا ناظر بر ديدگاه ها و طرز تلقی های خاص اند، بر عناصر و اجزای 
يک برنامه پرتوافکنی می کنند و ساختار و سامان آن را جهت می دهند. رويکردها به تناسب گستره و 
وسعتی که دارند، می توانند در مراحل مختلف يک برنامه ظاهر شوند و هر بخش از آن را تحت تأثير 
قرار دهند. برخی از رويکردها که عمومًا ناظر بر مبانی آن برنامه اند، چنان گستره ای دارند که بر تمام 
از  برخی  بر  ناظر  می گيرند،  قرار  کلی  رويکردهای  آن  درون  که  برخی  و  می گذارند  تأثير  برنامه  اجزای 

اجزای برنامه اند. 
رويکرد مناسب و سازگار با تعليم و تربيت دينی، رويکرد فطرت گراست. اين رويکرد، برخاسته 
از ديدگاه اسالم نسبت به انسان و انسان شناسی دينی است. در اين ديدگاه، «فطرت» نقش محوری دارد 
معنای  فطرت به  محسوب می شود.  گفته اند، ام المعارف  مطهری  مرتضی  شهيد  متفکر  همان طور که  و 
نوع خاص خلقت انسان است. اين خلقت خاص، به انسان، اوصاف و ويژگی هايی ذاتی بخشيده که 
او را از ساير موجودات متمايز می کند. انسان دارای استعدادها و غايات خاص، گرايش های خاص و 
توانايی های شناختی خاصی است که يا در موجودات ديگر مشاهده نمی شود و يا تا بدان حد در آن ها 
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گرديده  نازل  آن  با  تناسب  در  و  بناشده  فطرت  اين  بر  است،  کمال  و  سعادت  راه  که  دين  ندارد.  تحقق 
است: 

ذلک  الّلٰه  لخلق  تبديل  ال  عليها  الناس  فطر  التی  الّلٰه  فطرة  حنيفا  للدين  وجهک  «فاقم 
الدين القيم و لکن اکثر الناس ال يعلمون»١

بنا بر معارف دينی، هر انسانی با فطرتی پاک به دنيا می آيد٢ و تنها طريقی که می تواند انسان را 
به رستگاری برساند و استعدادهای واقعی اش را شکوفا سازد، طريق سازگار با فطرت و منطبق بر آن 

است. 

١ــ٦ــ ويژگی های فطری انسان٣ 
١ــ انسان مخلوقی است حقيقت جو؛ دانايی و آگاهی را دوست دارد و از آن لذت می برد. انسان 
طبعًا از جهل فرار می کند و به سوی علم می شتابد؛ بنابراين، انسان، دانش را نه تنها برای رفع نيازها 
و بهبود زندگی می خواهد، بلکه آن را فی حد نفسه مطلوب خود می يابد و با دست يابی به علم، کامل 

می شود و لذت می برد. علم طلبی انسان، نامحدود است و به حّدی ختم نمی شود. 
٢ــ انسان مخلوقی است که به خير اخالقی گرايش دارد؛ آن را خوب می داند و از داشتن آن 
لذت می برد. بسياری از کارها را انسان به جهت ارزش اخالقی انجام می دهد، نه به جهت امور مادی 
و هرقدر پايبندی به امور اخالقی در او بيش تر شود، کامل تر می گردد و تعالی می يابد. خير اخالقی و 

ارزش اخالقی برای حيوان، معنی و مفهومی ندارد. 
٣ــ بعد فطری ديگر انسان، عالقه به جمال و زيبايی است. انسان، جمال و زيبايی را در همه ی 
شئون زندگی ــ شئون مادی و معنوی ــ دخالت می دهد. انسان دوست دارد خود، محيط زندگی و 

گفتار و رفتارش زيبا باشد. 
٤ــ يکی ديگر از ابعاد اصيل و فطری وجود آدمی حس پرستش است. پرستش حقيقت مطلق، 
نيست  نقصی  او  در  که  است  برتر  کمالی  پرستش  هست؛  هرکس  درون  در  مطلق  زيبايی  و  مطلق  خير 

١ــ پس روی خود را به سوی دين يکتاپرستی فرادار، در حالی که از همه ی کيش ها روی برتافته و حق گرا باشی، به همان فطرتی که 
خدا مردم را بر آن آفريده است. آفرينش خدا را دگرگونی نيست. اين است دين راست و استوار، ولی بيش تر مردم نمی دانند. / سوره ی روم، 

آيه ی ٣٠ 
٢ــ پيامبر اسالم (ص) فرمودند: «کل مولود يولد علی الفطره» صحيح بخاری، کتاب الجنائز، ابواب ٨٠ و ٩٣

٣ــ انسان در قرآن، استاد شهيد مرتضی مطهری، ص١٨ به بعد
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«ميل»  يک  و  «امکان»  يک  نشان دهنده ی  پرستش  و  عبادت  ندارد.  وجود  زشتی  او  در  که  جمالی  و 
درانسان است: امکان بيرون رفتن از امور مادی و ميل به پيوستن به مرتبه ی باالتر و وسيع تر. 

از آن جا که حقيقت مطلق، خير مطلق و زيبايی مطلق خداست، در واقع، انسان مخلوقی خداجو 
پا  از  نپيوندد،  او  به  تا  و  می جويد  را  خدا  به  قرب  که  است  به گونه ای  او  خلقت  است.  خداطلب  و 

نمی نشيند.
بنابراين، برنامه ی تربيتی انسان، برنامه ای است که بتواند حقيقت جويی، خيرطلبی، زيبايی گرايی 
و پرستش را که به صورت استعداد در انسان وجود دارد، به فعليت رساند و او را در تقرب به خدا 

ياری دهد. 
٥ــ ويژگی ديگر انسان که او را از ساير مخلوقات جدا می کند، داشتن نيروی عقل است. اين 
نيرو به او کمک می کند که هم حقايق را بشناسد و از باطل ها جدا کند و هم خوبی ها را تشخيص دهد 
و از زشتی ها جدا کند. انسان چون دارای قدرت عقل و اراده است، می تواند در برابر ميل های باطل 

مقاومت کند و خود را در مسير سعادت قرار دهد. 
تسليم  داشتن،  اعتقاد  کانون  نام «قلب» است. قلب،  مرکزی به  داشتن  انسان  ديگر  ويژگی  ٦ــ 
عشق  کانون  و  شود  حقايق  تسليم  قلب،  اگر  است.  خشم  و  مهر  کين،  عشق،  ورزيدن،  شوق  شدن، 
به زيبايی های برتر و حقيقی گردد، انسان به سوی گرايش های فطری خود حرکت خواهد کرد و در مسير 

قرب الهی گام خواهد زد؛ در غير اين صورت سراشيبی سقراط را خواهد پيمود. 
بنابراين، تربيت موفق، تربيتی است که عقل و اراده را در انسان رشد دهد و قلب را تابع عقل 
سازد و از هوا و هوس دور کند تا شوق به زيبايی مطلق در قلب جای گيرد و انگيزه ی رفتن به سوی 

آن حاصل شود. 
است.  اللّٰه١  معرفت  و  يگانه  خدای  عبوديت  توحيد،  به  گرايش  انسان،  فطری  ويژگی  مهم ترين 
فطرت انسان، توحيدی است. بدين معنا که هم خود را وابسته به خالقی می يابد که منبع و سرچشمه ی 
ـ که گرايش به سوی همان خوبی ها و زيبايی هاست  ــ در  همه ی خيرها و کماالت است و هم گرايشی به اوـ 
ضمير خويش احساس می کند. دين اسالم درونی آن است تا فطرت توحيدی را در همه ی ابعاد شکوفا 
کند و شخصيتی توحيدی از انسان بسازد. به عالوه، رسيدن به بينش توحيدی درباره ی جهان و انسان 
ــ که به تعبير استاد شهيد مطهری، به معنای درک ماهيت «ازاويی» و «به سوی اويی» جهان و انسان 
١ــ از امام باقر (ع) در مورد «حنيفيت» سؤال شد، فرمودند: «هی الفطره التی فطر الناس عليها ال تبديل لخلق الّله، فطرهم الّله علی 

معرفته» توحيد صدوق، ص ٣٣٠، به نقل از استاد شهيد مطهری مجموعه آثار، ج ٣، ص ٤٦٢. 
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است ــ زيربنا و محور برنامه ی هدايتی اسالم است که همه ی اجزا و مؤلفه های اين برنامه را شکل و 
جهت می دهد: «صبغة الّله و من احسن من الٰلّه صبغة»١ «در حديث است: الدين الحنيف و الفطره و 

صبغة الٰلّه و التعريف، فی الميثاق»٢.
فطرت گرايی توحيدی در تعليم و تربيت، رهيافتی بنيادی است که ابعاد مختلف هدايت دينی را 

شکل می دهد: 
الف) بنابراين رهيافت، جهان مجموعه ای يکپارچه، مرتبط به هم و دارای پيوندی محکم است 
که از خداست و به سوی او باز می گردد. اين جهان هويتی زنده و شخصيتی واحد دارد و وحدت خود 

را در نسبت با خالق خود که يگانه ی حقيقی است، کسب می کند. 
ب) هم چنين، اين مجموعه ی يکپارچه به سوی او بازمی گردد. البته بازگشت انسان، بازگشتی 
ويژه ی خود و متناسب با شأن و منزلت وی است. «واقعيت تکاملی انسان و واقعيت تکاملی خلقت، 

واقعيت «به سوی اويی» است. هرچه روبه سوی او ندارد، باطل و ضد مسير تکاملی خلقت است»٣.
ج) ثمره ی توجه به فطرت توحيدی در هدايت، تحقق مراتبی از توحيد عملی در شخصيت تک 
تک انسان هاست. نفی معبودهای درونی و بيرونی، جهت گيری همه ی قوای روحی و جسمی به سمت 
تعبير  اخالص،  است.  عملی  توحيد  حقيقت  شخصيت٤،  وحدت  به  رسيدن  باالخره،  و  الی الٰلّه  تقرب 
تفاوت  و  دارد  درجات  و  مراتب  انسان  در  خداشناسی  نفوذ  و  «تأثير  است.  عملی  توحيد  از  ديگری 
انسان ها ازنظر کمال انسانی و قرب به خداوند، به اين درجات بستگی دارد و همه ی اين ها «صدق« و 

«اخالص» ناميده می شوند؛ يعنی همه ی اين درجات، درجات صدق و اخالص است»٥.
و  اجتماعی  توحيد  برپايی  اسالمی،  جامعه ی  افراد  در  عملی  توحيد  و  نظری  توحيد  ميوه ی  د) 
برای  و  خدا  به خاطر  آن  فعاليت های  و  برنامه ها  آن،  مقررات  و  نظامات  که  است  جامعه ای  شکل گيری 
اطاعت از اوامر و نواهی اوست؛ يعنی همه ی فعاليت های اجتماعی جهتی واحد دارند که همان رضايت 

الهی و اطاعت از اوست. 

١ــ سوره ی بقره، آيه ی ١٣٨. امام باقر (ع) می فرمايند: «عروه الوثقی التوحيد و صبغه االسالم، بحاراالنوار، ج٣، ص ٢٧٩.
٢ــ بحاراالنوار، ج ٣، باب ١١، ص ٢٧٦، نقل از معانی االخبار؛ دين حنيف، يا دين فطری و يا صبغة الّله است که خدا در ميثاق ــ 

يعنی در پيمانی که با روح بشر بسته است ــ بشر را با آن آشنا کرده است.
٣ــ استاد شهيد مطهری، مجموعه آثار، ج ٢، ص ١٣٥

٤ــ اصطالحی که استاد شهيد مطهری به کار می بردند و آن را نتيجه ی پرستش خدای يگانه و بندگی می دانستند.
٥ــ استاد شهيد مطهری، مجموعه آثار، ج ٢، ص ١٣٣
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٢ــ٦ــ اصول منتج از رويکرد فطرت گرای توحيدی 
اين رويکرد که برگرفته از انسان شناسی اسالمی است، ما را به سمت اصولی راهنمايی می کند که 

برنامه ی درسی را تحت تأثير قرار می دهند و الزاماتی را در اجزای برنامه به دنبال دارند. 
اهم اين اصول در اين برنامه عبارت اند از: 

فطرتًا  انسان  مطلق است و  کمال  خداوند  انسان:  کمال گرای  حقيقت  به  توجه  ١ــ٢ــ٦ــ 
است.  گرايش  همين  می کند،  وادار  تکاپو  و  تالش  به  را  او  درون  از  آن چه  کمال گراست.  و  خداگرا 
«کمال» از اوصاف الهی و «کامل» از اسماء حق تعالی است که در روايات و ادعيه ی ماثوره از معصومان 

بزرگوار صلوات الٰلّه عليهم، آمده است.١
اگر وصف کمال، در مورد انسان و ساير موجودات به کار رود، به عنوان يک وصف مقيد و نسبی 
است. همان طور که وصف علم و قدرت نيز چنين اند. کمال مطلق، علم مطلق و قدرت مطلق ويژه ی 

خداست و انسان به ميزان بهره مندی از کمال، علم و قدرت، کامل تر و عالم تر و قادرتر می شود. 
هدايت الهی که در برنامه های انبيا متجلی شده، شامل برنامه ای است که استعدادهای وجودی 
محقق  او  در  است،  آن  اليق  بالقوه  که  را  کماالتی  و  می رساند  فعليت  به  و  می کند  شکوفا  را  انسان 
می سازد. از همين رو در برخی آيات قرآن کريم، بعد از نسبت دادن خلق و تقدير به خدای متعال، از 

هدايت الهی موجودات به سوی مقصدشان سخن به ميان آمده است.٢
بنابراين بيان، ميان اوامر و نواهی الهی با رشد و کمال انسانی يک رابطه ی حقيقی وجود دارد. 
به طور مثال ميان روزه داری و تقوا يک رابطه ی حقيقی است؛ نه اين که تقوا را صرفًا به عنوان جايزه ای 

قراردادی به انسان دهند. 
اين اصل بر تبيين معارف دين به خصوص معارف اخالقی و عملی پرتو می افکند و تأثير می گذارد. 
انجام احکام دينی از حالت خشک قراردادی خارج می شود و ظاهرگرايی و سطحی نگری در برخورد 
با معارف و احکام دينی، جای خود را به تعمق و خردورزی می دهد. توجه به اين اصل، هم چنين سبب 
می شود که برنامه ريزان درسی استعدادهای فطری را شناسايی کنند و برای شکوفايی آن ها برنامه ريزی 
کنند و از شيوه هايی که سبب سرکوبی اين استعدادها می شود، اجتناب ورزند. غالب متفکران اسالمی به 
خصوص حضرت امام خمينی، مرحوم عالمه طباطبايی و شهيد مطهری، در تبيين معارف دينی، سلوک 

١ــ مفاتيح الجنان، دعای سحر ماه مبارک رمضان و دعای جوشن کبير
٢ــ سبح اسم ربک االعلی الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدی / سوره ی اعلی، آيات ١ تا ٣ و قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه 

ثم هدی سوره طه آيه ٥٠



٤٢

اخالقی و عرفانی و جهت گيری های تربيتی از همين منظر وارد شده و همين ديدگاه را داشته اند. 
٢ــ٢ــ٦ــ توجه به عقالنيت و تفکر: از آن جا که فطرت و استعدادهای فطری با بهره مندی 
از عقل و اراده به شکوفايی می رسد، نقش عقل در مسير تعليم و تربيت دينی و هدايت انسان ها به سوی 

رستگاری، بسيار مهم و بنيادی است. در بهره مندی از تعقل و خردورزی بايد به نکات زير توجه کرد: 
الف) عقل آدمی ساختاری دارد که می تواند حقايق و واقعيات خارجی را بشناسد و به دانشی 

منطبق بر واقعيات دست يابد. هم چنين می تواند خوبی را از بدی تشخيص دهد. 
لذا در خود عقل و قواعد حاکم بر تفکر عقلی خطا معنا ندارد و وجود خطا و اشتباه در ميان 
دانش بشری ناشی از نقص ساختاری عقل نيست؛ بلکه امری عارضی است و دقيقًا در موردی اتفاق 
می افتد که قواعد عقلی به درستی به کار گرفته نمی شوند. دقيق ترين توصيف عقل، در کالم مبّين شرع 
آمده که از آن به عنوان «حجت باطنی» نام برده است١. امری که خود ذاتًا حجت است، نمی تواند نقص 
ساختاری داشته باشد و امکان واقع نمايی نداشته باشد واال نيازمند حجت ديگری خواهيم بود تا بتواند 
خطای آن را باز شناسد. تعبير «حجت باطنی» از زاويه ای ديگر نيز حائز اهميت است. حجتی که با هر 
فرد انسانی پيوند درونی دارد، عقل است و دين و شرع از مسير همين حجت مورد تصديق فرد قرار 
می گيرد و اگر اين حلقه ی واسطه نبود، راهی برای تصديق و پذيرش و اعتماد به دين وجود نداشت و 
به همين لحاظ است که در سيره ی اوليای دين صلوات الٰلّه عليهم از دو عقل: ايمانی و شيطانی سخنی 
نيست. عقل در مقابل جهل است. عقل از جنود رحمان و جهل از جنود شيطان شمرده شده است. 

يکی از ياران امام صادق (ع) از ايشان سؤال کرد: عقل چيست؟ 
ايشان فرمودند: «ما ُعِبَد ِبِه الرَّحٰمُن َواۡکُتِسَب ِبِه الجناُن» 

وی دوباره سؤال می کند: پس آن چيزی که در معاويه بود، چيست؟ 
ۡيَطَنَة َوِهَی َشبيَهٌة ِبالَعۡقِل َو َلۡيَسِت العقل.٢ امام می فرمايد: ِتۡلَک النُّکراُء ِتۡلَک الشَّ

اين بيان نورانی امام صادق و توضيحی که درباره ی معاويه می دهند، مبّين همين نکته است که 
کار عقل، روشنگری و هدايت است و عقل جنبه ی شيطانی و منفی ندارد. شيطنت کار عقل نيست و 

١ــ امام صادق (ع): حجة اللّٰه علی العباد النبی و الحجه فيما بين العباد و بين اللّٰه العقل، کافی/ ج١، ص ٢٩. امام کاظم عليه السالم 
به هشام فرمود: يا هشام، ما بعث الٰلّه انبياء و رسله الی عباده اال ليعقلوا عن اللّٰه فاحسنهم استجابه احسنهم معرفه. و اعلمهم بامراللّٰه احسنهم 
عقال، واکملهم عقال ارفعهم درجه فی الدنيا و االخره. ياهشام ان اللّٰه علی الناس حجتين: حجه ظاهره و  حجه باطنه فاما الظاهره فالرسل و 

االنبياء و االئمه و اما الباطنه فالعقول (اصول کافی، ج ١، ص ١٩).
٢ــ اصول کافی، ج ١، ص ١١، کتاب عقل و جهل
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عقل همواره امری رحمانی و نورانی است.١
ب) تفکر عقلی، بنابر آيات شريفه ی قرآن کريم حيثيات متعدد و مراتب کثيری دارد که متناسب 
با آن حيثيات و مراتب نام های مختلفی گرفته اند ولی همه در مفهوم جامع «عقل» سامان می يابند. لذا 
وقتی از معرفت عقلی سخن می گوييم، منظور معرفتی است که همه ی آن حيثيات و مراتب در آن لحاظ 
شده است. مجموعه ی اطالعات انباشته شده که صرفًا ناشی از قدرت حافظه است و تعقل در آن نقش 
چندانی ندارد، معرفت عقلی محسوب نمی شود. معرفت عقلی، حاصل فعاليت تعقلی انسان است و با 

انفعال به دست نمی آيد. 
اصطالحاتی نظير «تفقه»، «تفکر»، «بصيرت»، «استماع»، «تدبر»، «نظر» و «توجه» که در قرآن 
آمده، همه حيثياتی از تعقل اند. انسان هدايت شده اهل تفقه و تفکر است؛ صاحب بصيرت و نظر است؛ 
چشم و گوشی باز دارد؛ اقوال را می شنود و بهترين قول را انتخاب می کند؛ در خلقت تفکر می کند و 

هدف دار بودن آن را می يابد. 
ج) در آموزه های دينی، عقل حجت باطنی شمرده شده است و وحی حجت ظاهری. اين دو تعبير، 
گويای آن است که ما با دو حجت در عرض يکديگر سروکار نداريم که بگوييم. بخشی از هدايت های 
زندگی مربوط به عقل و بخشی ديگر به دين است که اين خود به نوعی سکوالريسم می انجامد. بلکه 
بدان معناست که عقل بنابر معيارهای کلی و مبنايی خود ميزان پذيرش دين قرار می گيرد و صحت آن 
را اثبات می کند. از طرف ديگر، عقل به دين مراجعه می کند و براساس معيارهای دينی و هدايت های 
که  است  آن  انبيا  رسالت های  از  يکی  فرموده اند  عليه السالم  علی  امام  می پردازد.  احکام  تبيين  به  آن 
گنجينه های پنهان عقل را بکاوند و باور کنند٢. به کمال رسيدن عقل که چراغ باطنی انسان است، تنها 

به مدد تعليمات انبيا ميسر می شود. 
گيرد، قدرت  رفتار و قضاوت های آدمی قرار  مبنای  يابد و تعقل  پرورش  ميزانی که عقل  د) به 
اختيار و انتخاب بيش تر می شود؛ چرا که در اين صورت، افعال و رفتارهای آدمی صرفًا برخاسته از 
انگيزه های روانی، عوامل طبيعی و غريزی و شرايط محيطی و اجتماعی نخواهد بود. زمانی می توان 
يک فعل را حقيقتًا اختياری دانست که تحت قضاوت و داوری عقل تحقق يافته باشد و انتخاب آن 
و  شده  تربيت  اين گونه  که  انسانی  باشد.  عقل  ناحيه ی  از  آن  سودمندی  و  درستی  تشخيص  از  ناشی 
به تعقل و تفکر عادت کرده باشد، به طور طبيعی انسانی سنجشگر، توانا در داوری و ارزيابی، پرسشگر 

١ــ اصول کافی، ج ١، ص ١١، کتاب عقل و جهل
٢ــ نهج البالغه، خطبه ی اول
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و نقاد خواهد بود. 
هـ) تفکر عقلی يک اصل مبنايی است و بر همه ی ابعاد و بخش های برنامه ی تربيت دينی تأثير 
می گذارد. نگاه ما به دين و تبيين موضوعات دينی، نقش عقل در کسب ايمان و معرفت دينی، انتخاب 
اهداف آموزشی، سازماندهی محتوا، شيوه ی کار معلم و روش تدريس، همگی تحت تأثير اين اصل، 

جلوه ی خاص به خود می گيرند. 

رسول  سيره ی  و  سنت  از  منبعث  اسالمی  عرفان  عرفان:  و  عقل  ميان  جمع  ٣ــ٢ــ٦ــ 
عالمه  خمينی،  امام  چون  بزرگی  شخصيت های  رفتار  در  که  عليهم  صلوات اللّٰه  اطهار  ائمه ی  و  خدا 
طباطبايی، ميرزاجوادآقا ملکی تبريزی، آيت اللّٰه شاه آبادی و آيت اللّٰه حاج سيدعلی قاضی نزد ما شناخته 
سيره  اين  تمايز  وجه  است.  معرفت اللّٰه  و  خدا  به  تقرب  الی اللّٰه،  سلوک  نفس،  تزکيه ی  طريقه ی  شده، 
با ساير مکاتب عرفانی، التزام عملی به ظاهر شرع، احکام و تکاليف آن و تبعيت از سيره ی معصومان 
صلوات اللّٰه عليهم است. کسی که به خداوند عشق می ورزد و حب او در قلبش منزل گزيده و ديدار او 
را طلب می کند، آهنگ او می کند و قدم در راه می گذارد تا به معرفت و تقرب به او واصل شود. لذا 
راه عرفان که طريقه ی وصول الی اللّٰه و معرفت اللّٰه است، توسط رسول خدا و ائمه ی اطهار صلوات اللّٰه 
عليهم تعيين و پيموده شده و ايشان آن را به ديگران تعليم داده اند. کمال نهايی انسان در همين تقرب و 
لقاء است و از همين حيث عرفان اسالمی با رويکرد کمالگرا هماهنگی دارد. عارف در لسان اهل بيت 
کسی است که بر مبنای عشق به خدا و حب به او و با اطاعت از اوامر و نواهی الهی و رشد استعدادهای 
فطری و تزکيه و تهذيب نفس طی طريق کرده و به مراتبی از معرفة اللّٰه نائل شده است. در دعای کميل 
سجاد  المحبين، حضرت  مناجات  نياز می کنيم١ و در  عارفين است راز و  آمال  غايت  خداوندی که  با 
عليه السالم يکی از اوصاف محّبان را «معرفت حق تعالی» می شمارد٢ و قلب عارفان را مشتاق سبحات 

وجه الهی می داند٣ و عامل شرح صدر محبان را رسيدن به معرفة اللّٰه معرفی می کند.٤
عرفان بدون شا  ئبه ی انحراف وقتی ممکن است که از عقل سودگيرد و عقل نيز بايد با استفاده از 
ظواهر و بواطن قرآن کريم و سنت و سيره ی معصومان صلوات اللّٰه عليهم طريقه ی سلوک و راه کمال 

و رشد را مشخص کند. 
١ــ «يا غاية آمال العارفين»

٢ــ مناجات المحبين: «… خصصته بمعرفتک»
٣ــ مناجات المحبين: «و سبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقه»
 ٤ــ مناجات العارفين: «وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم»
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اين طرز تلقی، يعنی، هماهنگی تنگاتنگ ميان عقل و عرفان آثار فراوانی در هدايت و تعليم و 
تربيت باقی می گذارد که بايد به خوبی از آن بهره برداری شود. در اين شيوه ی تعليم و تربيتی، در عين 
استفاده از عقل و استدالل، از رابطه ی ميان بنده و خالق کمک گرفته می شود تا حالوت محبت و شوق 
ديدار با استحکام و انسجام عقلی قرين گردد و پرکشيدن در آسمان رشد و کمال با دو بال عقل و عشق 

محقق شود. 
اين اصل در تدوين محتوا و در شيوه ی تعليم و تربيت نيز تأثير می گذارد. متن تهيه شده با اين 
اصل بايد بتواند صالبت عقلی را با حالوت ذوقی به طور متوازن همراه کند. دبيری نيز که می خواهد با 
اين مبنا تدريس کند، بايد بتواند از روش هايی استفاده کند که هم تفکر و انديشه ی دانش آموز را پرورش 
دهد و هم دل و قلب او را متوجه خداوند کند؛ همان گونه که قرآن کريم و معصومان بزرگوار صلوات اللّٰه 

عليهم ما را به اين راه دعوت کرده اند. 

به  توجه  دينی،  تربيت  و  تعليم  در  ديگر  اصل  انسان:  زيباگرايی  ُبعد  به  توجه  ٤ــ٢ــ٦ــ 
ُبعد زيبايی گرايی انسان در تمام مراحل تعليم و تربيت است. اين اصل نيز ريشه در معارف دينی، قرآن 
اين  زيربنای  الجمال»  يحب  و  جميل  اللّٰه  مشهور «ان  عبارت  دارد.  معصومان  سيره ی  و  سنت  کريم، 
که «زيبا»  است  آن  گويای  جمالی  صفات  به  تعالی  حق  کمالی  يا  ثبوتی  صفات  نام گذاری  است.  اصل 
بودن خداوند درهمه ی اوصافش متجلی است و جهان خلقت که آيه ی اوصاف حق است، آيت زيبايی 

است. 
اين همه عکس می و نقش نگارين که نمود         يک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد 

با اين نگاه، به ميزانی که انسان طريق کمال را بپيمايد و به اوصاف الهی آراسته شود، برحسن و 
زيبايی خود می افزايد. انبيای الهی و امامان معصوم صلوات اللّٰه عليهم هم آيات عظمای زيبايی حق اند 

و هم مجلی و واسطه ی تجلی اين زيبايی در خلق. 
زيبايی گرايی در همه ی ابعاد قرآن کريم نيز متجلی است: فصاحت و بالغت ظاهری و معنوی، 
نحوه ی پردازش داستان، بيان های انذاری و تبشيری، توصيف حق تعالی، خلقت و معاد، و شيوه ی طرح 

موضوعات همه معجزه ی زيبايی است. 
اين اصل برخاسته از گرايش فطری انسان به زيبايی هاست؛ گرايشی که منشأ بسياری از رفتارها 

محسوب می شود١. 
١ــ استاد شهيد مطهری می گويد: «در انسان گرايش به جمال و زيبايی ــ چه به معنی زيبايی دوستی و چه به معنی زيبايی آفرينی که 
نامش هنر است ــ به معنی مطلق وجود دارد و کسی نيست که از اين حس فارغ و خالی باشد. انسان لباس هم که می پوشد کوشش می کند تا 

حدی که برايش ممکن باشد وضع زيباتری برای خودش به وجود بياورد.» مجموعه آثار استاد مطهری، ج ٣، فطرت، ص ٤٩٦
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اين موضوع در تعليم و تربيت دينی آن قدر حائز اهميت است و تا آن جا پيش می رود که ساده ترين 
و کوچک ترين نمونه ها را هم در بر می گيرد. به گونه ای که يک رفتار زيبای معلم می تواند دانش آموزی 

را جذب کند و او را برای هميشه در طريق حق قرار دهد. 
رشد  انسانی،  فطرت  به  توجه  انسان:  همه جانبه ی  و  معتدل  رشد  به  توجه  ٥ــ٢ــ٦ــ 
هماهنگ و همه جانبه ی کماالت فطری را به دنبال دارد. انسان هدايت يافته و رشيد، انسانی است که 

کماالت وجودی او به نحوی هماهنگ، رشد کرده و به شخصيتی معتدل دست يافته باشد. 
يکی از آسيب های مهم تعليم و تربيت دينی، انحراف از خط اعتدال است. گرايش های افراطی يا 
تفريطی از مبانی تعليم و تربيت شروع می شود و به همه ی اجزای ديگر آن تسری پيدا می کند. مطالعه ی 
تاريخ اسالم از اين حيث، دربردارنده ی درس های بزرگی است که می تواند فرا راه همه ی دست اندرکاران 
و  گروه ها  شکل گيری  آستانه ی  در  که  (ع)  علی  حضرت  جاودانه ی  جمله ی  اين  باشد.  تربيت  و  تعليم 

مکاتب مختلف اسالمی ايراد شده است، چراغ هدايت در تعليم و تربيت است. 
ايشان می فرمايد: 

و  رجا؛  بطیء  طالب  و  نجا؛  سريع  ساع  امامه؛  النار  و  الجنه  من  «شغل 
الجاده،  هی  الوسطی  الطريق  و  مضله  الشمال  و  اليمين  هوی.  فی النار  مقصر 
عليها باقی الکتاب و اثار النبوه و منها منفذ السنه و اليها مصير العاقبه. هلک 

من ادعی و خاب من افتری.» 
کسی را که بهشت و جهنم در پيش است، شغل شاغلی دارد: رهرو شتابان نجات 
يابد و آن خواستاری که با کندی پيش می رود اميدوار است و کسی که به غفلت و تقصير 
می گذراند، در پرتگاه آتش سرنگون شود. راست و چپ، کوره راه گمراهی است و راه 
استوار و ميانه همان جاده ی کمال و فالح است، کتاب باقی ابدی (قرآن کريم) و آثار نبوت 
بر اين راه پرتوافکن است و از همين راه است پيشرفت سنت و به سوی همين مقصد 
است بازگشت عاقبت. ادعا کار دين ساز را هالکت است و پشت هم انداز دروغ ساز را 

دست کوتاه است. (نهج البالغه، خطبه ١٦)
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اهداف فصل: دانشجو بايد بتواند در پايان اين فصل:
١ــ ويژگی های عمومی کودکان ابتدايی را توضيح دهد.

٢ــ ويژگی های خاص کودکان در زمينه ی تربيت دينی را تبيين نمايد.
٣ــ درک کودکان از برخی از مفاهيم دينی را شرح دهد.

ما مربيان نيازمند دو گونه شناخت از کودکان هستيم:
١ــ شناخت از ويژگی های عمومی کودکان
٢ــ شناخت از ويژگی های خاص هر کودک

شناخت اّول از طريق مطالعه ی نظريات بزرگان و متخصصان و تجربيات آنان حاصل می شود 
و شناخت دوم حاصل تجربه و مهارت مربی در برقراری ارتباط فعال با کودک است. در اين جا فقط 
از شناخت اّول که شناخت ويژگی های عمومی است، در حّدی که مربوط به تربيت دينی است، بحث 
می کنيم و بقيه را به کتاب های روان شناسی واگذار می کنيم. شناخت ويژگی های خاص هر کودک نيز 

برعهده ی مربی است که خودش بايد به آن بپردازد.

فصل دوم

ويژگی های روان شناختی يادگيرنده
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١ــ مکارم االخالق، طبرسی، ص ٢٢٢
٢ــ وسائل الشيعه، ج ٥، ص ١٢٥

١ــ ويژگی های عمومی کودکان 

رسول خدا (ص) از بدو تولد کودک تا حدود بيست و يک سالگی را به سه دوره ی هفت ساله 
تقسيم می کند و برای هر کدام يک ويژگی کلی برمی شمارد. آن حضرت می فرمايد:
«فرزند در هفت سال اّول سيادت می کند   ٌد َسۡبَع ِسنين  الَوَلُد َسيِّ
و در هفت سال دوم اطاعت کننده است َوَعْبٌد َسۡبَع ِسنين 

و در هفت سال سوم مشاور است١» َو َوزيٌر َسۡبَع ِسنين 
هم چنين می فرمايد:

تو  همراه  و  مالزم  سال  هفت  و  بياموزد  ادب  سال  هفت  کند،  بازی  سال  هفت  فرزندت  «بگذار 
باشد»٢. 

اين تقسيم بندی سه دوره ای، از ابتدای تولد تا اوايل جوانی را در برمی گيرد. البته ممکن است 
اين دوره ها، متناسب با استعداد و محيط، در کودکان مختلف تفاوت داشته باشد و برخی زودتر و برخی 
ديرتر اين مراحل را بگذرانند. دوره ی اّول، دوره ی تحرک، جنب و جوش و بازيگوشی کودک است. 
رفتار  و  آداب  بنابراين  دارد؛  تبعيت  و  پذيرش  حالت  کودک  فرمانبرداری،  دوره ی  يعنی  دوم؛  دوره ی 
صحيح را پذيراست. دوره ی سوم که محدوده ی بلوغ و پس از آن را شامل می شود، دوره ی مشاوره 
در  می کند؛  همکاری  آن ها  با  مادر  و  پدر  همراهی  با  دوره  اين  در  نوجوان،  است.  نوجوان  وزارت  و 

تصميم گيری ها اظهارنظر می نمايد و آماده ی زندگی مستقل می شود.
هيچ يک از اين سه دوره، خالی از آموزش و تربيت نيست؛ بلکه هر دوره روش تربيتی و آموزشی 
می گيرد.  شکل  کودک  شخصيت  آن  در  که  اّول  دوره ی  خصوص  به  می کند؛  طلب   را  خود  ويژه ی 
برنامه ها  دقيق ترين  بلکه  نيست؛  آموزش  و  تربيت  برای  برنامه  نداشتن  معنی  به  سيادت  و  بازی  دوره ی 
که  به طوری  باشد؛  کودک  بازيگوشی  و  تحرک  همراه  بايد  برنامه ها  اين  اما  است  دوره  اين  به  مربوط 

حواس و اعضای بدنی کودک رشد کند و آماده ی ورود به مرحله ی ديگر شود.
از  بهره وری  و  آزادی  با  و  کلمه  واقعی  معنای  به  را  کردن  بازی  و  سيادت  دوره ی  کودکی  اگر 
خواسته هايش سپری کند، به سادگی به دوره ی اطاعت خواهد رسيد و برنامه پذير خواهد شد و نيز اگر 

اين دوران عاقالنه طی شود، به وزارت و معاونت پدر و مادر در محيط خانواده دست خواهد يافت.
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روشن است که منظور رسول خدا (ص) از اطاعت، داشتن حالت قانون پذيری و رفتار خالی از 
عصيان و چموشی و دوری از رفتارهای خودسرانه است، نه تسليم پذيری، خمودگی و چشم و گوش 
بياموزد،  والدين  و  مربيان  از  را  آموختنی ها  بتواند  دوم  ساله ی  هفت  در  کودک  اگر  زيرا  بودن،  بسته 
می تواند در سنين باالتر در مقام مشاور پدر و مادر عمل کند اّما کودکی که چشم و گوش بسته بوده و 

خمودگی بر او حاکم بوده، نمی تواند نقش معاونت و همکاری را در جوانی برعهده بگيرد.
با تلفيق اين دو کالم نورانی رسول خدا (ص)، رويکرد اصلی تربيتی، متناسب با ويژگی فرزند در 

هر يک از اين سه دوره، روشن می شود:

رويکرد اصلی برنامهويژگیدوره ها
تربيت و آموزش همراه با بازی و تحرکسيادتدوره ی اّول
تعليم آداب زندگی فردی و جمعیفرمان برداری و قانون پذيریدوره ی دوم
آموزش و تربيت از طريق همراهی با پدر مشاوره و وزارتدوره ی سوم

و مادر برای رسيدن به مرحله ی استقالل

در  نبايد  و  است  نازک  و  ظريف  گل  غنچه ی  می برد، چون  سر  به  اول  دوره ی  در  که  کودکی 
بجهد؛  کند؛  بازی  بدود؛  دارد  دوست  او  شود.  محصور  شده  زمان بندی  و  خشک  چارچوب های 

جست وخيز کند و به هر چيزی سرکشی کند و از اين راه زندگی را تجربه کند و ياد بگيرد.
آزادی در استفاده از حواس و عضالت است که زمينه ساز خالقيت و رشد و شکوفايی حسی و 
حرکتی کودک می شود. هنگامی که کودک با تمام قوا سرگرم بازی و فعاليت دلخواه است، نبايد او را به 

سوی برنامه ای که خود، تعيين کرده ايم تا در ساعت معينی انجام دهيم بکشانيم و پای آن برنامه بنشانيم.١
در  را  کودکان  و  می کنند  تنظيم  دبستان  يک  شبيه  را  تربيتی  محيط  مهدکودک ها  از  بسياری 
ساعت های معينی به اطاق خاصی می برند و نگهداری می کنند و از آنان می خواهند که در ساعات معينی 

می گذارند؛  آزاد  کارهايش  تمام  در  را  کودک  و  دارند  نادرستی  برداشت  تعبير «سيادت»  از  مربيان  يا  مادران  و  پدران  از  برخی  ١ــ 
به طوری که آسيب هايی را که آن کودک به محيط يا به ديگران وارد می کند، ناديده می گيرند. مثًال وقتی به مهمانی می روند، به بهانه ی آزاد بودن 
کودک، مانع آزار رساندن او به ديگران نمی شوند. اين کار، به جای اين که به رشد کودک کمک کند، سبب بی انضباطی و سرکشی او می شود. 
برخی از همين پدران و مادران در تمام هفته فرزند خود را به مهد کودک می فرستند و کودک را محصور در يک اطاق با نظم خاص می کنند. 
احيانًا  و  کنترل  غيرقابل  رفتارهای  بروز  برای  زمينه  ايجاد  نه  چارچوب هاست،  و  قالب ها  نظم ها،  اين گونه  نفی  خدا (ص)  رسول  سخن  معنای 

بی ادبانه از کودک.
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در جای خاص خود بنشينند و کار خاصی، مثًال نقاشی انجام دهند.
توجه کنيم که پدران، مادران و مربيان تربيت مسئول «زيستن حقيقی» کودک اند، همان زيستنی 

که بايد به «حيات طيبه» منجر شود.

تفکر در احاديث
در احاديث زير تفکر کنيد و پيام های تربيتی آن ها را يادداشت نماييد:

امام صادق (ع):
کودکان را درياب؛ زيرا که آنان سريع تر از ديگران به سوی خير می روند.١

امام علی (ع):
هر کس در کودکی تعليم نبيند، در بزرگ سالی روی تکامل و پيشرفت را نخواهد 

ديد.٢
امام علی (ع):

افکنند،  آن  در  چه  هر  است؛  گياه  از  تهی  زمين  مانند  نوجوان  و  کودک  قلب 
بپذيرد. ٣

توجه کنيم که کودک؛ يعنی موجودی زنده، آزاد، بی تصنع، بی تزوير و بی ريا. صريح و بی ترديد 
سخن می گويد و عمل می کند؛ ظاهرش با باطنش يکی است؛ عملش برابر خواست دل و سخنش مطابق 
فطری است که  موجود  همان  کودک  نيست.  عمل او  زبان و  دل،  ميان  فاصله ای  هيچ  دل است  نّيت 
از مادر متولد شده و خوبی های فطری اش را با خود دارد. استعدادهايش را داراست و آن ها را هدر 
نداده است. روح و روان کودک دست کاری نشده، با آفات تماسی نداشته، قالب بندی خاصی نشده، 
دست به دست نگشته، ميزان پذيرشش باالست؛ سراسر استعداد او فطری است (کاالرض الخاليه ــ 
امام علی (ع)). او از توانمندی فوق العاده ای برخوردار است. پس بايد به دانستنی های زير درباره ی 

کودک توجه کنيم:
 می دانيم کودک در اين سنين بيش تر در مرحله ی تفکر شهودی است، يعنی اساس ادراکات 

١ــ «عليك باالٔحداث فانهم اسرع الی کّل خير» ــ روضه ی کافی، ص ٩٣
٢ــ «من لم يتعّلم فی الصغر لم يتقّدم فی الکبر»؛ غررالحکم، ص٤٣،ج٩٩.

٣ــ «انما قلب الحدث کاالرض الخالية ما ُالِقَی فيها ِمن شیٍء َقِبَلْتُه.» نهج البالغه، نامه ی ٣١ (به امام حسن (ع))
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و آگاهی های او مشاهده از طريق حواس است. او بيش تر از طريق حواس پنجگانه ياد می گيرد و تجارب 
حسی خود را وسيع و وسيع تر می سازد. همين تجارب پايه ی شکل گيری انديشه های او درباره ی جهان 

پيرامون است.
طبقه بندی،  حافظه،  اطالعات،  جمع آوری  مانند  شخص،  هر  شناختی  مهارت های  رشد   
استدالل، تجزيه و تحليل و ارزيابی، با تقويت حواس پنجگانه و به کار گرفتن آن ها در کودکی ارتباط 
دارد. در واقع، حيات عقالنی آينده ی هر شخص وابسته به تجربيات حسی او در کودکی است. خداوند 

اين حقيقت را اين گونه به ما يادآوری می کند:
خداوند شما را بيرون آورد   َوالّلُه َاْخَرَجُکمْ 

از شکم مادرانتان هاِتُکمْ  ِمْن ُبطوِن ُامَّ
در حالی که هيچ چيز نمی دانستيد الَتْعَلموَن َشْيًئا 

و برای شما قرار داد   َو َجَعَل َلُکمُ 
گوش و ديدگان و دل ها ْفِئَدةَ  ْمَع َو اْالَبصاَر َواْالَ السَّ
تا شايد سپاس گزاريد.١ َلَعلَُّکْم َتْشُکرونَ 

پدران؛ مادران و مربيان بايد گوش و چشم و قلب کودکان خود را طوری پرورش دهند که در 
آينده به چنان رشد عقالنی برسند که سپاسگزار حقيقی خداوند در سخن و عمل باشند.

سالگی  چهار  حدود  در  خود،  شناختی  رشد  مسير  در  کودک  که  داريم  آگاهی  هم چنين   
تصويری کلی از پيرامون خود به دست آورده و تفاوت خود با ديگران را دقيقًا درک می کند. او هنگام 
مشاهده ی يک رويداد، توانايی درک همه ی جوانب آن را ندارد؛ تنها يک قسمت از آن را جدا می کند 
و می بيند و همان را کّل رويداد می پندارد و آن را تعميم می دهد. به همين جهت بسيار اتفاق می افتد که 

وجهی از يک حادثه که برای بزرگ ترها بی اهميت است، برای آنان مهم جلوه می کند.
 کودک در اين دوره فاقد نگرش نظام يافته است. او در اين سنين کم تر می تواند به بيش از 
يک ُبعد مسئله توجه کند. از اين رو مسائل هر قدر هم که پيچيده باشند، برای او ساده جلوه می کنند. 

به اين ويژگی کودک «تک کانونی بودن» می گويند.
١ــ نحل، ٧٨
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 يکی از ويژگی های کودک، توجه به چهره های تخيلی و خيال پردازی با استفاده از داده های 
حسی است که در حافظه اش ذخيره کرده است. البته قدرت تخيل از موهبت های خداوند به انسان و 
ابزار اصلی او در خالقيت و نوآوری و در حقيقت، از ابزارهای مهم رشد و تکامل اوست. اگر قدرت 
سرچشمه ی خالقيت ها قرار می گيرد. اين  شود،  تربيت  درست  صحيح و در جهت  تخيل به شيوه ی 
قدرت، در عين حال، می تواند سبب صفاتی مانند ترسويی و ُجبن يا خشونت در کودکان شود و در 

سنين باالتر زمينه های رفتن به سوی گناه را در آن ها فراهم کند.
قصه گــويی و داستان پردازی، فيلم هــای سينمايی و سريال هــای تـلـويـزيـونـی، کـارتـون ها، 
شعرخوانی و نقاشی، همه وارد دنيای تخيلی کودک می شوند و او را با خود به سرزمين های دور و 

می برند. نزديک 
با اين قوه و استعداد الهی چه کار خواهيم کرد؟ چگونه از آن بهره خواهيم برد؟

به اين شعر زيبای کودکانه توجه کنيد:
از هوا انگاری روی انگشت بهار 
بوی گل می بارد شاپرک می خندد 

شاپرک در چشمش عکس او در چشمه 
آسمانی دارد. مثل گل می خندد 

چشمه می جوشد باز شاپرک می داند 
مثل آواز بهار که بهار آمده است 
شاپرک می داند بر سر کوه، نسيم 

هست آغاز بهار١ باز چادر زده است 
اين شعر، کودک را در عالم خيال سير می دهد و در ميان گل ها، سبزه ها و پروانه ها می گرداند؛ 
زيبايی ها را تماشا می کند؛ گل را می بويد؛ با پروانه ها به اين سو و آن سو می دود و شاد و خندان، کناری 
می نشيند. در همين حال وقتی نام خدا را می شنود و اين زيبايی ها را از او می بيند و شادی خود را 
از او می يابد، احساسی از يک انس لطيف با خدا را در خود می يابد و تصويری بسيار زيبا، مهربان و 

صميمی، هر چند کودکانه، از خداوند در ذهن و خيال خود ترسيم می کند.

١ــ جعفر ابراهيمی شاهد، پروانه در باران
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توجه بيش تر
به اين نکته توجه کنيم که حضور کودکان در مراسم دينی به خصوص عزاداری 
امام حسين (ع) يک ضرورت مهم در تربيت دينی کودکان و رشد ابعاد شخصيتی آنان 
آن هاست.  از  بزرگ ساالنه  کارهای  خواستن  نيست،  جايز  دوره  اين  در  آن چه  است. 
بنشينند  ساکت  طوالنی  مدت  به  ما  کنار  در  کنيم،  وادار  را  آنان  که  نيست  نيازی  مثًال 
کودک  ذهن  از  فراتر  معنايی  که  کنند  حفظ  را  شعرهايی  يا  دهند  گوش  سخنرانی  به  و 
دارد يا شرح واقعه ای را که برای بزرگ ساالن است، درک کنند. اين بدان معنا نيست 
را  آنان  که  دارد  ضرورت  بلکه  کنيم؛  منع  عمومی  مجالس  در  حضور  از  را  کودکان  که 
به مجالس مذهبی ببريم تا بهره ی خاص خود راببرند و نقش مخصوص خود را ايفا کنند. 
آنان خود، به سراغ همان کاری می روند که می توانند انجام دهند و در ضمن آن کارها 

شخصيت اجتماعی خود را شکل می دهند.

 ويژگی شناختی کودک در زمينه ی تفکر دينی او نيز جاری است. بسياری از اموری راکه 
بزرگ ترها متعالی می دانند، برای کودکان امری ساده و عادی است و متناسب با درک ساده ی خود با 
آن مواجه می شوند. آنان در مراسم عزاداری امام حسين (ع) می دوند، بازی می کنند، می خندند و در 
عين حال کمک می کنند و با صداقت کامل امام را دوست می دارند. آنان به زيارتگاه ها می روند و آن جا 
را با مکان های ديگر متفاوت می دانند؛ در عين حال در همان جا بازی می کنند؛ با يکديگرُکشتی می گيرند 

و از بودن در چنان محيطی لذت می برند.
 درک آنان از مفاهيم پايه ای دين، مانند «خدا»، «پيامبر»، «امام»، «بهشت و جهنم»، «دعا» و 
«قرآن» درکی ساده و نزديک به امور محسوس است. آنان در اين سنين اين واژه ها را، مانند واژه های 
ديگر، از بزرگ ترها شنيده اند. کودکان در ابتدا که اين واژه ها را می شنوند، به معانی مبهم و غيرشفافی 
از آن ها دست می يابند. لذا در به کارگيری آن ها دقت چندانی ندارند و با تصور ويژه ی خودشان همراه 

است.
 توجه داشته باشيم که توانايی ادراکی کودکان محدود است و در حد رشد عقلی و ويژگی های 
روانی خود با مفاهيم متعالی ارتباط برقرار می کند. اين موضوع نقص محسوب نمی شود و نبايد کودک 
را تحت آموزش تحميلی قرار دهيم تا آن گونه که ما خدا را يا «مرگ» را می شناسيم، بشناسد ودرک 

کند. 
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طريق  از  حواس  تربيت  باشد.  کودک  روانی  و  شناختی  رشد  متناسب  بايد  ما  آموزش های   
جذاب،  پديده های  به  توجه  پيرامون،  طبيعت  زيبايی های  به  نگاه  حيوانات،  زندگی  مشاهده ی  امکان 
همکاری و مشارکت در تربيت و تنظيم اتاق، آذين بندی درجشن ها و مراسم، می تواند تأثير به سزايی در 

تربيت دينی کودکان داشته باشد.

توجه بيش تر
کودک نياز به انس و محبت دارد. اين نياز، مهم ترين حلقه ی اتصال ما با اوست. 
تربيت نيز بعد از برقراری اين حلقه ی اتصال امکان پذير می شود. «احساس انس» با انسان های 
جنبنده و پويا که محيط پيرامونش را فراگرفته اند، دل هايی که در کنار اويند، محيط زندگی، 
سروصداها، گفت و شنودها، حرکات، خنده ها و گريه ها، نگاه ها، لمس ها و هر چيزی که به 

انسان مربوط است، در کودک وجود دارد؛ اما انس اصلی او با انسان است و بس.
کسی که غذای کودک را به بهترين وجه فراهم می آورد؛ کسی که بهترين کاخ و 
باغ را برای او تدارک می بيند؛ کسی که بهترين وسايل تفريح و سرگرمی را برای او تهيه 
می کند و انتظار دارد که کودک راضی شود و آرام گيرد و به اين وضعيت عادت کند، 

در اشتباه است.
همان  و  شود  سرگرم  امور  اين  با  روزی  چند  يا  ساعاتی  کودک  است  ممکن 
سرگرمی او را راضی نگه دارد اما به محض «بيدار شدن و توجه»، و «فراغت از غفلت» 

فرياد می دارد که:
نه، نه، می خواهم انسان ببينم؛ انسان مهربان، وابسته به جان من، وابسته به خودم، 

يعنی مادر، يعنی پدر.
می خواهم به آن ها نگاه کنم؛ دست آن ها را لمس کنم؛ بوی تن آن ها را حس کنم؛ 

خود را در کنار آن ها و در آغوش آن ها يافته باشم.
اين نياز اصلی فرزند است و هر چه جز اين است، فرع است.

بدانيم که انس با معلمان و مربيان جايگزين محبت و انس با پدر و مادر نمی شود 
و نبايد بشود. گر چه ما بايد به کودک محبت بورزيم و با او صميمی باشيم اما بايد او 
هم چنان دلگرم و وابسته به پدر و مادر باشد. آنان که تربيت را «سازگار شدن با محيط» 
معتدل»  و  «سالم  کودک  می کنند.  خيانت  آنان  فطری  نيازهای  و  کودکان  به  می دانند، 
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کودکی نيست که با محيط سازگار شده است؛  بلکه کودکی است که استعدادهای فطری 
او شکوفا شده و به نيازهای واقعی او پاسخ داده شده است.

٢ــ درک کودکان از برخی مفاهيم دينی

مفاهيم خاص دينی، مانند مفهوم خدا، معاد، پيامبری، نماز، حج، نيايش و معجزه، مانند ساير مفاهيم، 
از قاعده ی کلی شکل گيری مفاهيم در ذهن کودک پيروی می کند. توجه به اين نکته سبب می شود که 
آموزش دينی، مانند ساير آموزش ها، متناسب با ظرفيت های ذهنی آنان تنظيم و ارائه شود. تحقيقات نشان 
می دهد که کودکان، ابتدا با مفاهيمی که مصداق های محسوس و عينی دارند؛ آشنا می شوند و به ميزانی که 

ذهن آن ها رشد می يابد و تواناتر می شود، و مفاهيم مجردتر و انتزاعی تر را درک می کنند.
مفاهيم دينی حوزه های وسيع زندگی انسان را در برمی گيرد و عموم مفاهيم مربوط به زندگی وی 
مانند مفاهيم اخالقی، عبادی، اعتقادی وفلسفی و اجتماعی را شامل می شود. درک اين مفاهيم، برای 

کودک از قاعده ی کلی حرکت از مفاهيم محسوس به سوی مفاهيم معقول وانتزاعی، پيروی می کند.
پيش از آموزش هر موضوع و هر مفهومی بايد بدانيم که کودکان چه درکی از آن دارند. اين 

دانش از دو جنبه برای ما اهميت دارد:
اّوًال، به ما کمک می کند درباره ی آن موضوع به گونه ای با کودک سخن بگوييم که بفهمد و با 
ما ارتباط برقرار کند و پاسخ مناسب دهد. به طور مثال، می دانيم که کودک چهار، پنج ساله از رسالت 
پيامبر گرامی اسالم (ص) چيزی نمی داند و درکی از آن ندارد، اّما پيامبر را می شناسد و می داند که پدر 
و مادر، و ديگران به ايشان احترام می گذارند. ما از همين آگاهی وی کمک می گيريم و از خوبی های 

پيامبر اکـرم (ص) که مناسب سن اوست، سخن می گوييم.
ثانيًا، آگاهی از درک شناختی کودکان درباره ی مفاهيم دينی اين توانايی را به ما می دهد که مسير 
رشد هر مفهومی را بيابيم و در جهت ارتقای آن مفهوم در ذهن کودک برنامه ريزی کنيم. مثًال می دانيم 
که کودک سه، چهار ساله خداوند را شبيه انسانی می پندارد که دارای قدرت خارق العاده است و در 
جايی قرار گرفته که نمی تواند او را ببيند. ما بايد طبق برنامه ای دقيق کودک را به گونه ای تربيت کنيم 
که به تدريج و در اواخر دبستان بداند که برخی از اوصاف انسان محدوديت زاست و خداوند آن اوصاف 

را ندارد. اکنون به چگونگی درک کودکان از برخی مفاهيم دينی می پردازيم:
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١ــ٢ــ درک کودکان از مفهوم خدا: کودک به تبع آموزه های خانوادگی خداوند را باالتر 
از هر کس و هر چيزی می داند. وی در سنين ابتدايی خدا را بيش تر به صورت انسانی جسمانی تصور 
که  نمی کند  فکر  حداقل  يا  هست  همواره  که  است  پذيرفته  البته  می کند.  زندگی  مکانی  در  که  می کند 
می کند.  خيال پردازی  خداوند  درباره ی  برداشت،  همين  با  متناسب  کودک  برود.  دست  از  خداوند 
ممکن است او را در خانه ای مجلل جا دهد؛ ممکن است او را باالتر از ابرها تصور کند و گمان کند که 
وقتی بزرگ ترها رو به آسمان می کنند، او در آسمان است. احساساتی انسانی برای او فرض می کند. 
اگر پدر و مادر از مهربانی، صميميت و دانايی خداوند سخن گفته باشند، کودک تصوير خوشايند و 
اطمينان بخشی از خداوند دارد اّما اگر خداوند را ابزار کنترل کودک قرار داده باشند، بيش تر او را 

شبيه پدری سخت گير می يابد که هر لحظه بايد از او در هراس بود.
عينی  او  برای  را  خداوند  که  است  کودک  انسانی  شبه  و  جسمانی  محدود  تصور  همين  البته 
را  او  ما  گرچه  کرد؛  لمس  را  حضورش  و  بود  او  با  می توان  و  هست  که  و  می داند  می کند  واقعی  و 

نمی بينيم.
٢ــ٢ــ درک کودکان از مفهوم پيامبری و امامت: کودک تصويری از مفهوم پيامبری 
انسان ها را  خداوند  اين که  بگوييم از  سخن  با او  باره  اين  در  ندارد که  ضرورتی هم  ندارد و  امامت  و 
راهنمايی و هدايت می کند و اين هدايت از طريق فرستادن پيامبران و امامان است، در محدوده ی درک 

کودکان پيش دبستان نيست.
کودک، در محيط رشد خود، در کنار پدر و مادر و بستگان و به خصوص از طريق برنامه های 
کودک راديو و تلويزيون، با نام پيامبر اکرم (ص) و برخی از امامان (ع) آشناست. او متوجه شده که 
اين بزرگواران، انسان هايی قابل احترام و دوست داشتنی اند، مردم به آن ها عالقه دارند؛ بيش تر از پدر 
و مادر خود آن ها را دوست دارند؛ در شادی های آنان شادی می کنند و در ناراحتی های آنان ناراحتی 
و سوگواری می کنند. او دريافته است که پيامبر اکرم و ائمه ی اطهار دوستان خوب خدايند و خدا آنان 

را بسيار دوست دارد.
او می داند نام بسياری از هم ساالنش «محمد»، «علی»، «فاطمه»، «زهرا»، «حسن»، «حسين» و 
«صديقه» و … است. بنابراين، تصوير کامًال مثبت و سازنده ای از اين بزرگواران دارد و همين تصوير 
مثبت زمينه ی بسيار مناسبی برای تربيت دينی کودکان است. البته با توجه به محيط زندگی کودکان و 
نوع خانواده ها، اطالعات کودکان در اين باره متفاوت است اّما همين تفاوت ها می تواند فرصتی برای 

مربی باشد که کودکاِن آشناتر را به سخن بياورد و به گفت وگو بکشاند.
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خردسالی تصوری از  زندگی پس از مرگ: کودک، در سنين  کودکان از  ٣ــ٢ــ درک 
مرگ ندارد و نمی تواند بفهمد که می ميرد و اگر مرد، چه حالی پيدا می کند. او اندک اندک، جای خالی 
و نبود کسانی را که از دنيا رفته اند، احساس می کند و به تدريج درمی يابد که وفات يافتگان را ديگر 

نخواهد ديد و انتظار کشيدن برای آمدن آن ها بی مورد است.
پدران و مادران از همين درک تدريجی کودک استفاده می کنند و از تعبير «سفر» برای کسی که 

از دنيا رفته استفاده می کنند تا بعد از گذشت زمانی، کودک متوجه از دنيا رفتن افراد بشود.
اين موضوع را که خداوند جای بسيار زيبايی برای نيکوکاران آماده کرده که پس از مرگ، آن ها 
را به آن جا می برد، بايد برای آنان طرح کنيم و بگوييم که خداوند، خودش، از آن جای زيبا خبر داده و 
نام آن را «بهشت» گذاشته است. هم چنين از کار بد بدکاران و جای بدی که خداوند برای آن ها آماده 

کرده است، نيز سخن بگوييم.
ضرورتی ندارد که برای کودک از وجوه غيرحسی و غيبی معاد بگوييم. البته ايمان به غيب و 
اين که ايمان به معاد در مجموعه ی ايمان به غيب قرار دارد، بسيار اهميت دارد و پس از پايان دوره ی 

دبستان به صورتی بسياردقيق و ظريف بايد بدان پرداخت.
٤ــ٢ــ درک کودکان از مفاهيم اخالقی: کنترل اوليه ی رفتارهای کودک، بيش تر از طريق 
سنين  در  کودک،  می گيرد.  صورت  خانواده  اعضای  به خصوص  ديگران،  از  تقليد  و  بيرونی  عوامل 
خردسالی معموًال، اين رفتارها را همانندسازی می کند اّما در سنين باالتر که از اواخر دوره ی دبستان 
آغاز می شود، به سوی معيارهای درونی شده ی رفتار که بر خويشتنداری، تقوا و درک حسن و قبح 
افعال است، حرکت می کند. اين انتقال از عوامل بيرونی به عوامل درونی؛ يعنی اعتقادات و معيارهای 

اخالقی، درونی شدن اخالق ناميده می شود که فرايندی اساسی در رشد اخالقی است.١

١ــ روان شناسی کودک از ديدگاه معاصر، ای ميويس هترينگتون و راس دی. پارک، ترجمه ی جواد طهوريان و ديگران، جلد دوم. 
ص ٣٨٠
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اهداف فصل: دانشجو بايد بتواند در پايان اين فصل:
١ــ نقش و عوامل مؤثر در تربيت دينی را شرح دهد.

٢ــ نقش الگويی معلم دينی را تبيين نمايد.

فصل سوم

نقش و مسئوليت عوامل مؤثر در تربيت بدنی
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١ــ خانواده
از نظر اسالم، پدر و مادر مسئوليت اصلی تربيت فرزند را برعهده دارند و تربيت صحيح مهم ترين 
حق فرزند بر پدر و مادر است. آنان بايد به گونه ای برنامه ريزی کنند که خانواده به بهترين محيط تربيتی 
آماده ی  و  کند  کسب  را  اخالقی  فضايل  و  يابد  رشد  او  گوناگون  استعدادهای  و  شود  تبديل  کودک 

پذيرش مسئوليت های زندگی شود.
برای انجام اين مسئوليت ضروری است که اّوًال پدر و مادر نقش همسری خود نسبت به ديگری 
را به خوبی ايفا کنند و ثانيًا هر يک از آنان نقشی را که خداوند در خلقت آنان قرار داده، بر عهده بگيرند؛ 

يعنی پدر در خانواده، پدری کند و مادر، مادری؛ و هيچ عامل بيرونی مانع ايفای اين نقش نشود.

٢ــ معلم
چه کسی می تواند معلم و مربی دينی باشد؟

انسان  هدايتگر اصلی  بدانيم مربی و  بسيار مهم و حّساس است؛ وقتی که  پاسخ به اين سؤال، 
خداست و پس از او، پيامبران و امامان و اوليای الهی هدايت انسان را به عهده دارند که کاری بسيار 
عظيم و مسئوليتی بسيار سترگ است. اگر يک روز کودکی را برای تربيت به ما بسپارند، به اندازه ی 
فعاليتی که در آن روز انجام داده ايم، درسعادت يا شقاوت، در خدايی شدن يا شيطانی شدن او مسئوليم! 

آيا می توانيم بگوييم به اندازه ی توانايی خود، در آن يک روز درست عمل کرده ايم؟
پس اکنون که می دانيم، راه چه کسانی را پی می گيريم، بياييم ابتدا:

ــ با خدای خود پيمان ببنديم که در انجام مسئوليت خود سستی نورزيم.
ــ با اعتماد بر او قدم پيش گذاريم و با توّکل بر او اقدام کنيم.

ــ از رسول خدا (ص) و اهل بيت گرامی اش (ع) مدد بجوييم و خود را رهرو آنان بدانيم.
سپس با پشتکار و همت دائمی بکوشيم ويژگی های زير را روز به روز در خود رشد دهيم:

الف) نيت خدايی و اخالص: کودک ارزشمندترين امانت خداست و اگر تعهد کرديم که او 
را تربيت کنيم، بايد با اخالص و قّوت عالقه وارد عمل شويم. ميزان پيشرفت ما وابسته به نيت ماست. 
الزم است به طور دائم به خود تذکر دهيم و يادآور شويم که داريم کاری خدايی می کنيم؛ پس برای او و 

به خاطر آن هدفی که او معين فرموده کار کنيم.
يک  پيچيدگی های  تمام  با  است؛  کوچک  انسان  يک  کودک،  خود:  مخاطب  شناخت  ب) 
انسان. به همان مقدار که او را بشناسيم، می توانيم به او نزديک شويم و او را تربيت کنيم. عالمانه بودِن 



٦٠

عمل ما در گرو علم به نيازهای کودک، استعدادها و ويژگی های اوست؛ هم ويژگی ها و نيازهای عمومی 
کودکان و هم ويژگی ها و نيازهای خاصی که هر کودکی دارد.

ج) آگاهی از محتوای تربيتی: چه چيزهايی را می خواهيم به کودکان خود بياموزيم؟ چه 
می خواهيم  کجا  به  را  کودک  کنيم؟  تقويت  يا  آوريم  پديد  آن ها  در  بايد  را  مهارت هايی  و  توانايی ها 
بايد  را  روش هايی  چه  دهيم؟  آموزش  نبايد  را  چيزهايی  چه  آشناييم؟  خود  کار  اهداف  با  آيا  برسانيم؟ 

بگيريم؟ به کار 
برای پاسخ دادن به اين سؤال ها بايد به منابع موثق و قابل اعتماد مراجعه کنيم؛ به طور مستمر 
و  بزرگ  مربّيان  از  باشيم.  يادگيری  حال  در  همواره  و  دهيم  ارتقا  را  خود  عقالنی  تفکر  کنيم؛  مطالعه 
معلمان و استادان موفق بپرسيم و تجربه های آنان را جمع آوری کنيم و خالصه اين که دست از يادگيری 

برنداريم.

تفکر
اگر بخواهيم درباره ی خدا با کودکان ٧ تا ٩ ساله سخن بگوييم. بهتر است به چه 

چيزهايی اشاره کنيم؟

د) شايستگی در اسوه بودن: ما مربيان برای کودکان خود اسوه ايم وهر عمل ما برای آن ها 
يک نماد است؛ نماد درستی، اعتماد و مقبوليت. درس هايی که کودک از رفتار و عمل ما می گيرد، 

عميق تر، پايدارتر و فراوان تر از درس هايی است که از کالم ما می گيرد.
بزنيم و  کودکان حرف  سخن، در عمل خود با  بکوشيم که بيش و پيش از  آگاهانه  بايد  بنابراين 

به آنان بياموزيم. اين گفتار رسول خدا (ص) همواره در نظرمان باشد که:
دعوت کننده ی مردم باشيد   کونوا ُدعاَة الّناِس 

به سوی خودتان َعلٰی َاْنُفِسُکمْ 
به غير زبانتان بَِغْيِر َاْلِسَنِتُکمْ 

نگاه تيزبين کودک به ماست و دائمًا از رفتار ما فيلم برداری می کند و آن را در ضمير خود نگه 
می دارد و به تدريج شخصيت خود را شکل می دهد و نقش ثابت و پايدار خويش را به دست می آورد.

به ياد داريم که رسول خدا (ص) فرموده است:
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علم در کودکی َغرِ  َاْلِعْلُم فِی الِصّ
مانند نقش در سنگ است. َکالنَّْقِش ِفی اْلَحَجرِ 

اگر ما که به عنوان يک مربی با کودکان زندگی می کنيم، آداب دينی را در عمل مراعات کنيم، 
در  بگوييم؛  آن ها، «سالم»  با  مالقات  هنگام  وقتی  گرفت.  خواهند  دينی خو  آداب  با  تدريج  به  نيز  آنان 
ابتدای غذا خوردن «بسم الّله» و در پايان آن «الحمدالله» بگوييم و از خداوند تشکر کنيم؛ به بزرگ ترها، 
به خصوص پدر و مادر آن ها احترام بگذاريم. نماز را سروقت به جای آوريم، هنگام سختی و گرفتاری 
ديگران از خود فداکاری نشان دهيم؛ در مقابل نامحرم عفاف و حجاب را مراعات کنيم و باالخره، پاکی 
و پاکيزگی را سرلوحه ی کار خود قرار دهيم، کودکان از ما سرمشق خواهند گرفت و در بسياری از 

موارد همان گونه عادت خواهند کرد.
چه لذت بخش و زيباست که کودکی با اسوه قرار دادن ما رفتار پسنديده ای را ياد بگيرد و در 

زندگی انجام دهد! و چه پاداش بزرگی از خداوند در انتظار ماست!

نمونه يابی
در زندگی گذشته ی خود تأمل کنيد و نمونه هايی از الگوپذيری سازنده و الگوپذيری 
آسيب زا را بيابيد و با هم کالسی های خود در ميان بگذاريد و درباره ی علت آن ها بحث 

کنيد.

هــ) توانايی برخورد مناسب با سؤال های کودکان: ذهن فعال و پر جنب وجوش کودکان، 
آموختن است.  ابزاری برای همين  پرسيدن های آن ها  کنجکاوی ها و  آموختن است.  درحال  همواره 
سؤال های کودکان در عين سادگی، عميق و جّدی است. از اين رو بايد سؤال های آنان را جّدی بگيريم 

و قبل از پاسخ دادن به آنان مدتی درباره شان فکر کنيم.
همواره الزم نيست به پرسش های کودکان پاسخ کامل بدهيم و آن ها را قانع کنيم. به تدريج به 
که  می آموزيم  کودکان  به  آورد.  خواهند  به دست  بعدها  را  سؤال ها  برخی  پاسخ  که  می آموزيم  کودکان 
آن ها محدوديت هايی دارند که با رشد و افزايش سن، اين محدوديت ها را پشت سرخواهند گذاشت و 
مجهوالتشان به تدريج به معلوم تبديل خواهد شد و سؤال های جديدی که برتر از سؤال های قبلی است، 

برای آن ها پديد خواهد آمد و درهای جديدتری از علم به رويشان باز خواهد شد.
به کودکان می آموزيم که برخی از سؤال ها پاسخ دارند، اّما اطالعات او برای کسب آن پاسخ ها 
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پاسخ  تا  می گرديم  مناسب  فرصت  به دنبال  بلکه  نمی کنيم،  عجله  سؤال ها  به  پاسخ  در  است.  محدود 
ما   اثربخش باشد. اگر هنگام سؤال کردن کودک مشغول کاری هستيم و تمرکز الزم را برای پاسخ دادن 
به او نداريم يا پاسخ ما نياز به مطالعه دارد يا کودک را در شرايط مناسب نمی بينيم، پاسخ را به زمان ديگر 
واگذار می کنيم. البته در بيش تر اوقات، زمان مناسب، همان زمان سؤال است؛ همان زمانی که کودک 

دغدغه ی يافتن پاسخ را دارد و آماده ی شنيدن آن است. 
سؤال های کودکان از حوزه ی دين، معموًال سؤال هايی عميق است. ساده کردن پاسخ، نيازمند 
تمرين و ممارست قبلی است. حتمًا بايد از تمثيل کمک بگيريم. اگر در لحظه ی سؤال کردن کودک، 
پاسخ  بعد  و  می پرسم  ولی  نمی دانم  را  پاسخ  «اکنون  بگوييم:  کودک  به  صادقانه  نمی دانيم،  را  پاسخ 

می دهم.»

نمونه يابی
سعی کنيد تعدادی از سؤال های کودکان را به همان نحوی که آنان مطرح می کنند، 

تنظيم کنيد. سعی کنيد پاسخ هايی برای برخی از آن ها آماده کنيد.

نيازمنديم؛  کودک  با  خالص  و  بی غرضانه  رابطه ی  عميق ترين  به  ما  صميميت:  و  محبت  و) 
مثل محبت مادری و پدری به فرزندش و بالعکس، تا وقتی با کودکان روبه رو می شويم، هّم ما مصروف  

خدمت به او باشد و هيچ امر خارجی ما را سست نکند.
آشنای  زبان  حرکات،  و  حاالت  زبان  نگاه،  زبان  يعنی  روان شناسی،  زباِن  تفهيم:  قدرت  ز) 
کودکان است. بايد با اين زبان آشنا شويم و در حّد توانايی کودکان با آن ها سخن بگوييم. هنگام سخن 
گفتن، واضح و شفاف و صريح و کوتاه بگوييم؛ به خصوص وقتی با موضوعاتی بسيار جّدی و مبنايی 

و مفاهيمی متعالی مواجه هستيم.
تربيتی  تعليمی و  اثر  دوام  سهل تر و  کار او  باشد،  بيش تر  مربی  مقبوليت  هرقدر  مقبوليت:  ح) 
زيادتر خواهد شد. مقدمه ی مقبوليت، آشنايی است. بايد اجازه دهيم کودکان ما را بشناسند و با همان 
فهمی که دارند، ما را آزمايش کنند. آنان در عين خردسالی، در اولين مواجهه ی با ما دست به امتحان 
می زنند؛ به ما می نگرند؛ می خندند، از جای خود برمی خيزند؛ ادا درمی آورند؛ صدايشان را بلند می کنند 

تا با عکس العمل های ما آشنا شوند و ما را بشناسند.
يک مربی هوشيار در همين موقعيت، با بردباری عجيب، خود را در اختيار کودکان می گذارد؛ 
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کنار آن ها می نشيند؛ به آن ها نگاه مهرآميز می کند؛ با حاالتش، با حرکاتش، با قيافه اش و با نگاه هايش، 
که زباِن مفيد و رايج برای رابطه با کودکان است، اجازه می دهد که به او نزديک شوند؛ او را درک کنند 

و بشناسند.
شايد اين کار، چند روز از وقت کالس را بگيرد. اّما موفقيت معلم و مربی در گرو آن است که 
می  خواهيم  که  بزن؛  حرف  ما  با  حاال  پذيرفتيم،  را  بگويند: «تو  او  به  کودکان  چشم های  اندک  اندک 

بشنويم.»
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بخش دوم

 برنامه ی درسی
 تربيت دينی در دوره ی

ابتدايی
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توجه به عناصر اصلی هر برنامه و نقش و جايگاه هر يک و ارتباط اين عناصر با هم، مخصوصًا 
در برنامه ی تعليم و تربيت دينی، معلم را ياری می دهد تا با فهم صحيح و آگاهانه، نحوه ی صحيح آموزش 

را با توجه به توانمندی ها و امکانات موجود طراحی و اجرا کند.

١ــ هدف
الف) ويژگی های هدف

نخستين عنصری که در هر برنامه ی درسی بايد بدان توجه شود، «هدف» است؛ زيرا همان طور 
که امام صادق (ع) می فرمايند: راهروی يا رونده ای که هدف را نمی شناسد، هر مقدار قدم بردارد، از 

هدف دورتر می شود و هر چه سريع تر حرکت کند بيش تر از هدف فاصله می گيرد١.
شناخت هدف و مقصود نهايی باعث می شود تمامی حرکات و فعاليت های يک معلم، از پرسش و پاسخ 

تا نگاه و خنده و اخم او، در جهت نيل به مقصود قرار گيرد و هر فعاليتش او را به هدف نزديک تر سازد.
در  که  همان طور  است.  عليهم السالم  معصومان  سنت  و  کريم  قرآن  دينی  اهداف  اصلی  منبع 
سيره ی معصومان آمده، هر هدفی در زمان و سن خاص متناسب با ويژگی های روان شناختی دانش آموز، 

آموزش داده می شود.
در واقع اهداف مانند نورافکنی مسير حرکت را برای رونده مشخص می سازد و پيش روی او 
را تاهدف نهايی روشن می کند. به بيان ديگر اگر بخواهيم تعريفی از هدف ارائه دهيم و به ويژگی های آن 

اشاره کنيم، می توانيم بگوييم، اهداف:
١ــ انتظارات واقعی ما را از دانش آموز مشخص می کند (يعنی می دانيم که او در پايان، بايد قادر 
به انجام چه کاری باشد. به طور مثال چنان چه هدف ما آموزش يک نماز دو رکعتی باشد، دانش آموز 

١ــ قال الصادق (ع):
ۡيِر ِاالّٰ ُبۡعدًا.  اصول کافی، ج١، ص٤٣ يُدُه ُسۡرَعُة السَّ

ٰ
ِق ٰال َيز

ٰ
اِئُر َعٰلی َغۡيِر الطَّري َرٍة کَالسّٰ ٰ

الَعاِمُل َعٰلی َغۡيِر َبصي

فصل اّول

عناصر اصلی برنامه
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بايد بتواند در پايان آموزش يک نماز دو رکعتی را صحيح بخواند.)
٢ــ به تمام فعاليت های معلم دينی جهت می دهد و گام هايی را که بايد بردارد، مشخص می سازد؛ 
يعنی همان طور که برای رسيدن از نقطه ای به نقطه ی ديگر الزم است گام هايی در طول يکديگر برداريم 
تا مسير موردنظر طی شود، هر يک از فعاليت های معلم نيز، به منزله، يک گام است که چنان چه براساس 

الويت در طول يکديگر قرار گيرد، او را در رساندن هرچه سريع تر و آسان تربه هدف ياری می کند.
می سازد.  آشکار  معلم  برای  را  موردنياز  زمان  و  مکان  و  فعاليت ها  دادن  انجام  نحوه ی  ٣ــ 
به عنوان نمونه چنان چه آموزش وضو موردنظر  باشد، شايد بهترين مکان فضايی است که کودکان در 
کنار حوض آب يا رودخانه بتوانند در آن برای وضو تمرين کنند و بهترين زمان، زمانی است که نزديک 

به اذان باشد و کودکان از نظر روانی آمادگی الزم را داشته باشند.
٤ــ وسايل، ابزار و لوازمی را که برای رسيدن به آن هدف الزم است، تعيين می کند.

٥  ــ نحوه ی ارزش يابی، مالک های موردنظر و ساير ابزارهای سنجش پيشرفت تحصيلی مناسب 
با تربيت دينی را مشخص می سازد.

٦  ــ بايد با توجه به مصداق های عينی باشد و از واقعيت های ملموس سرچشمه بگيرد تا برای 
مخاطب قابل درک و فهم باشد.

٧ــ بايد بيش تر به جنبه های عاطفی و عملی آن توجه کرد؛ اگر چه توجه به جنبه های دانشی نيز 
ضروری است.

ب) اهداف تعليم و تربيت دينی دوره ی ابتدايی
آموزش  عالی  شورای  تصويب  به  که  دينی  تربيت  و  تعليم  درسی  برنامه ی  راهنمای  اساس  بنابر 
و پرورش رسيده، اهداف درس دينی در سه حيطه ی شناختی، عاطفی و کنشی (رفتار و عمل) تعيين 
شده است؛ يعنی دانش آموزان بايد در پايان دوره ی ابتدايی به شناخت ها، گرايش ها و رفتارهای معينی 
برسند. تعيين اهداف در اين سه قلمرو به برنامه ريزان و معلمان کمک می کند که آن ها صرفًا در اهداف 
شناختی متمرکز نشوند؛ بلکه محتوای درسی و روش های تدريس و نيز ارزش يابی را به گونه ای تنظيم 

کنند که دانش آموز به هر سه هدف برسد. اين اهداف عبارت اند از:
حيطه ی شناختی:

١ــ آشنايی با مهربانی، دانايی، توانايی و يگانگی خداوند
٢ــ آشنايی با معنا و مفهوم ساده ی پيامبری و امامت

٣ــ آشنايی با معنا و مفهوم ساده ی معاد و جهان آخرت
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٤ــ آشنايی با خودشناسی در محدوده ی موضوعات دوره ی ابتدايی
٥  ــ آشنايی با اهم امور اخالقی و آداب اسالمی موردنياز در زندگی کودک و نوجوان

٦  ــ آگاهی از برخی مراسم مهم اجتماعی دين اسالم و انقالب اسالمی
٧ــ دانستن برخی اطالعات اوليه و ساده ی قرآنی؛ دانستن احکام شرعی و موردنياز کودک و 

نوجوان
حيطه ی عاطفی:

١ــ محبت و عالقه مندی نسبت به خداوند
٢ــ محبت و احترام نسبت به پيامبران، معصومان عليهم السالم و اوليای دين

٣ــ گرايش نسبت به انجام کارهای نيک و دوری از بدی ها
٤ــ عالقه مندی و تمايل بيش تر به شناخت خود

٥  ــ تمايل به انجام آداب اسالمی و دستورات اخالقی اسالم
٦  ــ گرايش و عالقه مندی به مشارکت در مراسم دينی و مراسم مربوط به انقالب اسالمی

٧ــ عالقه مندی نسبت به تالوت و فهم قرآن کريم
٨  ــ تمايل به عمل به احکام شرعی
حيطه ی کنشی (رفتار و عمل):

١ــ ارتباط با خدا از طريق دعا و نماز
٢ــ تالش برای الگو گرفتن از سيره ی پيامبران و امامان معصوم صلوت الّله عليهم

٣ــ تالش برای شناخت بيش تر خود
٤ــ تالش برای انجام کارهای نيک، آداب دينی و دستورات اخالقی و دوری از بدی ها

٥  ــ همکاری و مشارکت در برپايی مراسم دينی و انقالب اسالمی
٦  ــ تالش برای قرائت و فهم قرآن
٧ــ تالش برای عمل به احکام شرع

اين سه هدف را با هم مقايسه کنيد و ببينيد که چه رابطه ای ميان آن ها وجود دارد؟

ج) محل تحقق اهداف
آيا هدف ها تنها داخل مدرسه بايد محقق شوند يا فعاليت ها و عوامل و مؤسسات بيرون از مدرسه 
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نيز در آن دخالت دارند؟ می توان گفت محيط مدرسه تنها محل تحقق هدف های دينی نيست و بايد بين 
فعاليت های فراگيران و محيط های ديگر خارج از مدرسه، به خصوص محيط خانواده ارتباط و تعامل 
وجود داشته باشد؛ زيرا فرد به طور دائم با ديگران ارتباط متقابـل دارد و چيزهـايـی را از همه جـا و 
همه کس فرامی گيرد. خانواده، هم ساالن، اجتماع، مدرسه، مسجد و … همه از عوامل تأثيرگذار در 

تربيت دينی و يادگيری اند و بر تحقق يا عدم تحقق آن ها اثر می گذارند.
نکات  از  دينی  مسائل  ديگر  و  حجاب  نماز،  موضوع  به  والدين  توجه  نحوه ی  نمونه  به عنوان 
مهمی است که در داخل خانه اتفاق می افتد و از آن جايی که اين افراد معموًال نقش الگويی دارند، اين 
محيط های  همه ی  تا  بود  مواظب  بايد  جهت  همين  به  است.  مؤثر  بسيار  فرد  دينی  تربيت  در  موضوع 

تأثيرگذار در تربيت دينی واجد ويژگی های الزم باشند.
عالوه بر اين، در تربيت، حرکات و اعمال اهميت بيش تری از کلمات دارند و در روايات بسياری 
تأکيد شده که مردم را با رفتار خود دعوت به دين کنيد١. هم چنين مشاهده ی واقعيت ها و پديده ها در 
يادگيری و نيل به هدف ها تأثير زيادی دارد؛ به ويژه در سنين کودکی که فرد دارای تفکر عينی است و 
بيش تر يادگيری ها و تقليدهای او از طريق مشاهده انجام می گيرد. از اين رو هر آن چه را که از والدين و 
معلمان می بيند، در رفتار خود منعکس می سازد. به عنوان نمونه پدری که در رفتار خود با ديگران، در 
سالم پيش دستی می کند و يا به احترام افراد در برابر آنان از جای برمی خيزد، بدون کالم و حرف زدن، 
اثر خود را در رفتار فرزند باقی می گذارد و اين موضوع باعث «سازندگی شخصيت» کودک می شود؛ 
زيرا هدف ايجاد تغيير و تحول در بينش ها، نگرش ها، منش ها، عاليق و عادات اوست نه صرف يادگيری 

طوطی وار بعضی از مفاهيم و به دست آوردن اطالعات در موضوعات دينی.

سؤال: آيا هدف ها با توجه به زمان حال بايد نوشته شوند يا افراد را برای آينده 
آماده کنند؟

٢ــ محتوای ياددهی ــ يادگيری درتعليم و تربيت دينی
پس از انتخاب هدف، محتوای برنامه ی درسی انتخاب و سازماندهی می شود. گرچه در تعيين 
هدف های آموزشی دينی، بررسی و داشتن دقت ضروری است اما تالش برای تحقق آن ها ضروری تر 
است. نخستين گام برای ايجاد امکان برای تحقق اهداف دينی، انتخاب محتوای آموزشی مناسب و 

١ــ کافی، چاپ اسالميه، ج ٣ ص ١١٨
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متون  از  محتوا  انتخاب  در  هم چنين  می شوند.  تأمين  محتوا  به وسيله ی  هدف ها  چون  است.  مطلوب 
دينی، بايد دقت الزم از نظر صحت و سقم مطالب و اسناد مربوط به آن به عمل آيد تا استناد آن ها به منابع 

دينی درست باشد و موجب بدآموزی نشود.
به عنوان نمونه انتخاب يک داستان اخالقی با پردازش مناسب می تواند عواطف و احساسات 
مناسب را در کودک برانگيزد و از اين طريق هدف درس را حاصل کند. مثًال داستان «لبخند پيامبر» در 
کتاب هديه های آسمان پايه ی سوم، عالوه بر  توجه کودک به حفظ طبيعت و نگهداری از پرندگان، اين 
احساس خوشايند را در کودک به وجود می آورد که پيامبر به عنوان راهنمای مردم تا چه حد به حقوق 

همگان اعم از انسان، حيوان و گياه، توجه داشته و آن ها را رعايت می کرده است.
تعريف محتوا

در تدريس بايد مطلبی را به کسی آموزش داد که به آن مطلب محتوای آموزشی می گويند. هر 
محتوايی مجموعه ای از دانش ها، مهارت ها و گرايش هايی است که می بايد ياد گرفته شوند و با يادگيری 

آن ها، اهداف محقق می شوند.
کتاب  بی درنگ  چيست؟  يادگيری  محتوای  که  می شويم  روبه رو  سؤال  اين  با  وقتی  اغلب  ولی 
درسی دينی در نظر ما مجسم می شود و گمان می کنيم تمامی مطالبی را که فراگير الزم است در يک 

ماده ی درسی فراگيرد، در کتاب درسی موجود است.
نکته ی مهم اين است که محتوای يادگيری تنها در کتاب درسی نيست. با اين که عمده ی 
تدريس  ضمن  در  و  است  ديده  تدارک  تدريس  برای  معلم  آن چه  اما  است  درسی  کتاب  همان  محتوا 
يکديگر  با  دانش آموزان  تعامل  از  آن چه  هم چنين  است.  يادگيری  محتوای  نيز  می کند،  جلوه  و  بروز 
حاصل می شود، بخشی از محتوا را تشکيل می دهد؛ يعنی عالوه بر مفاهيم، مهارت ها و نگرش هايی که 
تهيه کنندگان محتوای برنامه ی درسی انتخاب کرده اند، رابطه ی معلم دينی با دانش آموزان و رابطه ی 
دانش آموزان با يکديگر نيز منشأ ديگر محتواست. البته چون اين قبيل موضوعات در کنترل نيست و 
مرتبط  آگاهانه  اعمال  برنامه ريزی که به طور عمده با  کرد، در بحث  نمی توان از قبل آن ها را پيش بينی 
است، کم تر مورد توجه قرارمی گيرد اما طرح اين بعد پنهان محتوا از اين نظر اهميت دارد که برنامه ريزان 
و مجريان، محتوای آموزش را بسته ای تصور نکنند که مواد موردنياز را در داخل آن ريخته اند و کليد 
را به معلم داده اند و او داخل کالس باز می کند و به ذهن دانش آموز منتقل می نمايد؛ بنابراين می توان 

گفت:
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گرايش هايی  و  مهارت ها  مفاهيم،  مجموعه  از  است  عبارت  آموزشی  محتوای 
مسير  در  و  می شود  سازماندهی  و  انتخاب  دينی  تربيت  و  تعليم  برنامه ريزان  سوی  از  که 

فعاليت های ياددهی ــ يادگيری به دانش آموزان ارائه می شود.

فعاليت
هر يک از شما يک درس از کتاب هديه های آسمان سال سوم را بررسی کنيد و 
معلم و در  توسط  بايد  ديگری  نکات  کتاب، چه  نوشته شده در  محتوای  ببينيد عالوه بر 

تعامل معلم با دانش آموز به وی ارائه شود؟

مفاهيم و موضوعات دينی دوره ی ابتدايی به تفکيک هر پايه
موضوعات و مفاهيم دينی که محتوای آموزشی بر محور آن ها تهيه می شود، به تفکيک هر پايه 

به شرح زير است:

پايه ها
موضوعات

پايه ی پنجمپايه ی چهارمپايه ی سومپايه ی دوم

خداشناسی

ــ مهربانی خدا
ــ نعمت های الهی

ــ دعا، راه گفت و گو 
با خداوند

ــ بخشندگی خدا
ــ نـيـازمـنـدی انسان 

به نعمت های الهی
ــ شکرگزاری در برابر 

نعمت های خداوند

ــ دانـايـی و تـوانـايـی 
خداوند

ــ دانايی و توانايی خدا، 
مايه ی دلگرمی انسان

ــ يگانگی و بی همتايی 
خداوند

ــ خداوند، يگانه يار و 
پشتيبان ما

معصومان  دعاهای  ــ 
عليهم السالم

پيامبری

ــ پيامبران بزرگ الهی
ــ مـهـربـانـی پيـامبـر
اسالم (ص) باکودکان

ــ حـضرت ابـراهيـم، 
يکی از پيامبران بزرگ 

الهی
(ص)  اسالم  پيامبر  ــ 

در کودکی
از  نمونه ای  آسيه،  ــ 

زنان مؤمن

مــوسی،  حـضرت  ــ 
يکی از پيامبران بزرگ 

الهی
ــ اخالق و رفتار پيامبر 
اکرم (ص) با خويشان

ـ حضرت خديجه (س)  ـ
نمونه ای از زنان مؤمن

عيسی،  حضرت  ــ 
يکی از پيامبران بزرگ 

الهی
پيامبر  رفتار  تأثير  ــ 

اکرم (ص) بر مردم 
ــ حضرت مريم (س)، 

نمونه ی زنان مؤمن
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امامت

(ع)،  اطهار  ائمه ی  ــ 
بهترين انسان ها

ــ اهل بيت پيامبر (ع)
و  دوم  اول،  امامان  ــ 

سوم
ــ امام دوازدهم

و  چهارم  امامان  ــ 
پنجم و ششم

ــ امام زمان (عج)
زهرا (س)  حضرت  ــ 

برترين زن و مادر
ــ حضرت زينب (س)، 

قهرمان کربال

ــ امامان هفتم و هشتم 
و نهم

زمان  امام  مهربانی  ــ 
به شيعيان

ــ امامان دهم و يازدهم 
و دوازدهم

شيعيان  وظايف  ــ 
امـام  غيبت  زمان  در 

زمـان (ع)
ــ معنای امامت

(ره)،  خمينی  امام  ــ 
از پيروان ائمه (ع) در 

زمان معاصر

جهان آخرت

و  عـمـل  تـنـاسب  ــ 
نتيجه در زندگی

ــ جهان آخرت، محل 
پاداش و جزا

جهنم،  و  بهشت  ــ 
جزای اعمال نيک و بد 

در جهان آخرت

از  خداوند  آگاهی  ــ 
همه ی اعمال ما، حتی 
ديگران  که  آن هايی 

نديده اند.
ــ ثبت و ضبط همه ی 

اعمال ما در دنيا

ــ تالش بيش تر امروز، 
نتيجه ی بهتر فردا 

ــ معاد، يکی از اصول 
دين

ــ قرآن، کتاب دينی ــ پيام های قرآنیــ پيام های قرآنیــ پيام های قرآنیقرآن
مسلمانان

آداب و اخالق

ــ آداب سالم کردن،
ــ پاکيزگی
ــ خوردن
ــ آشاميدن

ــ حجاب و پوشش 
اسالمی

ــ نظم و ترتيب
ــ احترام به پدر و مادر 

و معلم
ــ حفظ و مراقبت از 

طبيعت

ــ رفتار مناسب با 
خويشان، دوستان و 

همسايگان
ــ دوست خوب

ـ کمک کردن به ديگران ـ

ــ آداب سخن گفتن
ــ برنامه ريزی
ــ صرفه جويی
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احکام

ــ وضو
ــ نماز دو رکعتی
ــ اوقات اذان

ــ تکليف و مقدمات آن
ــ نماز سه و چهار 

رکعتی
ــ روزه

ــ طهارت
ــ حجاب
ــ تقليد

ــ نماز آيات
ــ تيمم

ــ نماز جماعت
ــ يادآوری احکام 

دوم و سوم

ــ امر به معروف و 
نهی از منکر

ــ غسل جمعه و نماز 
جمعه

ــ مال حرام و حالل

مراسم اسالمی

ــ جشن والدت 
پيامبر اکرم (ص)

ــ جشن والدت امام 
زمان (ع)

ــ جشن نماز

ــ ماه رمضان و 
عيد       فطر

ــ جشن تکليف 
دخترها

ــ روز والدت حضرت 
زهرا (س) و روز مادر

ــ عاشورا

ــ جشن عيد مبعث
ــ زيارت

ــ نماز جماعت
ــ حضور در مسجد

ــ بزرگداشت انقالب 
اسالمی

ــ نماز جمعه
ــ عيد غدير

کلی  موضوع  هشت  باره ی  در  ابتدايی  دوره ی  در  دينی  تربيت  و  تعليم  می بينيد،  که  همان طور 
است: ١ــ توحيد ٢ــ پيامبری ٣ــ امامت ٤ــ جهان آخرت ٥  ــ اخالق و آداب ٦  ــ احکام ٧ــ مراسم 

اسالمی ٨  ــ قرآن
هر يک از اين موضوعات دارای مفاهيم جزئی است که محدوده ی آموزش در آن موضوع در 
دوره ی ابتدايی را به ما نشان می دهد. به طور مثال درباره ی توحيد و خداشناسی، از پايه ی دوم تا پنجم 

بايد مفاهيم زير تعليم داده شود:

پنجمچهارمسومدوم

ــ مهربانی خدا
ــ نعمت های الهی

ــ دعا، راه گفت وگو 
با خداوند

ــ بخشندگی خدا
نعمت های  به  انسان  نيازمندی  ــ 

الهی
ــ شکرگزاری در برابر نعمت های 

خداوند

ــ دانايی و توانايی خداوند
خدا،  توانايی  و  دانايی  ــ 

مايه ی دلگرمی انسان

بی همتايی  و  يگانگی  ــ 
خداوند

يگانه يار و  خداوند،  ــ 
پشتيبان ما

معصومان  دعاهای  ــ 
عليهم السالم
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اين  چارچوب  در  بايد  می شود،  تهيه  معلم  يا  مؤلفان  به وسيله ی  که  تربيتی  و  تعليم  محتوای  هر 
مفاهيم باشد. می دانيم که هر يک از موضوعات هشتگانه دارای مفاهيم زيادی اند اما اختصاص اين 
تعداد به دوره ی ابتدايی به مبانی ای برمی گردد که در بخش اول توضيح داده شد. يکی از اين مبانی، 

ويژگی های روان شناختی کودک است.
در تدوين محتوای تعليمی و تربيتی هر يک از موضوعات هشتگانه بايد نکاتی را که برخاسته از 

مبانی است، مراعات کرد:
اما  است  تجسم  و  تخيل  از  آميخته ای  خدا،  درباره ی  کودکان  تصور  (توحيد):  خدا  ١ــ 
مطمئنًا  نهايت،  در  کند.  برقرار  رابطه  خدا  با  بتواند  کودک  که  می شود  باعث  تصورات  اين  به  هر حال 
زمانی فرا می رسد که در اثر رشد توانايی های ذهنی و آموزش های مناسب، باورهای ساده و بنيادين خود 

را مورد نقد و بازنگری قرار می دهد و به درکی عميق تر می رسد.
از آن جا که کودک در اين دوره، نمی تواند از خداوند تصوری کامًال غيرمادی داشته باشد، نبايد 
در صدد تلقين اين مفهوم به وی باشيد. هر چه بيش تر درباره ی خدای غيرمادی، مجرد، يا خدای … 
توضيح بدهيد، او تصوری مبهم ترخواهد داشت اما ضمنًا نبايد بر روی تصاوير ذهنی و تصورات وی 
نيز صحه گذاشت. بنابراين بهتراست بيش تر درباره ی زيبايی مخلوقات او و مهربان و دوست داشتنی 

بودن او گفت و گو کنيد.
ــ درباره ی حقيقت خداوند نيز با آنان سخنی نمی گوييم و اگر کودکی پرسيد که خداوند چيست، 

با فضاسازی خاص به او پاسخ می دهيم که: «نمی توانم بدانم او چيست». 
اين فضاسازی اين گونه است که به کودک نشان دهيم خداوند آن قدر بزرگ و عظيم است که 
درک ما از او همواره محدود است. همين امر باعث می شود که خدا نزد او عظيم تر و بزرگ تر از هر 
چيزی جلوه کند. اين که بگوييم خدا مثل فالن چيز و فالن چيز است، صحيح نيست. چون کودک 
آن چيزها را می شناسد و با محدوديتشان آشناست در نتيجه، خداوند را نيز موجودی دررديف همان ها 

تصور می کند و گمراه می گردد.
به طور مثال، اگر کودکی از بزرگی خداوند سؤال کرد، به او بگوييم: «من نمی دانم خدا چقدر 
خدا  نيست.  او  از  بهتر  و  قوی تر  بزرگ تر،  جهان،  اين  در  چيزی  هيچ  که  می دانم  ولی  است.  بزرگ 

عظيم تر از آفتاب، بزرگ تر از کوه ها و آسمان هاست. او آفريدگان خود رادوست دارد».
اين جمله ی آخر که به جمالت قبل اضافه شد، سبب می شود که کودک، پس از شنيدن جمالتی 
در عظمت و بزرگی خداوند، به سوی احساسی از صميميت و مهربانی نزديک شود تا پس از درک 
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عظمت خداوند، خود را از او دور از دسترس نبيند.
تا  داد  پاسخ  مادی  مثال های  قالب  در  کودک  سؤال های  به  بايد  هميشه  می کنند  گمان  برخی 
ندارد، بلکه در برخی  بتواند تصويری از موضوع به دست آورد. اين کار نه تنها همواره ضرورتی  او 
موارد، به خصوص درباره ی خداوند خطرناک است و ذهن کودک را سر در گم می کند، زيرا پس از 
آن، کودک به سؤال های ديگری می رسد که با پاسخ اّوليه قانع نمی شود. بنابراين بهتراست به گونه ای 

به کودک پاسخ دهيم که با سؤاالت بعدی او در بن بست قرارنگيريم.
به اين پرسش و پاسخ که ميان يک کودک چهار پنج ساله با مادرش اتفاق افتاده، توجه کنيد:

٭: اّما خدا کجا زندگی می کند؟
ــ: او در همه جا حضور دارد.
٭: آيا او در اتاق من نيز هست؟

ــ: بله
٭: آيا او در کمد لباس، جعبه ی اسباب بازی ها و در يخچال ما نيز هست؟

ــ: بله
٭: آخر چطوری

ــ: هيچ کس نمی داند.
٭: چرا؟

ــ: زيرا او خداست. او مثل ما ناتوان نيست. او محدوديت های ما را ندارد. او هر کجا باشيم، 
با ماست.

کودک در اين گفت وگو درمی يابد که نه تنها مربی اش، بلکه «هيچ کس» نمی داند که چگونه خدا 
جهت  اين  از  و  نمی داند  کس  هيچ  را  سؤال ها  از  خيلی  پاسخ  که  درمی يابد  ترتيب  بدين  جاست.  همه 
مشکلی هم پيش نخواهد آمد. پس ضرورتی ندارد که وی پاسخ هر سؤالی را بداند. هم چنين، وقتی 
بهتر  را  او  به  خود  نيازمندی  می شود،  خداوند  مقابل  در  خود  کوچکی  متوجه  مسير  اين  در  کودک 

درمی يابد و به او نزديک تر می شود.
ــ بهتر است بيش تر از صفات قابل درک خداوند و کارهای او با کودک سخن بگوييم. دانايی، 
و  آفريدن  نکردن،  فراموش  بودن،  ما  مراقب  و  مواظب  شنيدن،  ديدن،  توانايی،  و  بخشندگی  مهربانی، 

رسيدگی کردن از جمله صفات و کارهايی است که می توان درباره ی آن ها با کودکان سخن گفت.
البته توجه داشته باشيم که ضروری نيست از کلماتی چون حکمت يا مغفرت به عنوان صفات 
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بهتر  بگوييم.  حکيمانه و گذشت های او  بگوييم؛ بلکه می کوشيم از کارهای  خداوند، با کودک سخن 
است خداوند در گفت وگوی ما با کودکان حضور داشته باشد؛ مثًال هنگامی که کودک گل زيبايی را 

می بيند، با او درباره ی خداوند که خالق گل است، سخن بگوييم به اين خاطره توجه کنيد:
معلم  مشغول اند.  مدرسه  باغچه ی  تماشای  به  آن ها  و  آورده  مدرسه  حياط  به  را  کودکان  معلم 
می خواهد کودکان را با گل ها و درختان باغچه و با ميوه ها و برگ های درختان آشنا کند. در اين حال 
گفت وگويی ميان آن ها اتفاق می افتد. معلم از فرصت استفاده می کند و در ضمن اين گفت وگو، ذهن 

کودکان را به سوی خالق حکيم و زيبايی آفرين می برد و خداشناسی کودکان را تقويت می کند.
ــ محتوايی که برای توصيف خداوند تنظيم می کنيم، بايد از همه ی جهات زيبا باشد. در بحث 
گرايش های فطری گفته شده که يکی از گرايش های فطری انسان، زيبايی دوستی است. از آن جا که 
خداوند زيباست و زيباترين است، ما هم بايد بتوانيم او را به زيبايی توصيف کنيم. با استفاده از شعر، 
منظره ی طبيعی و هر ابزار آموزشی، بايد اين زيبايی را به دانش آموز منتقل کنيم. با اين کار هم حس 
زيباگرای دانش آموز را رشد داده ايم و هم او را مجذوب خداوند کرده ايم. محتوايی که دارای زيبايی 

نباشد، کاربرد آموزشی، به خصوص برای خداشناسی، ندارد.
نيز  اصل  اين  بيدارکند.  کودکان  در  را  حقيقت جويی  حس  بايد  تربيتی  و  تعليمی  محتوای  ــ 
مبتنی بر نکته ای است که در بحث ويژگی های انسان گفته شد. محتوا بايد قدرت تفکر را رشد دهد؛  
جست  وجوگری را تحريک کند و قدرت منطق و استدالل را در حّد همان دانش آموز ابتدايی تقويت 

کند.
ــ محتوايی که درباره ی خداست و او را توصيف می کند، وقتی به زيبايی تنظيم شود و صفات 
زيبای او را به خوبی بيان کند، حس تقديس و تکريم دانش آموزان را برمی انگيزد و آن چه را که گرايش 

به عبادت می ناميم، در او رشد می دهد.
آمد،  مبانی  در  کتاب،  همين  در  که  همان طور  نيست.  بزرگ ترها  مخصوص  تنها  عبادت  درک 
مهم ترين بخش عبادت توصيف خداوند به خوبی ها و زيبايی ها و دور کردن او از بدی هاست. وقتی که 
ما مهربانی خداوند را در محتوايی زيبا به دانش آموز می فهمانيم و او درمی يابد که خدا مهربان است و 

اين مهربانی را  بيان می کند، خدا را عبادت و پرستش کرده است.



٧٦

تطبيق دهيد
يکی از درس های کتاب هديه های آسمان را که درباره ی خداوند است، بررسی 

کنيد و ببينيد که اين معيارها تا چه ميزان در آن ها رعايت شده است.

به سؤاالت کودکان درباره ی خدا چگونه پاسخ بدهيم.
نکته ی حائز اهميت اين است که بدانيم کودک در بسياری از موارد صرفًا به دنبال پاسخ صحيح 
از  اين که  و  است  وجود  ابراز  و  خود  بيان  سؤال،  طرح  از  او  هدف  معموًال  بلکه  نيست؛  استداللی  و 

بزرگ تر خود سؤال خوبی کرده باشد.
در مواجهه با سؤاالت کودکان می توان به سه شيوه عمل کرد:

را  او  چرا  کجاست؟  «خدا  کند:  سؤال  شما  از  کودکی  اگر  کودک:  فکر  کردن  عوض  ١ــ 
نمی بينيم؟»، به جای اين که فورًا به او پاسخ دهيم، بهتر است بدانيم آيا او برای اولين بار است که اين سؤال 
را می کند و يا اين که واقعًا دغدغه ی ذهنی او شده است. اگر اولين بار است که او چنين سؤاالتی را طرح 
می کند يا به ندرت چنين سؤاالتی را می نمايد، بهتراست از او بپرسيم: «اگرگفتی امروز کجا می خواهيم 
برويم؟» يا «امروز دوست داری با کدام اسباب بازی بيش تر بازی کنيم؟»، «آيا ميل داری که پرتقال و سيب 
بياورم و با هم بخوريم؟» و … چنان چه فکر کودک از طرح سؤال، به موضوعات ديگری کشيده شود، 
معلوم است که چنين سؤاالتی مسئله ی اصلی او نبوده و حواس او به خوراکی و يا اسباب بازی جلب شده 

و سؤال را فراموش کرده است؛ پس لزومی ندارد که فعًال به سؤال او پاسخی بدهيم.
٢ــ پاسخ با توجه به مسائل عينی و يا ملموس کودک: اگر کودک نسبت به طرح سؤال 
اصرار داشته و مايل به دريافت جواب همين سؤال بود، می توان با استفاده از مثال های عينی و قابل 
لمس و فهم کودک به او توضيح داد؛ مثًال به صورت او فوت کنيم و يا اين که با کف دست به پشت 
دست او بزنيم و از او بپرسيم: «چرا چشمت را بستی؟»، شايد بگويد چون هوا به چشمم خورد. از او 
بپرسيد: هوا کجاست؟ «چرا آن را نمی بينيم؟» يا در مورد مثال دست بپرسيد: آيا دستت درد گرفت؟ 
درد آن کو؟ «چرا آن را نمی بينيم؟»  و سپس بيان شود که همه ی چيزهايی که دراطراف ما وجود دارد، 

با چشم ما قابل ديدن نيست و خدا هم وجود دارد، ولی با چشم نمی توان آن را ديد.
٣ــ سؤال از خود کودک به منظور آگاهی از ميزان درک کودک از مفهوم خدا (توپ 
را در زمين کودک انداختن): در برخورد کودک با چنين سؤاالتی روش سوم اين است که سؤال 
را به خود او برگردانيم تا متوجه شويم که او نسبت به خدا چگونه فکر می کند تا براساس آن، جمالت 
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و پاسخ های خود را تنظيم کنيم. چنان چه او بگويد خدا چون در آسمان هاست، او را نمی بينيم. با اين 
پاسخ متوجه می شويم که کودک تصوری مکانی از خدا دارد و چون او را با عظمت و بلند مرتبه می داند 
يا چون ديده است که هنگام دعا دست به سوی آسمان دراز می کنيم، فکر می کند که خدا در آسمان 
است. البته ما نبايد اين تصور او را تقويت کنيم. بلکه بايد بتوانيم در فرصت های مناسب به اصالح آن 

بپردازيم.
اگر ادامه دهيم و از او بپرسيم که خدا چه کار می کند؟ شايد جمله هايی شبيه اين عبارات بگويد: 
دنيا را زير نظر دارد، مواظب ماست، گل ها و درخت ها و … را می آفريند. جمالت درست و مناسب او 
را انتخاب کرده، بر آن صّحه می گذاريم و همان ها را پر و بال می دهيم و در ضمن همين گفت وگو برخی 
ابهام های او را برطرف می کنيم. هم چنين به او می آموزيم که همان طور که به تدريج بزرگ تر می شود 
خدا  درباره ی  می تواند  به تدريج  می آورد،  به دست  بيش تری  دانش  خود  پيرامون  چيزهای  درباره ی  و 
هم بيش تر بداند و بفهمد. بدين ترتيب اين اطمينان برای کودک حاصل می شود که در آينده می تواند 

پيرامون اين موضوع بيش تر فکر کند و با پرسش از پدر، مادر و معلم به درک بهتری برسد.
٢ و ٣ــ پيامبری و امامت: همان طور که درباره ی خداوند گفته شد، هر محتوای آموزشی ای 
شکوفا  را  فطری  گرايش های  که  باشد  گونه ای  به  بايد  می شود،  تهيه  نيز  امامت  و  پيامبری  برای  که 
اخالقی»،  خير  به  زيبايی گرايی»، «حقيقت طلبی»، «گرايش  بتواند «حس  آموزشی  محتوای  يعنی  کند؛ 
معصومان  اخالقی  و  معنوی  زيبايی  بايد  محتوا  بنابراين  کند.  تقويت  را  پرستش»  و «حس  «خالقيت» 
بزرگوار را به خوبی ترسيم کند. در عين حال، برانگيزاننده ی تفکر باشد و همه ی مطالب را به دانش آموز 
القاء نکند و به دانش آموز اجازه ی قضاوت و داوری دهد. هم چنين دانش آموز را در معرض ساختن 

ايده ی جديد قرار دهد و خالقيت او را زنده کند.
به تدريج نسبت پيامبر اکرم و امامان معصوم (صلوت الله عليهم) را درک کند و با نام آنان آشنا 

باشد. دريابد که چهارده معصوم با ديگران تفاوت دارند و پيش خدا و مردم از همه عزيزترند.
روش اصلی يادگيری نام ها، شعرخوانی و کارهای دسته جمعی است. برای درک نسبت پيامبراکرم 

و ائمه ی اطهار نيز بايد از اطالعات خانوادگی آن ها کمک گرفت. به اين گفت وگو توجه کنيد:

معلم: حسين، نام پدر و مادرت چيست؟
حسين: پدرم، احمد و نام مادرم معصومه است.
معلم: شنيدم پدر  بزرگت به مسافرت رفته است.
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حسين: بله، به مشهد رفته است.
معلم: می دانی تو چه نسبتی با پدر  بزرگت داری؟

حسين: بله، گاهی به من می گويد: «نوه ی عزيزم»؛ من نوه ی اوهستم.
معلم: چند تا پدر بزرگ داری؟

حسين: دو تا، اسم آن يکی «عباس» است. مادرم به او «پدر» می گويد.
نسبتی  چه  هم  با  (ع)  حسين  امام  و  (ع)  حسن  امام  می دانيد  آيا  معلم: بچه ها، 

دارند؟
کودکان: بله؛ آن ها باهم برادرند.

يکی از کودکان: خانم، کدام بزرگ  است؟
يکی ديگر از کودکان: خانم، من می دانم؛ امام حسن (ع) بزرگ تر است.

در  (ع)  حسين  امام  همراه  او  آن هاست.  خواهر  «زينب»  خانم،  ديگر:  کودکی 
کربال بود و از کودکان مواظبت می کرد.

معلم: پدر و مادر آن ها را می شناسيد؟
کودکی ديگر: بله، پدر آن ها امام علی (ع) است.

کودکی ديگر: مادر آن ها حضرت فاطمه (س) است.
معلم: ُخب بچه ها، آيا می دانيد پدر  بزرگ آن ها چه کسی است؟

بچه ها: بله، «حضرت محّمد» (ص) پدر  بزرگ آن هاست.

اين قبيل گفت وگوها بايد به شکل های مختلف صورت بگيرد تا به تدريج نام اين بزرگواران و 
ارتباط ِنَسبی آن ها با يکديگر در ذهن کودکان بنشيند.

از  اطالعات  از  بسياری  است.  ضروری  بسيار  معصوم (ص)  چهارده  تولد  جشن  برگزاری  ــ 
راه اين جشن ها به دانش آموز منتقل می شود و به خصوص نام امامانی که کم تر برده می شود، در خاطر 

کودکان می ماند.
کرد.  برگزار  کودکان  حّد  در  و  ساده  مفاهيمی  با  می توان  نيز  را  غدير  عيد  و  مبعث  عيد  جشن 
خاطره ی اين جشن ها، دست مايه ی اصلی و اّولی عشق و محبت به پيشوايان است و بايد حتمًا از اين 

مراسم بهره برد.
به تدريج  (ع)،  اطهار  ائمه ی  برای  (ص)  اکرم  پيامبر  بودن  پدر  بزرگ  موقعيت  از  استفاده  با  ــ 
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به کودکان می آموزيم که ايشان معلم و راهنمای ائمه (ع) بوده اند، تا کودکان به جايگاه ممتاز و برتر پيامبر 
پی ببرند.

ــ کم کم به آن ها آموزش می دهيم که پيامبر اکرم (ص) و حضرت فاطمه (س) و ائمه ی اطهار(ع) 
ما  برای  هميشه  آنان  می کند.  ناراحت  را  آنان  ما  ناراحتی  کوچک ترين  که  دارند  دوست  را  ما  آن قدر 
دعا می کنند که ما درزندگی موفق شويم؛ بيمار نشويم و آزار نبينيم. همين که ما مريض می شويم، حّتی 

بيش تر از پدر و مادر برای ما دعا می کنند؛ آنان نيز واقعًا پدر و مادر ما هستند.
آثار  کنند،  احساس  (ص)  بزرگوار  معصومان  فرزندان  را  خود  خردسالی  از  کودکان  که  اين 

گران قدری در بزرگ سالی دارد که مهم ترين آن پيوند قلبی و عاطفی پايدار با آن بزرگواران است.
ــ با ذکر داستان های ساده و شيرين درباره ی دوران کودکی پيشوايان بزرگوار، رفتار محبت آميز 
آن  سوی  به  را  کودکان  عواطف  می توانيم  به خوبی  مردم،  با  صميمی شان  رابطه ی  و  کودکان  با  آن ها 
بزرگواران جلب کنيم و با اين کار، به تدريج کودکان تالش می کنند پيامبر اکرم (ص)، حضرت فاطمه (س) 

و ائمه ی بزرگوار (ع) را اسوه و سرمشق خود قرار دهند و رفتار آنان را تقليد کنند.
بازگويی اين مطلب که آنان در زندگی خود، به افراد نيازمند کمک می کردند و آنان را راهنمايی 
می کردند و سعی داشتند مردم را از گرفتاری ها نجات دهند و برای نجات آن ها فداکاری می کردند؛ اين 
که با زيردستان مهربان و صميمی بودند؛ اين که انسان هايی دانا و با فضيلت بودند، پر تالش و فعال و با 

پشتکار بودند، همه می تواند در تلقی و نگرش کودکان نسبت به پيشوايان خود تأثير مثبت بگذارد.
مؤمنان  از  و  فرستاده  درود  (ص)  اکرم  پيامبر  بر  فرشتگانش،  و  خود  خداوند،  که  می دانيم  ــ 
خواسته که بر پيامبر اکرم درود فرستند.١ پيامبر اکرم (ص) نيز چگونگی صلوات فرستادن بر خود را 
آموزش داده و فرموده وقتی اين صلوات کامل است که همراه با درود بر اهل بيت گرامی ايشان باشد. 
علت اين درود هم روشن است. هر کس که در راه خدا قدم بردارد و صابر و شکيبا باشد، شايسته ی 
درود خداست.٢ يعنی هر مؤمنی که اين گونه باشد، شايسته ی درود است. اين خانواده ی بزرگوار که 
اسوه ی ايمان، عمل صالح و صبر و پايداری در راه خدا بودند، شايسته ترين افراد برای درود الهی اند. 

به همين جهت همواره با نام پيامبر اکرم (ص) عبارت:
ٍد» ٍد و آِل ُمَحمَّ ُهمَّ َصِلّ َعلٰی ُمَحمَّ «َالّلٰ

و در هنگام ذکر نام يکی از ائمه ی اطهار عبارت:
١ــ احزاب، ٥٦
٢ــ بقره، ١٥٧
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الُم» «َسالُم الّلِه َعَلْيِه» يا «َعَلْيِه السَّ
و هنگام ياد از فاطمه ی زهرا عبارت:

الُم» «َسالُم الّلِه َعَلْيها» يا «َعَليَها السَّ
را بر زبان جاری می سازيم. اين کار بايد در حضور کودکان با صدای بلند و با تلفظ صحيح انجام گيرد 
تا آن ها به اين ذکرها عادت کنند و از کودکی اين عبارت ها را تمرين نمايند؛ گر چه ممکن است در ابتدا 
معنی آن را ندانند اّما اين حس را دارند که اين جمالت به خاطر بزرگی و عظمت و رابطه ی محبت آميز 

مردم با آن ها به کار می رود.

تطبيق دهيد
يکی از درس های کتاب هديه های آسمان را که درباره ی پيامبران و امامان است، 

بررسی کنيد و ببينيد که اين معيارها تا چه اندازه در آن ها رعايت شده است.

آهسته  را  خويش  شناخت  دامنه ی  خود،  رشد  مسير  در  (معاد):  کودکان  جهان آخرت  ٤ــ 
آهسته و گام به گام از مفاهيم ساده و حسی، به سوی مفاهيم پيچيده و عقلی گسترش می دهند. بنابراين، 
آموزش حرکت از مفاهيم ساده به پيچيده و از حسی به عقلی موردنظر است. لذا در دوره ی ابتدايی 
بيش تر بايد از بهشت و نعمت های آن و به طور مختصر از جهنم و عذاب های آن و نيز حوادث ملموس 

پيرامونی آن سخن گفت و در اين آموزش به نکات زير توجه کرد:
ــ موضوع معاد به گونه ای مطرح شود که به تعادل روحی دانش آموزان لطمه وارد نسازد و وقتی 
از کالس خارج می شوند و در محيطی خلوت قرار می گيرند و با خود فکر می کنند، دچار اضطراب و 

ترس بی مورد نشوند.
توجه و ياد مرگ و جهان آخرت برای بزرگ ترها يکی از عوامل اصلی سازنده ی اخالق نيک 
است و قرآن کريم، پس از ياد خدای متعال، آن را مؤثرترين عامل تربيتی می داند اّما چون اين موضوع 
در حّد درک کودکان نيست، چنين کاربردی برای آنان ندارد. بنابراين نبايد آنان را به ياد مرگ و قيامت 

بيندازيم و از اين روش برای تربيت آنان استفاده کنيم.
ــ بسياری از کودکان برای ديدن و يا رفتن به جايی به نام بهشت شوق دارند و حاضرند کارهايی بکنند 
که نهايتاً آن ها را به بهشت می برد. اين امر به تأکيد بزرگ ترها و ميزان شنيده های کودکان بستگی شديدی دارد. 

البته، بهشت و جهنم در ذهن آنان در همين نزديکی هاست. ولی آنان خود را جهنمی نمی دانند.
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ما بايد از اين ديدگاه کودکان به صورتی استفاده کنيم که کرامت اخالقی را در آنان پرورش دهيم؛ 
بدين صورت که در فرصت های مناسب يادآوری کنيم که انسان بهشتی و کسی که اهل بهشت است رفتار 
خوبی دارد و از رفتار بد به دور است و کسی که اهل جهنم است، رفتار بدی دارد؛ نه اين که، هر وقت 
رفتار ناشايستی از کودک ديديم، او را از نرفتن به بهشت يا وارد شدن به جهنم بترسانيم. کودکی که در اين 

سنين قرار دارد، ممکن است به سرعت نااميد شود و شوق و انگيزه ی رفتن به بهشت را از دست بدهد.
آشنايی کودکان با کسانی که به بهشت می روند يا اهل جهنم اند، می تواند سبب دوستی و نزديکی 
ياران  و  حسين (ع)  امام  که  می دانند  کودکان  بيش تر  شود.  بدکاران  از  دوری  احساس  و  بهشتيان  به 
و  می کنند  زندگی  بهشت  در  رقيه،  حضرت  و  اصغر  علی  حضرت  بهشت اند.  در  ايشان  خانواده ی  و 
دشمنان امام حسين (ع) در جهنم اند. خوب است کودکان با نام های ديگری هم که به بهشت می روند، 
و  (ره)  خمينی  امام  مانند  بوده اند،  او  زمان  در  و  او  محيط  در  که  کسانی  نام  به خصوص  شوند؛  آشنا 
شهدای بزرگ و شهيدان شهر آن ها، به ويژه شهدايی که در خانواده ی آنان بوده است. اين آشنايی هم 
عالقه ی او را به آنان زياد می کند، هم به تدريج سبب گرايش فکری به راه آنان می شود و به ماندگاری 

فرهنگ اسالمی کمک می کند.
تقويت  می کند،  تقويت  را  آخرت  برای  عمل  انگيزه ی  بزرگ سالی  در  که  عواملی  از  يکی  ــ 
روحيه ی دورانديشی و کار برای آينده است که بايد از همان دوران کودکی بدان توجه شود. قرآن کريم 
اين موضوع را به ما تذکر داده و فرموده يکی از عوامل از دست دادن بهشت، عدم دورانديشی و دنبال 

کردن آرزوها و خواست های «عاجل» و نزديک است.١
آينده  در  آن ها  ثمرات  به  رسيدن  برای  را  کارها  از  برخی  که  بياموزيم  کودکان  به  است  خوب 
انجام دهند. کاشتن دانه برای رشد در آينده، آب دادن به گلدان، ياد گرفتن سرود برای اجرا در جشِن 
چند روز بعد و اموری از اين قبيل، حس دور انديشی را تقويت می کند و سبب می شود که در آينده 

به  دورانديشی های بسيار بزرگ تر بپردازد و عمل برای آخرت و سعادت اخروی اهميت يابد.

تطبيق دهيد
يکی از درس های کتاب هديه های آسمان را که درباره ی معاد است، بررسی کنيد 

و ببينيد که تا چه مقدار اين معيارها در آن رعايت شده است.

١ــ اسراء، ١٨ ــ قيامت، ٢٠ــ انسان، ٢٧
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٥ ــ اخالق   وآداب: شايد مهم ترين بخش تربيت دينی در دبستان تربيت اخالق و آداب اسالمی 
باشد. کودک، در همين سنين بسياری از ُخلق و خوی های را از پدر ،  مادر  ، معلم و اطرافيان خود 
و  اطاعت  دوره ی  يعنی  تربيتی  دوم  دوره ی  مطابق  ويژگی ،  اين  و  می کند  رفتار  آن  با  مطابق  و  می گيرد 

پذيرش است که رسول خدا (ص) معين فرمود. 
می دانيم که يک رفتار پسنديده وقتی به طور دائم از کسی سر می زند که آن رفتار َمَلکه ی او شده 
و بدان عادت کرده باشد، به طوری که اگر آن رفتار را انجام ندهد، احساس ناراحتی کند و از خودش 
ناراضی باشد. برای پديد آمدن اين «َمَلکه» بايد اخالق و آداب اسالمی را از کودکی تمرين کرد تا در 

بزرگ سالی به آسانی از انسان سربزند. 
توجه داشته باشيم که کودک با فطرت پاک به دنيا می آيد. بذر همه ی خوبی ها در وجود خود 
اوست. او گرايشی به هيچ بدی ندارد. کافی است ما زمينه ی آبياری اين بذر را فراهم کنيم تا رشد کند 
و به ثمر بنشيند. کودک، به طور طبيعی راستگوست؛ کينه ی کسی را در دل ندارد؛ ريا کاری نمی کند 
و خود را همان گونه که هست، نشان می دهد. او بدی ها را از محيط پيرامون خود و مشاهده ی رفتار 

ديگران می آموزد و می شناسد. 
نيز توجه کنيم که مهم ترين روش برای تربيت اخالقی در اين سنين، روش غير مستقيم و مشاهده ی 
رفتار صحيح از اطرافيان است. او اين رفتارها را درک می  کند و به همانند سازی دست می زند؛ گرچه 

ممکن است با کلماتی که اين رفتارها را توضيح می دهند، آشنا نباشد. 
کودکان  در  پسنديده  عادات  و  آداب  تثبيت  برای  مناسبی  مجال  دبستان،  دوره ی  حقيقت،  در 
است. هم چنين فرصتی است که می توان به کودکان کمک کرد تا به تدريج، ارزش های اخالقی را در 
خود درونی سازند. به ترتيبی که در آينده، نه از ترس تنبيه و نه به خاطر تشويق و تمجيد بلکه به خاطر 

ارزشمندی ارزش های اخالقی، به رعايت آن ها مقيد شوند. 
در آموزش معيارهای اخالقی، جنبه های شناختی، عاطفی و رفتاری، همگی حائز اهميت اند. 
آشنا ساختن کودکان با معيارها و مشخصات «کار خوب» و «کار بد» و قضاوت درباره ی «خوبی» و 
«بدی» اعمال، جنبه های شناختی اين آموزش ها را تشکيل می دهند. ايجاد و تقويت احساس رضايت 

از انجام افعال اخالقی و احساس گناه نسبت به ترک آن ها، به جنبه ی عاطفی آن مربوط می شوند. 
از  استفاده  ضرورت  بخش،  اين  مباحث  و  مفاهيم  آموزش های  در  اساسی  و  مهم  نکته ی 
آموخته هاست.  مستمر  يادآوری  تمرين و  تکرار و  نيز لزوم  عينی و واقعی و  موقعيت ها و فرصت های 
بنابراين، آموزگاران محترم بايد، با يادآوری و تمرين در شرايط مختلف، امکان تثبيت عادات اخالقی 
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مورد نظر اين پايه را فراهم کنند. بديهی است بيان مستقيم، نصيحت، سرزنش، مقايسه و ... شيوه های 
کم اثری اند و برای تحقق اين منظور چندان توصيه نمی شوند. دانش آموزان اين دوره، مستعد احساس 
گناه در برابر اعمال و افکار خود هستند و شدت عمل در آموزش معيارهای اخالقی، می تواند به ايجاد 
رعايت  متقابل  منافع  به  کودکان  توجه  جلب  غير مستقيم،  بيان  مقابل،  در  شود.  منجر  احساسی  چنين 
امور اخالقی، بهره برداری مناسب و به موقع از روابط منحصر به فرد معلم و شاگردی، ايجاد حساسيت 
در کودکان نسبت به رعايت يا عدم رعايت نکات اخالقی مورد نظر، تشويق فوری رفتارهای اخالقی و 
پسنديده ی کودکان، اظهار رضايت آموزگار از انجام اين اعمال، تمرين عملی و مستمر آن ها در شرايط 

مختلف و ...، شيوه های مؤثرتری اند که توصيه نيز می شوند. 

تطبيق دهيد 
يکی از درس های اخالقی از کتاب هديه های آسمان را انتخاب کنيد و ببينيد که 

تا چه اندازه اين ويژگی ها در آن رعايت شده است. 

٦ ــ احکام: از آن جا که دانش آموزان دوره ی ابتدايی در هفت سال دّوم تربيتی قرار دارند، 
تبعيت آنان از پدر، مادر و معلم بيش از دوره های ديگر است. در اين دوره دانش آموزان توصيه های 
و  آداب  ارزش ها،  است  الزم  اين رو  از  می دهند.  گوش  بهتر  بزرگان  سخن  به  و  می پذيرند  را  ديگران 

قوانينی را که درک می کنند، به آنان آموخت و به انجام آن ها فراخواند. 
بعضی از کودکان، با برخی از احکام ساده ی مورد نياز يک فرد مسلمان در اين دوره ی سنی، 
آشنايی دارند. آن ها معموًال برخی احکام طهارت و نجاست را می دانند، اعمال و حرکات ظاهری نماز، 

مقدمات و برخی اذکار آن را بلدند و با روزه و مراسم آن تا حدودی آشنايی دارند. 
روايات اسالمی نيز به والدين توصيه کرده اند تا برخی از تعاليم را در کودکی برای کودکان مطرح 
سازند و از آن ها بخواهند که در حد توان خود آن ها را فرا گرفته، به کار بندند. البته بخش عمده ی 
اين آموزش ها، به سنين هفت  سالگی به بعد موکول شده است. بر پايه ی اين احاديث بايد پيش از هفت 
سالگی برخی زمينه های الزم در مورد نماز مانند اذکار و شعارهای اسالمی را در کودکان به وجود آورد 
و حتی در حد ساده ای وضو، ايستادن رو به قبله، رکوع و سجود را نيز به آنان آموزش داد تا گاهی آن 

را در کنار پدر و مادر تمرين کنند و به تدريج با انجام اين فريضه ی مهم انس پيدا کنند. 
آموزش های احکام در دوره ی دبستان، از دو نظر اهميت دارند: 



٨٤

١ ــ تقويت انس و عالقه نسبت به دين و اعمال دينی 
٢ــ تکميل آموخته های کودکان به ويژه دختران که در همين دوران به سن تکليف رسيده اند. 

با توجه به تقّدم بلوغ جنسی و عقلی دختران نسبت به پسران، الزم است خانواده و مدرسه به اين 
موضوع توجه کنند و به نيازهای آموزشی و تربيتی آن ها در چارچوب يک برنامه ی ويژه پاسخ دهند. 

که  گيرد  صورت  پسرانی  با  دختران  ازدواج  که  می شود  سبب  جنسی  و  عقلی  بلوغ  تقدم  همين 
معموًال چند سال از آن ها بزرگ تر هستند. به همين جهت بايد آموزش های مربوط به زندگی و برخی از 

احکام و آداب دينی برای آنان زودتر انجام پذيرد. 
مشخص  را  آن  مفاهيم  و  اهداف  و  کند  پيش بينی  را  ويژه  آموزش های  اين  بايد  درسی  برنامه ی 

کند. 

بررسی 
دختران  به  بايد  را  خاصی  آداب  و  احکام  چه  ابتدايی،  دوره ی  در  شما  نظر  به 

آموزش داد؟

در آموزش احکام در دوره ی ابتدايی، به چند اصل بايد توجه کند: 
يادگيری انبوهی  مقطع ابتدايی:  کودکان در  آموزش احکام مورد نياز  گزينش و  الف) 
از احکام و مسائل شرعی برای دانش آموزان ابتدايی، سخت و گاهی غير ممکن است. به همين دليل، 
يکی از معيارهای موجود در راهنمای برنامه برای انتخاب و گزينش احکام، توجه به نياز دوره های سنی 
دانش آموزان است. به اين ترتيب، مسائلی که مورد ابتالی دانش آموزان دوره ی ابتدايی و يا پايه های 
خاصی از اين دوره نيستند، می توانند موقتًا از برنامه ی درسی کنار گذاشته شوند تا در سن و دوره ی 
احکام  آموزش  بار  شدن  سبک تر  به  هم  اصل  اين  رعايت  شوند.  داده  آموزش  خود  خاص  تحصيلی 

دوره ی ابتدايی کمک می کند و هم اثر گذاری بيش تر آموزش ها را سبب می شود. 
طبق  دختر:  و  پسر  جنس  دو  از  کدام  هر  نيازهای  و  جنسيتی  تفاوت های  به  توجه  ب) 
فتوای عموم مجتهدان زمان حاضر، دختران در کالس سوم ابتدايی به سن تکليف می رسند و بايد اعمال 
همين  راهنمايی  پسران در دوره ی  دهند. اين در حالی است که  انجام  شرايط خاص خود  دينی را با 
مرحله را تجربه می کنند. بنابراين الزم است دختران احکام مورد نياز خود را بياموزند. در حالی که 

از   نظر شرعی چنين الزامی برای پسران نيست. 
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زمينه:  اين  در  تفريط  و  افراط  از  پرهيز  و  احکام  آموزش  در  اعتدال  رعايت  ج) 
سخت گيری و آسان گيری بيش از حد در آموزش احکام می تواند آسيب زا باشد. سخت گيری بيش از 
حد می تواند موجب ايجاد اضطراب و نگرانی و حتی وسواس در دانش آموزان شود. يادآوری اين نکته 
الزم است که دانش آموزان در اوايل دوره ی ابتدايی، مطلق گرا هستند و به همين جهت، وقتی قاعده ای 
را می شنوند، آن هم از زبان معلم خود که دوستش دارند و آن هم در زمينه ی امور دينی، خود را ملزم 
به رعايت بی چون و چرای آن می دانند و اين امر ممکن است آن ها را به وسواس و اضطراب بيندازد. 

بنابراين، در بيان و آموزش احکام از سخت گيری های بی مورد در اين زمينه بايد پرهيز کرد. 
البته بايد توجه داشت که سهل گيری بيش از اندازه هم می تواند دانش آموزان را در انجام صحيح 
اعمال دينی دچار مشکل کند مهم آن است که تأکيدهای معلم بر شيوه ی صحيح انجام اعمال دينی، بيش 
از اندازه و به شکلی خشونت آميز نباشد و با ماليمت و تمرين و تکرار مناسب، زمينه ی انجام صحيح 

آن ها فراهم شود. 
به  شرعی  مسائل  و  احکام  آموزش  احکام:  آموزش  در  جذاب  روش های  از  استفاده  د) 
فاقد  و  دشوار  می تواند  زمينه،  اين  در  مورد نظر  معارف  نوع  دليل  به  ابتدايی،  دوره ی  دانش آموزان 
آن   در  الزم را  جذابيت های  مناسب،  روش های  استفاده از  با  است که  معلم  هنر  اين  باشد و  جذابيت 
ايجاد کند. شايد يکی از بهترين توصيه ها در اين زمينه، ايجاد مسئله و موقعيت عينی برای آموزش يک 

حکم و يا مسئله ی خاص باشد. 
هـ) رعايت تمرين و تکرار در آموزش احکام: آموزش احکام بايد به تدريج انجام شود و 
فرصت تمرين و تکرار فراوان به دانش آموزان داده شود. در اين صورت، از اين جهت فشار نامتعارفی 

بر دانش آموزان وارد نمی آيد و امکان يادگيری درست اعمال دينی فراهم می شود. 

بررسی 
بخش احکام جدول مفاهيم راهنمای برنامه ی درسی را بررسی کنيد و ببينيد که 
ديگری هست که  احکام  آيا  يا نه.  شده است  رعايت  احکام  انتخاب  در  معيارها  اين  آيا 

دختران يا پسران، در اين سن بايد آن ها را بياموزند؟ 

در  را  دين  سيمای  اسالمی  شعائر  و  مراسم  قرآن:  و  اسالمی  شعائر  و  مراسم  ــ   ٨ و   ٧
قالب رفتارها و نمادهايی به نمايش می گذارند. برخی از آن ها مانند حج و نماز  جمعه واجب و برخی 
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مستحب اند. قرآن کريم اعمال حج را از شعائر اسالمی می شمرد که انجام آن برای افراد واجد شرايط 
واجب است. سوره ی جمعه نيز درباره ی اهميت و وجوب نماز جمعه است. 

روزه يک عمل فردی است اّما وقتی در يک ماه معين و به صورت دسته  جمعی انجام می شود، 
به يک مراسم تبديل می شود. در آن ماه، فضای شهرهای اسالمی رنگ و بوی ديگری به خود می گيرد. 
همين عمل، با مراسم ديگری، مانند مجالس دعا، سفره های افطاری، و کمک به فقيران همراه می شود 

که تأثير آن را روز افزون می کند. 
خانواده  حرمت  و  پاکدامنی  عفاف،  آن،  پيام  که  است  اسالمی  واجب  شعار  يک  زنان  حجاب 

است.
درس های  که  است  شعائر  و  مراسم  از  مجموعه ای  ايشان  ياران  و  حسين (ع)  امام  سوگواری 

بزرگ عشق به خداوند، مبارزه با ظلم و دفاع از حقيقت اسالم را به جامعه ارائه می دهد. 
اين مراسم و شعائر به گونه ای اند که هر کس با هر سن و سالی می تواند متناسب با ويژگی های 
خود، نقشی را بر عهده گيرد و مسئوليتی را انجام دهد. به حق می توان گفت مراسم و شعائر دينی بهترين 

بستر تربيت دينی و پيوند قلبی انسان مسلمان با محتوای دين است. 
اين يک نعمت بزرگ است که خداوند در دين اسالم برای مسلمانان قرار داده تا مسلمانان در 
مراسمی فعال، پويا، با نشاط، دارای هيجان، با روحيه ی تعاون و ده ها ويژگی سازنده ی ديگر خود را 
تربيت کنند و به اعتقادات خود قوام بخشند. آن چه در جوامع ديگر به صورت تصنعی و سطحی ساخته 
وجود  عميق  محتوايی  با  و  دين  چارچوب  با  سازگار  و  طبيعی  طور  به  اسالمی  فرهنگ  در  می شود، 

دارد. 
دوره ی ابتدايی بهترين زمان برای برگزاری اين مراسم است تا تربيت دينی و آموزش های مربوط 

به آن در بستر اين مراسم به دانش آموزان منتقل شود و در قلب آنان خانه کند. 
آن چه اهميت دارد، آن است که کودکان در اين مراسم نقش خود را ايفا کنند و جای بزرگ تر ها 
قرار نگيرند. مفاهيمی بر آن ها تحميل نشود که ذهنشان تحّمل درک آن ها را نداشته باشد. کودکان را 
می توان هم در مراسم شادی و سوگواری و هم در مراسم دقيق و دارای احکام واجب، مثل نماز  جمعه، 
داشته  جنب وجوش  کنند،  کودکی  مراسم  همان  در  آنان  که  شرطی  به  داد،  شرکت  حج  و  روزه داری 

باشند، تحت نظم سخت قرار نگيرند و بتوانند حالت طبيعی خود را بروز دهند. 
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تنظيم برنامه 
فهرستی از مراسم و شعائر دينی تهيه کنيد و برای نحوه ی اجرای سه مورد آن ها 
ابتدايی  دانش آموزان  برعهده ی  می توان  که  را  کارهايی  و  کنيد  برنامه ريزی  مدرسه  در 

قرار  داد، معين کنيد.

ارائه ی محتوا
در ارائه ی محتوا و نحوه ی تنظيم آن بايد به نکات زير توجه کرد: 

توجه  بايد  که  را  نکته ای  مهم ترين  رشد:  شناختی  روان  ويژگی های  و  فراگير  سن  الف) 
داشت، اين است که بدانيم مخاطب ما در چه دوره ی سنی قرار دارد تا بر اين اساس دست به انتخاب 
به  قادر  فکری  عقلی و  توانايی  نظر  از  ابتدايی  دوره ی  در  کودک  که  نکته  اين  از  آگاهی  بزنيم.  مفاهيم 
درک و فهم مفاهيم انتزاعی نيست، موجب می شود تا در بيان آموزه های دينی از مفاهيم ملموس، عينی 

و قابل فهم استفاده کنيم. 
به عنوان مثال درباره ی مفهوم خدا که مفهومی انتزاعی است، الزم است به جای استدالل و 
داليل اثبات وجود خدا از مهربانی و بخشندگی او و از اين که چه نعمت هايی به ما ارزانی داشته سخن 
به ميان آيد؛ چرا که اين موارد برای او قابل درک و عينی است. او می تواند به اندازه ی درک و فهمش 

با خدا سخن بگويد و خواسته هايش را در قالب دعا از او بخواهد. 
ب) استفاده ی بيش تر از بيان غير مستقيم در آموزش مفاهيم اخالقی:  در آموزش های 
اخالقی، استفاده از شيوه ی داستان گويی يکی از مؤثرترين روش های غير مستقيم است. محتوايی که 
بتواند ارزش های اخالقی را در قالب داستان و حکايت ارائه کند، در صورتی که نحوه ی نگارش آن 
متناسب با روحيات کودکان دوره ی ابتدايی باشد و از جذابيت کافی برخوردار باشد، بسيار مؤثرتر از 

شيوه های ديگر است. 
تأثير  تصوير است که  مناسب از  بهره گيری  دينی،  آموزه های  غير مستقيم در  بيان  ديگر  شيوه ی 
آن می تواند به مراتب بيش از متن درس باشد. کتابی که جلد و نقاشی های درون آن بتواند مخاطب را 
به خود جذب کند، اثر گذاری خود را از نظر متون درسی دو چندان می نمايد و آن را در ذهن و رفتار 

کودک ماندگار می کند. 
ديگران،  حقوق  رعايت  دختران،  مناسب  پوشش  مانند  مفاهيمی  آموزش  برای  مثال  عنوان  به 
نگهداری و حفظ طبيعت، تصاوير بهتر از متن می توانند پيام را به کودک برسانند و فراگيران نه تنها 
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مقاومتی برای يادگيری از خود نشان نمی دهند، بلکه تمايل پيدا می کنند که متن مربوط به هر تصوير را 
بخوانند و از جزئيات محتوا با خبر شوند. 

ج) پرهيز از بيان نکـاتی کـه طرح آن هـا بـه دليل رشد ناکـافی دانش آمـوزان، موجب 
برداشت های ناصحيح می شود: در ارائه ی محتوا بايد توجه داشت که معارف و مفاهيم دينی مانند 
بهره  آن  از  و  نوشيد  بايد  را  آن  از  مقداری  پايه  هر  و  سال  هر  برای  که  است  ژرفی  و  عميق  اقيانوسی 
جست. معلم آگاه و صبور اجازه می دهد تا موضوعات دينی مورد نياز کودک و به فراخور حال او و 
به تدريج و براساس اولويت بندی برنامه ی درسی ارائه شود. از هرگونه عجله در آموزش مفاهيم زودتر 

از موعد جدًا بايد پرهيز کرد. 

سؤال:
آيا تهيه ی يک سرود، نمايش يک پانتوميم، مراجعه به اينترنت و مجالت می تواند 
محتوای درسی معلم را با توجه به هدف مورد نظر در برگيرد يا خير؟ داليل خود را برای 

پاسخ منفی يا مثبت خود ذکر کنيد. 

نظر خود را درباره ی متن زير نوشته و آن را تکميل نماييد. 
قرار  فراگيران  اختيار  در  اطالعات  صرفًا  نمی تواند  امروز  دينی  درسی  «کتاب 
مسائل  با  برخورد  در  امروز  شهروندان  به  کمکی  اطالعات،  از  ذهن  پرکردن  زيرا  دهد؛ 
جديد زندگی نمی کند؛ بلکه کتاب های درسی بايد از طريق ايجاد فرصت ها و فعاليت های 
يادگيری انفرادی و گروهی مهارت های ذهنی و عقالنی سطوح باالتر را در فرد تقويت 
کنند. هم چنين فراگير امروز به توانايی های کاوشگری و تحقيق نياز دارد. از آن جا که 
دانش  امروز خيلی سريع رشد می کند و دانش موجود منسوخ می شود، احاطه به دانش 

مفيد و ضروری برای افراد امکان پذير نيست، بلکه افراد بايد .........

د) تنوع در نحوه ی ارائه ی محتوا: يکی از اشکال ارائه ی محتوای دينی، نوشتاری است. 
مختلف محتوا را تشکيل می دهند، به طور مکتوب تهيه و  مفاهيم دينی، اصول و قوانينی که اجزای 
تنظيم می شوند. اين شکل محتوا، شکل غالب است، در حالی که می توان محتوای دينی را در قالب ها 

و شيوه های ديگری ارائه کرد. 
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يک  گاهی  دارد.  بسياری  اثر گذاری  که  است  شکل    ديگری  زيبا،  تصاوير  و  عکس ها  انتخاب 
عکس خوب و معنا دار بيش تر از نوشته در يادگيری فراگير تأثير می کند؛ به ويژه در دوره ی ابتدايی که 

يادگيری به طريق عينی و بصری بهتر انجام می گيرد. 
شکل ديگر ارائه ی محتوا که می تواند تأثير گذاری بيش تری در رفتار دينی کودکان داشته باشد، 
فعاليت های يادگيری است، و ظايفی که به عهده ی يادگيرنده گذاشته می شود و يا معلم در رفتار خود 
منعکس می سازد. به عنوان مثال، معلم درباره ی درس «لباس های ما» در کتاب هديه های آسمان پايه ی 
سوم، می تواند با پوشش يا لباس خاصی در جهت هدف درس، وارد کالس شود و با ايجاد زمينه ی 

الزم، پوشش اسالمی مناسب برای يک زن و مرد مسلمان را توضيح دهد. 
محتوای دينی تنها از سوی برنامه ريزان درسی و يا معلمان در اختيار يادگيرنده گذاشته نمی شود، 
و  مهارت ها  آگاهی ها،  به  می دهد،  انجام  که  فعاليت هايی  طريق  از  می تواند  نيز  يادگيرنده  خود  بلکه 
نگرش هايی دست يابد. اين بخش از يادگيری، پايدارتر از يادگيری هايی است که به طور مستقيم به او 

آموزش داده می شود. اين يادگيری ها را می توان در رفتار و حرکات فرد مشاهده کرد. 
برای  يادگيری  امکان  و  می گيرد  شکل  آموزشی  محتوای  آن  طريق   از  که  ديگری  شيوه ی 
از  بعضی  در  حضور  بازديدها،  است؛  مدرسه  از  خارج  فعاليت های  می سازد،  فراهم  را  دانش آموز 
مجامع و مساجد، زيارتگاه ها ، محيط های طبيعی و ... همگی موجب توسعه ی دانش  و نگرش فراگير 
و  محرم  ايام  در  می تواند  است،  امام حسين(ع)  درباره ی  که  او»  «ياد  درس  مثال  عنوان  به  می شوند. 
با حضور در مساجد و تکايای نزديک به مدرسه تدريس شود و با استفاده از فضای عاطفی موجود 

اثر گذاری بهتری فراهم آورد. 

به سؤاالت زير پاسخ دهيد
١ــ محتوای درس دينی بايد واجد چه ويژگی هايی باشد تا فرد را در زمان حال 

ياری دهد و او را برای بزرگ سالی آماده کند؟ 
٢ ــ محتوای درس دينی و روش آموزش آن چه رابطه ای با يکديگر دارند؟ 

٣ ــ روش های ياددهی ــ يادگيری
موفقيت برنامه ی درسی و تحقق هدف های آن پس از تهيه ی محتوای مناسب، در گرو اجرای 
درست برنامه در کالس است. ممکن است برنامه ی درسی از ويژگی های بسيار مثبت برخوردار باشد 

اما به علت فقدان روش های تدريس مناسب عقيم بماند. 
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نسبت به انواع روش ها و  آشنايی کافی  ابتدا  بايد در  دينی  معلم  بهترين روش ها،  انتخاب  برای 
راهبردهای تدريس و نيز ماهيت درس دينی را داشته باشد تا بتواند با بررسی و تحليل محتوای موجود و 
توانمندی های خود دست به طراحی صحيح تدريس بزند و فعاليت های مورد نظر را يکی پس از ديگری 

به ترتيب و اولويت به گونه ای ارائه کند که رسيدن هدف را آسان گرداند. 

در انتخاب روش تدريس چه نکاتی را بايد مورد توجه قرار داد؟
١) ويژگی های عام: 

١ ــ١ــ روش بايد به عالقه ی فعلی دانش آموزان توجه کند. از آن جايی که دنيای کودک در 
دوره ی ابتدايی دنيای بازی است و کودکان عالقه ی زيادی به بازی کردن دارند، چنان چه بتوان اغلب 
مباحث درس دينی را در قالب انواع بازی ها ارائه کرد، بسيار مطلوب خواهد بود. به عنوان مثال، اگر 
هدف درس، آموزش «سالم» به عنوان يک فريضه ی دينی مد نظر است، می توان با استفاده از بازی 
با کلمات و طرح سؤاالت مناسب، يک يک حروف کلمه ی سالم را با کمک آن ها پيدا کرد و سپس 
متن درس و فعاليت های ديگر را اجرا نمود. يا با بازی بيست سؤالی و با کمک همه ی دانش آموزان 
و درگير کردن آن ها و يا از زبان حيوانات و مالقات يک ديگر (با به صدا در آوردن صدای هر يک از 

حيوانات) اين مفهوم را پيدا کرد و سپس آن را پرورش داد. 
٢ ــ١ــ روش بايد برای فعاليت های خالق و پنهان دانش آموزان فرصت هايی را فراهم سازد. 
که  مقرراتی  و  قيود  از  آزاد  حدودی  تا  و  غنی  محيط های  در  دانش آموزان  توانايی های  و  استعداد ها 
که  شود  اجرا  و  طراحی  طوری  بايد  تدريس  روش  می کنند.  پيدا  بروز  می کنند،  طراحی  بزرگ ساالن 
امکان فعاليت های متنوع را فراهم سازد و هم آزادی فعاليت ها را تضمين نمايد. به عنوان نمونه، در 
موضوع خداشناسی و سپاس از نعمت های بيکران او می توان از فضاهای آزاد و طبيعت استفاده کرد 
و سپس از فراگيران خواست تا به خاطر نعمت هايی که خدا به آن ها داده، با خدا صحبت کنند و حرف 
دلشان را به زبان بياورند. در چنين فضاهايی است که معلم می تواند شاهد بروز خالقيت ها و جمالت 

بکر و نوآورانه ی دانش آموزان باشد. 
دانش آموزان  زمينه های  و  عاليق  و  توانايی ها  در  فردی  تفاوت های  برای  بايد  روش  ٣ ــ١ــ 
پيش بينی های الزم را به عمل آورد؛ با توجه به شرايط محيطی قبل و بعد از تولد کودکان که در توانايی 
ذهنی، عاطفی و جسمانی تفاوت هايی دارند. توجه به اين تفاوت ها و سازمان دهی روش ها براساس آن ها 

اصل مهم در انتخاب روش هاست. 
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سازد.  فراهم  يادگيری  برای  فرصت هايی  عينی  مواد  از  استفاده  طريق  از  بايد  روش  ٤ ــ١ــ 
و  اشيا  به  متصل  تفکر  عينی  تفکر  از  منظور  است.  ابتدايی  دوره ی  کودکان  اصلی  ويژگی  عينی  تفکر 
امور محسوس و ملموس است. به عنوان مثال برای موضوعی مانند معاد و بازگشت به جهان آخرت، 
می توان از مثال های ملموس مانند دوربين فيلم برداری در درس «کسی مرا می بيند» و کارنامه ی درسی 

بهره برد و براساس آن نکاتی را پيرامون معاد عنوان کرد. 
٥ ــ١ــ روش بايد بين راهنمايی معلم و آزادی دانش آموز تعادل به وجود آورد. معلم، هدايتگر 
از  معلم  اگر  فعاليت هاست.  انجام  دهنده ی  دانش آموز،  و  يادگيری  فعاليت های  سازمان  دهنده ی  و 
موضوع خود به انجام دهنده ی فعاليت ها تغيير يابد برای دانش آموز محدوديت به وجود می آورد و اگر 
دانش آموز از موضع انجام فعاليت ها به هدايتگر آن ها تبديل شود، تربيت دچار اختالل می شود. بنابراين 

الزم است در نقش راهنمايی معلم و يادگيری و آزادی دانش آموز اعتدال وجود داشته باشد. 
فراهم  را  مدرسه  در  زندگی  مسائل  حل  در  دانش آموزان  مشارکت  امکان  بايد  روش  ٦ ــ١ــ 
سازد. زندگی در مدرسه نمونه ای از زندگی در جامعه است. اگر دانش آموز امکان مشارکت در حل 
دست  به  بيش تری  توانايی  خود،  اجتماعی  زندگی  مسائل  با  مواجهه  در  کند،  پيدا  را  مدرسه  مسائل 
می آورد و از آن جا که درس دينی، درس چگونه زندگی کردن است، در اين درس بايد فرصت بيابد که 
زندگی درست را تمرين کند؛ برای مثال، با توجه به درس «بچه های طبيعت» در هديه های آسمان پايه ی 
سوم، می توان نظافت و تميز نگه    داشتن محيط مدرسه را به عهده ی دانش آموزان گذاشت و يا در درس 
«سفره ی عمو عباس» که به نکات اخالقی و دينی در باب غذا خوردن توجه دارد، با کمک دانش آموزان 

و در فضايی غير از کالس، نکات اخالقی درس را تمرين کرد. 
دارای  فرد  شخصيت  برگيرد.  در  را  دانش آموزان  رشد  جنبه های  همه ی  بايد  ٧ ــ١ــ  روش 
ابعاد چند گانه است. اگر يکی از آن ها توسعه يابد و ابعاد ديگر رشد پيدا نکند، رشد غير طبيعی و ناسالم 
به وقوع خواهد پيوست. روش بايد شرايط يادگيری برای رشد همه جانبه دانش آموز را فراهم سازد. 

٨ ــ١ــ روش بايد تعادل مناسب در فعاليت های دانش آموزان به وجود آورد. اين فعاليت ها را 
می توان به فعاليت های ذهنی و عملی تقسيم کرد. يادگيری مؤثر در گرو انجام هر دو نوع فعاليت است. 
فعاليت  مستلزم  عملی  مهارت های  تقويت  ولی  است،  ذهنی  مهارت های  تقويت  موجب  ذهنی  فعاليت 
عملی است. کم توجهی به يکی از اين دو نوع فعاليت، دشواری هايی برای دانش آموز به وجود می آورد 

و ناتوانی فرد در مواجهه با مسائل مختلف زندگی را سبب می شود. 
٩ ــ١ــ (روش بايد امنيت و رضايت برای دانش آموز فراهم سازد. يکی از عواملی که موجب 
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رضايت خاطر دانش آموز می شود، انجام فعاليت يادگيری و کسب موفقيت است. وقتی که دانش آموز 
نقشی را به عهده می گيرد و با موفقيت انجام می دهد، رضايت و امنيت الزم را به دست می آورد. عامل 
ديگر ابراز خود است. روش بايد امکان ابراز خود و ارائه ی توانايی ها و استعداد ها از طرف دانش آموز 
را به وجود آورد (به عنوان مثال در اوايل سال دوم ابتدايی که دانش آموزان به راحتی قادر به نوشتن 
و  نوشتن  جای  به  کار،  کتاب  و  آسمان  هديه های  درسی  کتاب  فعاليت های  انجام  در  می توان  نيستند، 
پاسخ کتبی به سؤاالت، آن را بيان کند و يا نقاشی کنند و يا به هر شکلی که می توانند، مفهوم مورد نظر 

را برسانند و معلم دينی آن را بپذيرد). 
٢) ويژگی های خاص: 

در  را  خاصی  نکات  مراسم  و  احکام  و  اعتقادی  اخالقی،  موضوعات  براساس  ويژگی ها  اين 
بردارد که در ذيل می آيد. 

نقش  اخالق  آموزش  و  تدريس  در  اخالق:  آموزش  در  اختصاصی  روش های  ١ ــ٢ــ 
اصلی و اساسی به عهده ی «آموزش عملی» است تا «آموزش نظری». تأثير مثبت يک عملکرد صحيح 
معلم بيش از ساعت ها سخنرانی است. اثر پذيری فراگيران از عملکرد های معلم و مربی به مراتب بيش تر 
و  می دهند  قرار  ذره بين  زير  را  معلم  رفتار  و  اعمال  خاصی  کنجکاوی  با  کودکان  آن هاست.  گفتار  از 
درباره ی آن داوری می کنند. البته اين نکته ضرورت آموزش های نظری را نفی نمی کند، زيرا در هر 
حال، در اخالق نيز به آموزش های نظری نياز داريم اما در دوران کودکی بيش از دوره های ديگر بايد 
فرقی  قال»  «ما  و  قال»  «من  بين  معموًال  کودک  يک  داد.  عملی  آموزش های  به  را  اهميت  بيش ترين 
نمی گذارد و حساب آن دو را از هم جدا نمی سازد (اگر چه او را بايد متوجه تفاوت موجود بين آن دو 
کرد). کوچک ترين حرکت نادرست از سوی معلم يا مربی می تواند آثار و نتايج مثبت ساعت ها درس و 
بحث او را نقش برآب کند. بنابراين بايد سعی شود هر چه ممکن است آموزش های اخالقی شکل عملی 

به خود بگيرد و تنها به شعارهای اخالقی بسنده نشود. 
به  باشد؛  مشاهده ای  يادگيری  می تواند  اخالق  در  نظر  مورد  روش های  از  يکی  لحاظ  همين  به 
که  همان طور  باشد.  نظری  آموخته های  دقيق  و  بارز  نمونه ی  خود  الگويی  رفتار  با  معلم  که  گونه ای 
امام صادق (ع) می فرمايند «کونوا دعاة اللّناس بغير السنتکم»١ مردمان را به غير زبان هايتان به سوی حق 
دعوت کنيد. يا در جای ديگری می فرمايند که «کونوا دعاة الناس باعمالکم و التکونوا دعاًة بالسنتکم»٢ 

١ــ اصول کافی، ج٢ ، ص٧٨
٢ــ قرب اإلسناد، ص٣٧
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«مردم را با رفتار خود به سوی حق رهبری کنيد نه با زبان خويش».
يکی از نکات مهم در اين روش اين است که قول و فعل معلم بايد با يکديگر هم خوانی داشته 
باشد و به واقع شکست يا پيروزی دين در يک جامعه بيش تر در گرو عمل متّدينان است تا آموزش های 

نظری دينی و دانش آموزان بيش تر به رفتار معلم توجه می کنند تا گفتار او.
ـ يادگيری سهيم اند  روش های ديگری مانند ايفای نقش که دانش آموزان خود در جريان ياددهی ـ
و نقش ايفا می کنند تا رفتار مورد نظر را به نمايش بگذارند، می تواند اثر گذاری بيش تری در آموزه های 
اخالقی داشته باشد و چنان چه روش های داستان گويی، پرسش و پاسخ و يا هر روش ديگری با اين 
روش ها تلفيق شود و مجال انديشيدن و نتيجه گيری توسط کودک را فراهم آورد، می تواند اثر بخشی 

الزم را در آموزه های اخالقی در برداشته باشد. 
٢ ــ٢ــ روش های اختصاصی در آموزش عقايد (توحيد و معاد و نبوت): در دوره ی 
ابتدايی چون اهداف خداشناسی حول محور صفات خداوند، مانند مهربانی، بخشندگی، دانايی و توانايی 
اوست، بهتر است از روش هايی که کودک را با اين صفات خدا آشنا می سازد، استفاده کرد. مشاهده ی 
آثار خداوند در پيرامون خود، مناسب با اين اهداف است. گردش گروهی و قرار گرفتن در طبيعت يکی 
بخشندگی  و  مهربانی  می تواند  بهتر  درختان  و  گل ها  ديدن  و  طبيعت  در  حضور  روش هاست.  اين  از 
خدا را برای کودک عينی و ملموس بگرداند. صدای پرندگان، ترنم نسيم و تکان خوردن برگ ها گوش 
جان  را نوازش می دهد و کودک می تواند با دستان و پاهای خود لطافت و نرمی چمنزارها، رطوبت و 
خنکای رود و سبزی برگ ها را حس کند؛ بوی خوش گل ها را استشمام کند و در حرکت و راهيابی 
مورچگان در کنار النه شان و تالش آن ها برای زندگی، بخشندگی خداوند را نسبت به تمام موجودات 
دريابد. در آن فضا خواندن شعر و سرود دسته جمعی کتاب درسی، با الحان مختلف می تواند خاطرات 
خوش و شيرينی را از خداشناسی در ذهن و افکار او باقی بگذارد. خاطراتی که هرگز از ذهن او پاک 

نشود و حالوت آن برای روزگاران طوالنی ماندگار بمانند. 
شيوه های مختلف آموزش معاد 

با توجه به اهميت معاد و غيب باوری در تعليم و تربيت اسالمی که شامل مفهوم معاد، قيامت و 
ذات خداوند متعال است و پيچيدگی درک اين مفاهيم و باور آن ها برای اذهان و افهام مأنوس با تجربه، 
اين انتظار و پرسش مطرح است که چگونه بايد اين موضوع را ــ به ويژه برای کودکان ــ تدريس کرد؟ 

برای آموزش معاد، سه روش ممکن است: 
از  معاد،  موضوع  تدريس  و  آموزش  در  می توان  استداللی:  روش  به  معاد  الف)  اثبات 
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استدالالت رايج کالمی سود جست. اّما پرواضح است که اين روش برای کودکان دبستانی هيچ گونه 
کاربردی نخواهد داشت؛ زيرا در آن دوره هنوز مقدمات موضوع معاد برای دانش آموزان طرح نشده 
است تا براساس آن به يک استدالل منطقی دست يابند. هم چنين ذهن آن ها آمادگی و توانايی استدالل 
منطقی براساس مفاهيم مجرد و انتزاعی را ندارد. داليل و ضرورت وجود معاد و جهان آخرت هم هنوز 
مورد سؤال آن ها نيست و بنابراين، بيان برهان ها و استدالالت مربوط به اين بحث در دوره ی ابتدايی، 

مورد نياز نيستند.
ب) بيان ويژگی های جهان آخرت و کيفيت زندگی پس از مرگ: کيفيت زنده   شدن انسان 
پس از مرگ، حسابرسی و سنجش اعمال وی، ويژگی های بهشت و جهنم، کيفيت زندگی او در جهان 
آخرت و ... از نکاتی هستند که دانستن آن ها برای همه ی مسلمانان الزم است؛ اما می توان آن چه را 
که برای کودکان قابل فهم تر و به تجاربشان نزديک تر است، بيان کرد. زيبايی ها و نعمات موجود در 
بهشت، خشنودی خداوند از انسان های خوب و اعمال نيک ايشان و آرامش و خوشحالی نيکو کاران 
در آن جا، ناراحتی و رنج کسانی که در اين جهان به ديگران آزار رسانده و ستم کرده اند، از مواردی 
هستند که تجسم آن ها برای کودکان دوره ی ابتدايی، تا حدی ممکن است و آن ها به انجام اعمال خوب 
و دوری از کارهای بد ترغيب می کند. بنابراين، هدف از تصوير گری جهان آخرت و کيفيت زندگانی پس 

از مرگ، ايجاد انگيزه برای انجام کارهای خوب و دوری جستن از بدی ها در دانش آموزان است. 
گاِه  به  همواره  نامأنوس:  و  غيبی  امور  تفهيم  برای  ملموس  و  عينی  امور  تمثيل  ج) 
فهم  پايه ی  بر  لطيف  استداللی  تمثيل،  جست.  بهره  بايد  تمثيل  منطق  از  استدالل،  زبان  ناکارآمدی 
مخاطب با استفاده از مشابهت هاست و سرعت پذيرش نتيجه ی آن از سوی مخاطب به مراتب بيش از 
استدالل است. در آموزش معاد می توان از تمثيل های گوناگون استفاده کرد. به عنوان مثال، از تمثيل 
کارنامه برای نامه ی اعمال، از تمثيل شادی و غم پس از دريافت کارنامه برای شادی و رنج حاصل از 
محاسبه ی الهی، پاداش و جزا و عتاب  ناشی از ثمرات کارنامه برای پاداش و جزای الهی و ... اما 
نکته ی ظريف تر از مو در بهره جويی از تمثيل، اين جاست که کودکان در سال های اول دوره ی ابتدايی هنوز 
در برقراری ارتباط ميان مثال و موضوع مورد نظر آن دچار مشکل اند و گاه اين امر هرگز حاصل نمی شود 
و فقط دانش آموز، پاسخ را حفظ و عينًا بيان می کند. در نتيجه بايد از تمثيل هايی ساده استفاده کرد. به اين 
معنا که اوًال تجارب کودکان در زمينه ی موضوع، به اندازه ای باشد که ويژگی های آن را خوب بشناسند و 
ثانيًا وجه شباهت به خوبی آشکار باشد و دانش آموز، آن را به سادگی درک کند. شايد بتوان گفت در بخش 

معاد، استفاده از بيان مستقيم، اثر بخش تر از برخی تمثيالت غير مستقيم خواهد بود. 
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شيوه آموزش در نبوت و امامت
د) داستان گويی در بحث نبوت و امامت: شيوه داستان گويی برای مباحث مربوط به نبوت 
که  کرد  عنوان  کودکان  برای  گونه ای  به  را  داستان گويی  می توان  البته  باشد.  مفيد  می تواند  امامت  و 
کنند. در اين گونه  عنوان قصه گو يک درس را ارائه  باشند و يا اين که چند نفر به  خودشان  قصه گو 
دروس در دوره ی ابتدايی الزم نيست تأکيد بر ريزه کاری های درس انجام پذيرد؛ بلکه آن چه عمده و 
اساسی است، اين است که شخصيت داستان (پيامبران و امامان) برای دانش آموزان زيبا جلوه کند؛ 
سپس از کودکان خواسته شود تا حس و حال خود را پيرامون رفتار مورد نظر در داستان را نوشته و يا 
بيان کنند. سؤاالتی که صرفا جنبه ی حفظی دارد و هيچ گونه حس و حالی را در کودک بر نمی انگيزد 

بايد به حداقل برسد. 
٣ ــ٢ــ روش های اختصاصی در آموزش احکام و مراسم اسالمی: از آن جا که اغلب 
معلم  است  بهتر  پس  کند،  ايجاد  فراگير  در  را  مهارت هايی  و  رفتارها  بايد  احکام  به  مربوط  مباحث 
روش هايی را برگزيند که در آن اجازه ی تمرين و ممارست به فراگير داده می شود؛ يعنی عالوه بر بيان 
احکام، موقعيت های تمرين و تکرار آن ها بايد فراهم شود تا بر اثر تکرار و ممارست، جا افتاده و انجام 

آن ها آسان شود. 
سوگواری ها  جشن ها،  اعياد،  قبيل  از  اسالمی  مراسم  با  را  کودکان  که  دروسی  در  هم چنين 
مسئوليت و نقش اصلی  برپا شود و  مدرسه  مراسم در  بهتر است اين  عبادی آشنا می سازد،  مراسم  و 
بر  عهده ی دانش آموزان باشد و معلم چونان کارگردانی بازيگران خود را به صحنه آورد و هر کدام در 
در  درس  اهداف  و  باشند  شريک  همکاری،  از  حاصل  لذت  در  تا  بپردازند  نقش  ايفای  به  خود  جای 
خالل چنين رفتارهايی حاصل گردد. روش های ياران ياور و بعضی از روش های گروهی برای اين گونه 

مباحث مناسب اند. 
كدام روش تدريس مناسب تر از ديگر روش ها در درس دينی است؟ روش های تدريس 
را می توان به کليد هايی تشبيه کرد که قفل های بسته ی پيش روی معلم را که همانا گوناگونی موضوعات 
باز  را  است  و ...  مختلف  فرهنگ های  و  کالسی  فضاهای  دانش آموزان،  فردی  تفاوت های  درسی، 
می کند. به تناسب هر قفلی، معلم می تواند از کليد خاصی يا کليدهای متفاوتی استفاده کند و مشکل را 
حل نمايد.«هر نسخه مناسب دردی است؛« بنابر اين در پاسخ به اين سوال که کدام روش تدريس بهتر 
است، می توان گفت هيچ روشی بر روش ديگر مزيت و برتری ندارد و معلم مانند طبيبی حاذق، با توجه 
به حال بيمار و شرايط موجود نسخه ی خاصی ارائه می کند.روش ها، ابزار و لوازمی هستند که با در 
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اختيار داشتن آن ها، معلم می تواند مشکالت پيش روی خود را به راحتی کنار بگذارد و درس خود را 
به بهترين نحو ممکن در جهت تحقق اهداف ارائه کند. آن چه مهم است، حضور فعال دانش آموز در 
هنگام تدريس است. اين فعاليت، ضرورتًا به معنی نوشتن، حرف   زدن و انجام يک کار عملی نيست. 
مهم تر از اين امور، حضور ذهن فعال دانش آموز و درگيری فکری و عاطفی او در حين درس است. 
از اين رو، چه بسا در موقعيتی سخنرانی اثر بيش تری از کار عملی داشته باشد و يا در محيطی طبيعی 
و فضای باز، فعاليت گروهی و کاوشگری آثار مثبت بيش تری نسبت به کار در کالس و فعاليت های 

کالسی داشته باشد. 
معلم دينی بايد اشراف کافی به انواع روش ها داشته باشد تا بنا بر مقتضيات درس و سن مخاطب 
بتواند دست به انتخاب بزند و با توجه به ايجاد تنوع در تدريس، تأثير الزم را از نظر معنوی و فکری بر 

مخاطب بگذارد. 
مورد نظر، از چه  کالس  برای  تصميم می گيرد  يادگيری است و اوست که  مدير  معلم،  در واقع 
روشی سود ببرد و آن را در چه فضايی اجرا کند. موقعيت، امکانات، توانمندی ها، موضوعات و ... 

همگی عوامل تأثير گذار در انتخاب روش تدريس اند.
بنابر مطالب گفته شده بهترين روش،روشی است که معلم را در نيل به هدف، متناسب با شرايط 
و امکانات و ويژگی های مخاطب او را سهل تر و آسان تر به اين منظور برساند و در کودک شوق و ذوق 

يادگيری و اشتياق به فرا گرفتن را برانگيزاند.

٤ ــ ارزش يابی 
پس از انتخاب هدف مناسب و تهيه ی محتوا و ارائه ی آن با روش های مطلوب، چهارمين عنصر 

مهم در برنامه ريزی درسی، ارزش يابی است. 
با ارزش يابی در می يابيم که آيا اهداف مورد نظر دينی تحقق يافته است؟ آيا الزم است فعاليت های 
ديگری ارائه شود؟ کدام يک از دانش آموزان به اهداف مورد نظر به طور کامل نرسيده اند و چرا؟ به بيان 

ديگر در تعريف ارزش يابی می توان گفت: 
اطالعات  تفسير  و  تحليل  جمع آوری،  برای  نظام دار (سيستماتيک)  فرايند  يک  به  «ارزش يابی 
حال  در  يا  يافته اند  تحقق  مورد   نظر  هدف های  آيا  که  شود  مشخص  که  منظور  اين  به  می شود؛  گفته 
تحقق يافتن اند و ميزان اين تحقق چقدر است١. چنان چه به معنا و مفهوم کلمه ی ارزش يابی بيش تر 

١ــ (سيف، علی اکبر، اندازه گيری و ارزشيابی، ص٣٢) 
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طرح  با  معلم  است  الزم  و  است  يافته  تشکيل  و «يابيدن»  کلمه «ارزش»  دو  از  که  می بينيم  کنيم،  دقت 
فعاليت های مناسب ارزش های وجودی فراگيران را بيابد و در مورد آن ها به قضاوت و تصميم گيری 

بپردازد. 
ارزش يابی به عنوان يک بخش مهم در فرايند آموزش، از آن جهت قابل توجه است که آينه ی 
تمام نمای همه ی زحماتی است که ياد گيرنده و عوامل ياد دهنده برای رسيدن به اهداف آموزشی متحمل 
می شوند و نشان دهنده ی ميزان پيشرفت دانش آموز و نيز ميزان توانايی ها و موفقيت معلم، برنامه ريزان 

و مؤلفان است. 
نداشتن  دور  نظر  از  ضمن  بايد  دينی،  تربيت  و  تعليم  درسی  برنامه ی  در  ارزش يابی  شيوه های 
نوين  ديدگاه های  بر  تکيه  با  می رود،  شمار  به  آن ها  محصول  فعلی،  ارزش يابی  نظام  که  واقعيت هايی 
روان شناسی تربيتی و با در نظر داشتن روش های ارزش يابی متناسب با رويکرد جديد در تعليم و تربيت 

دينی تنظيم شود. 
هدف از ارزش يابی چيست؟ 

شايد بهتر باشد برای پاسخ به اين سؤال بگوييم هدف از ارزش يابی در تربيت دينی چه نبايد باشد؛ 
زيرا فهم بعضی از مطالب با ضد خود بهتر ميسر است. زمانی که موضوع ارزش يابی مطرح می شود، 
بالفاصله در ذهن اغلب معلمان موضوع امتحان نقش می بندد، در حالی که امتحان های معمول و مرسوم 
به  منظور  همين  برای  می شود.  استفاده  ارزش يابی  در  آن  از  که  باشد  مواردی  از  يکی  می تواند  فعلی 

نکات ذيل اشاره می شود. 
ـ هدف از ارزش يابی رتبه بندی دانش آموزان و ايجاد دلهره و اضطراب نيست تا از اين طريق  ١ ـ

بعضًا حسادت، نگرانی و تقلب را در دانش آموزان پرورش دهيم. 
ـ   هدف از ارزش يابی صرفا تعيين نمرات کمی به منظور وارد کردن در کارنامه نيست؛ بلکه  ٢ ـ

کمک کردن برای آموختن، بيش تر است. 
٣ ــ ارزش يابی صرفا برای مشخص ساختن موارد اشتباه و ضعف های دانش آموز و به اصطالح 
امروز «مچ گيری» نيست. هم چنين ارزش يابی برای ثبت اشکاالت و گزارش آن به ديگران به کار برده 
نمی شود؛ بلکه وسيله ای است برای تحريک و تشويق دانش آموزان به يادگيری بيش تر و کمک به او. 

٤ــ هدف از ارزش يابی انباشت معلومات نيست؛ بلکه جنبه های عملی و نگرشی و عاطفی در 
که  ارزشمندند  هنگامی  دينی،  اعمال  زيرا  است؛  دانشی  جنبه های  از  حسا س تر  و  مهم تر  دينی  درس 
باشند. اگر چه اين نکته نيز در خور توجه است که شناخت و  تمايل درونی و قلبی  ايمان و  براساس 
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دانش، مقدمه ی انجام اعمال دينی است. 
٥ ــ با توجه به مطالب مطرح شده هدف از ارزش يابی در تربيت دينی تعيين ميزان رشد همه جانبه ی 
کودک است؛ بدين معنا که مشخص شود تا چه ميزان نگرش مثبت و عالقه مندی به آموزه های دينی 
در دانش آموز ايجاد شده است. هم چنين ارزش يابی جهت ارائه ی بازخورد و آگاهی الزم به کودک و 
معلم به منظور رفع نواقص و تقويت جنبه های مثبت به کار می رود. با توجه به اين معنا ارزش يابی نيز 

مانند ديگر عناصر در برنامه ی درسی جهت تحقق هر چه بهتر اهداف به کار گرفته می شود. 
٦ ــ با توجه به تفاوت های فردی،هر دانش آموز با خود مقايسه می شود. به بيان ديگر رقابت هر 

دانش آموز با خود اوست، نه با دانش آموزان ديگر. 

سؤال:
ــ آيا ما به عنوان معلم دينی در کار با دانش آموزان آنان را ارزش يابی می کنيم يا 

ارزش گذاری؟
ــ کدام يک صحيح  است؟ چرا؟

ــ چه تمهيداتی را بايد در نظر بگيريم و به چه نکاتی بايد توجه کنيم؟ 

ارزش يابی چه زمانی انجام می شود؟ 
ارزش يابی بعد از ارائه ی درس و انتهای درس انجام نمی پذيرد؛ بلکه ارزش يابی از همان آغاز 

تدريس شروع می شود و در حين تدريس و پايان آن ادامه می يابد، بنابراين:
١ ــ ارزش يابی از تدريس و تدريس از ارزش يابی تفکيک ناشدنی و جدايی ناپذير است. 

٢ ــ هر روز تحصيلی، هم روز درس است هم روز ارزش يابی؛ يعنی در موضوع و مقوله های 
دينی نمی توان زمانی را برای تدريس و زمانی را برای ارزش يابی اختصاص داد. سؤال دانش آموز، 
پاسخ های شفاهی او، نحوه ی انجام فعاليت های کالسی و خارج از آن، همه و همه می تواند مالکی برای 

ارزش يابی فرد تلقی شود. 
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١ ــ کتاب درسی 
در برنامه ی درسی، کتاب جايگاه ويژه ای دارد و عمده ی مطالب و مفاهيم مورد نياز کودک در 
تربيت دينی به صورت مطالب نوشتاری و تصويری در کتاب گنجانده می شود و به تبع آن ديگر فعاليت ها 
و کارهای معلم سمت و سو می يابد. کتاب درسی، مفاهيم جزئی معين شده در راهنمای برنامه ی درسی 

را در  قالب درس، شرح و بسط می دهد و در شکلی آموزشی ارائه می کند. 
کتاب درسی دينی در دوره ی ابتدايی بايد واجد ويژگی های خاصی باشد تا جذابيت و شيرينی 

الزم را برای خواندن در مخاطب ايجاد کند که نکات مهم آن عبارت اند از: 
بايد  درسی،  برنامه ی  راهنمای  در  شده  مشخص  معيارهای  و  اصول  درس،  هر  تدوين  در  ١ــ 

مراعات شوند. 
٢ ــ از نظر حجم و محتوا کم باشد؛ به گونه ای که کودک از خواندن آن احساس ثقل و سنگينی 

نکند.
٣ ــ مفاهيم به کار رفته و واژگان استفاده شده قابل درک و فهم کودک باشد و به تناسب رشد 

سن او به بار معنايی کلمات و عبارات افزوده شود. 
٤ ــ از تصاوير جذاب و دوست داشتنی و نيز طرح جلد مناسب استفاده شود، چرا که در دوران 
ابتدايی زبان تصوير از زبان نوشتاری گوياتر و رسا تر است و چنان چه در نگاه اول، فراگير بتواند با   کتاب 

درسی ارتباط برقرار کند، در او رغبت خواندن متن و مفاهيم درون آن هم ايجاد خواهد شد. 
است،  ضروری  بسيار  سوم  پايه ی  تا  نوشتاری  نظر  از  کلمات  درشتی  کتاب و  مناسب  ـ قطع  ٥ ـ
زيرا کودک از نظر ديد و نگاه کردن به قابليت ها و توانمندی های الزم نرسيده است. لذا قطع کتاب بايد 

بزرگ و کلمات درشت باشند. 
٦ ــ رنگ مناسب يکی ديگر از عناصر تأثير گذار در تصاوير، صفحه بندی و جزئيات مطالب، 
در کتاب درسی است. چنان چه تعادل الزم رعايت شود و از رنگ های سياه و تيره در حد ضرورت 

فصل دوم

مواد تعليمی و تربيتی در برنامه ی درسی دينی
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مطالب  و  تصاوير  مشاهده ی  و  مطالعه  به  ميل  در  فراگير  رغبت  و  جذابيت  بر  می تواند  شود،  استفاده 
گوناگون آن بيفزايد. 

٧ ــ رعايت نکات الزم برای شروع و فرود کتاب درسی يکی ديگر از عناصر تأثير گذار است. 
خوب است کتاب با مقدمه ای تصوير گونه و بيان فهرست مطالب آن هم به شکلی جذاب، رغبت الزم را 
در دانش آموز ايجاد کند. پايان کتاب نيز با پايان آخرين درس همراه نباشد؛ بلکه همانند آغاز، با استفاده 

از تصوير مناسب حال کودکان فرود مناسبی داشته باشد. 
٨ ــ رعايت صفحه بندی مناسب، سفيد خوانی و بخش بندی کتاب می تواند به ايجاد نظم منطقی 
و تأثير گذار در ذهن کودک کمک کند، اين تقسيم بندی ها می تواند با کمک چند رنگ، يا استفاده از 

يک لگوی خاص برای هر بخش مورد استفاده قرار گيرد. 
٩ ــ در متونی که از نظر معنايی ثقيل است، بايد از تصاويری بهره گرفته شود که حتی االمکان 
موضوع را برای کودک ملموس و عينی جلوه دهد. به عنوان نمونه می توان در موضوع خداشناسی 
صفت رحمانيت يا رحيم بودن خدا را با استفاده از نعمت هايی که خداوند در اختيار انسان ها و ديگر 

موجودات قرار داده است، به تصوير کشيد و کودک را در درک موضوع ياری داد. 

بررسی
يکی از درس های کتاب های هديه های آسمان را انتخاب کنيد و ببينيد که تا چه 

اندازه اين معيارها در آن ها رعايت شده است؟  

ساختار هر درس در کتاب درسی دينی 
هر درس دارای اجزايی است که همه ی آن اجزا بايد در خدمت تحقق ويژگی های يک محتوای 

مطلوب باشند. اين اجزا عبارت اند از: 
ـ   عنوان:  عنوان درس دينی الزم است برانگيزاننده باشد و عالقه ی مخاطب را به خواندن  ١ ـ
متن و توجه به تصاوير جلب کند. هم چنين عنوان درس می تواند با طرح سوال و ايجاد ابهام و کنجکاوی، 
فراگير را عالقه مند به مطالعه و خواندن متن درس نمايد. از ديگر کارکردهای عناوين دروس می توان 

به پرورش خالقيت، جهت دهی به مسير يادگيری و چکيده ی درس اشاره کرد. 
٢ــ متن درس: می توان گفت عمده ی محتوای آموزشی هر درس در متن آن گنجانده می شود. 
از اين رو، متن درس دينی در دوره ی ابتدايی بايد کوتاه، رسا و در عين حال برای کودکان دلنشين باشد 
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و تا جايی که امکان دارد، از داستان های زيبا تشکيل شده باشد. چرا که شنيدن داستان برای هر فردی 
شيرين است و برای کودکان شيرين تر. 

نکته ی ديگر اين است که جمالت به کار برده   شده در متن بايد کوتاه باشد و معانی واژگان آن 
برای فراگير قابل درک و فهم باشد. از به کار بردن کلمات و عباراتی که معنای انتزاعی و استداللی 

دارند، حتی االمکان بايد پرهيز شود. 
متن درس بايد با توجه به محسوسات و تجربيات کودک پی ريزی شود تا بتواند آن را درک کند 
و با آن ارتباط برقرار نمايد. به همين دليل مثال های اخالقی و آموزه های احکام بايد به گونه ای انتخاب 

گردد که کودک را با مسائل روزمره آشنا کند. 
برای پرورش قوه ی تخيل و دامن   زدن به آن، متن درس بايد ويژگی های الزم را در اين زمينه 
دارا باشد. هم چنين بايد قوه ی تفکر و تعقل کودکان را به کار بگيرد و آرام آرام آن را گسترده تر کند. 

ـ تصاوير: در کتاب درسی قبل از هر چيزی، تصاوير با کودکان سخن می گويند و چنان  چه  ٣ ـ
تصوير  و  کودک  بين  تأثير گذاری  ارتباط  آغاز  همان  از  باشند  شده  طراحی  دلنشين  و  جذاب  تصاوير 

برقرار می شود. 
کودکان زيبايی را دوست دارند و روح آن ها با زيبايی پيوند عميقی دارد. آن ها به دنبال چيزهايی 
هستند که چشم ها و گوششان را بنوازد و قوه ی تخيلشان را به پرواز در آورد. کودکان رنگ آميزی و 
هنر را دوست دارند. از تکلف و زياده گويی بيزارند و هر چه، فطرت زيبا پرست آن ها را ناديده بگيرد، 
طرد می کنند. استفاده کردن از رنگ های شاد و فرح   بخش و پرهيز کردن از رنگ های کدر و بی روح، 
آموزش  رکن  زيبايی   شناختی،  جنبه های  به  توجه  کند.  ايجاد  کودکان  در  بصری  مثبت  تأثير  می تواند 
دينی به   شمار می آيد و کمک می کند که اوًال، آن ها از دين و آموزه های آن، تصويری زيبا در ذهن داشته 
باشند؛ ثانياً  درون مايه ی فطری دانش آموزان مورد توجه قرار گيرد؛ ثالثًا، چهره ای زيبا از الگوهای 
دينی بر پرده ی جان و انديشه شان نقش بندد. همان گونه که در احاديث و روايات دينی وارد شده است 

«العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر» ١
يکی از ابزارهای مفيد پرورش حس زيبايی دوستی در کودکان استفاده ی مؤثر از تصاوير است. 

تصاوير کار کردهای ديگری نيز می تواند داشته باشد، از جمله: 
ــ عينی کردن مفاهيم 

ــ ايجاد احساس لذت 
١ــ کنزالفوائد،  ج١،  ص٣١٩ 
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ــ شروعی مناسب برای تدريس 
ــ کامل کردن آموزش و متن درس 

ــ تقويت توانايی بهتر ديدن و بيش تر فکر کردن 
ــ ايجاد ابهام، طرح سؤال و کنجکاوی 

٤ ــ فعاليت ها و تمرين های انتهای درس: اين فعاليت ها در واقع، جهت دهنده ی فعاليت های 
يادگيری و حاوی پيام اصلی هر درس است. اين فعاليت ها بايد به گونه ای طراحی شوند که مجال تفکر 
و انديشه را به کودکان بدهند و خالقيت را در آن ها پرورش دهند. از طرح سؤاالتی که صرفًا پاسخ يک 
کلمه ای دارند، حتی االمکان بايد پرهيز کرد، سؤاالتی که صرفًا درباره ی نام يک فرد، يک زمان يا يک 
واقعه ی خاص است؛ چرا که اين گونه سواالت جنبه ی حفظی دارد و با رويکرد جديد تعليم و تربيت 
دينی مناسبت ندارد (به عنوان مثال آن چه که درباره ی پيامبران و امامان اهميت دارد، صرفًا شناخت 
شخص آن ها نيست که در چه تاريخی به دنيا آمده و در چه تاريخی چشم از جهان فرو بسته اند و يا 
اين که خليفه ی زمان آن ها چه کسی بوده است؛ بلکه شناخت شخصيت و سيره و منش اين بزرگواران 

مهم تر بوده و مورد نظر است.) 
فعاليت های پايانی درس دينی می تواند وسيله ی مناسبی برای ارزش يابی درس قرار گيرد. اين 

فعاليت ها می تواند به نوعی پل ارتباطی کتاب درسی و کتاب کار باشد. 

بررسی
يکی از درس های کتاب های هديه های آسمان را انتخاب کنيد و ببينيد که تا چه 

اندازه اين معيارها در آن ها رعايت شده است؟ 

٢ ــ کتاب کار 
در ادامه ی فعاليت ها و تمرين های کتاب درسی، الزم است دانش آموز فعاليت های ديگری را به 
انجام برساند تا هدف درس به طور کامل تحقق يابد. اين فعاليت ها در مجموعه ای با عنوان کتاب کار 

فراهم می آيد. 
فعاليت های کتاب کار اهداف زير را پيگيری می  کند. 

١ ــ تثبيت يادگيری از طريق ارائه ی مثال ها و نمونه های ديگر 
٢ ــ بسط و توسعه ی مطالب ياد  گرفته شده و تکميل آن ها 
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٣ ــ ايجاد خالقيت و نوآوری در فراگيران 
ـ ايجاد زمينه ای برای شروع درس جديد (آماده سازی)  ٤ ـ

از آن جا که هدف از فعاليت های کتاب کار ايجاد عشق و عالقه، تفکر و انديشه نسبت به باورهای 
مذهبی و آموزه ها و مفاهيم دينی است، بايد فعاليت ها و سؤاالت، با توجه به عالقه مندی های کودکان 
طراحی شود تا به اين وسيله زمينه ی شوق به انجام آن ها و انگيزه ی الزم برای تکميل و پاسخ به آن ها 
گوناگون،  تصاوير  از  استفاده  جمله  از  فعاليت ها  در  تنوع  لحاظ  همين  به  شود.  ايجاد  فراگيران  در 
مقايسه کردن، مشاهده کردن دقيق اجزای يک نوشته يا تصوير، تکميل کردن داستان ، تهيه ی گزارش، 
ترکيب بعضی از مفاهيم، حل کردن جدول، رنگ آميزی، ساختن کاردستی و  ... در ايجاد انگيزه جهت 

پاسخ گويی به سواالت و تمرين ها بسيار مؤثر است. 
زمان انجام فعاليت ها چه زمانی است؟ 

از  بعضی  جهت  همين  به  است.  معلم  برعهده ی  درس  يک  آموزش  نحوه ی  و  کالس  مديريت 
فعاليت های کتاب کار می تواند به صالحديد معلم حتی قبل از شروع درس انجام شود و اين فعاليت 
مقدمه ای برای بقيه ی فعاليت ها باشد و يا اين که فعاليت ها در حين درس و يا پايان درس باشد. بهتر 
است تا جايی که امکان دارد، اين فعاليت ها در حضور معلم و با نظارت او به انجام رسد؛ مگر بعضی 
از فعاليت ها که نياز به کار بيرونی و همفکری با ديگران داشته باشد. فعاليت هايی نظير تهيه ی گزارش، 
ساخت يک کاردستی و ...؛ بنابراين تعيين زمان انجام فعاليت های کتاب کار به زمان خاصی محدود 

نمی شود. 
فعاليت های کتاب کار را چگونه بررسی کنيم؟ 

با توجه به اهداف کتاب کار، بهترين نحوه ی بررسی کار دانش آموزان ارائه ی بازخورد مناسب 
است. به عنوان مثال چنان چه دانش آموزی داستان نيمه تمام يک موضوع اخالقی را توانسته باشد در 
جهت اهداف درس به پايان برساند، خوب است معلم با نوشتن چند جمله او را از نحوه ی انجام دادن 
فعاليتش آگاه کند باز خورد الزم را از جهت نقاط قوت و ضعف به او ارائه کند تا دانش آموز بداند نظر 

معلم پيرامون فعاليت و کار او چيست.
تذکر: از نوشتن جمالت کليشه ای مانند  (خوب است، آفرين، صد آفرين، مالحظه شد و ...) 
چه  نمی شود  متوجه  او  و  نمی سازد  آگاه  خود،  کار  جزئيات  از  را  دانش آموز  زيرا  شود؛  خودداری 
اصالح  آن ها  و  رفع  جهت  در  تا  است  بوده  نامناسب  يا  مناسب  او  فعاليت  در  کارهايی  چه  يا  قسمت 

قدم های الزم را بردارد. 
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سؤال:
١ ــ چه قطع، اندازه و حجمی برای کتاب پيشنهاد می کنيد؟

مناسب  جلسه  يک  برای  را  گروهی  فعاليت  تعداد  چه  زمان  به  توجه  با  ٢ ــ 
می دانيد؟

نتيجه ی  يک  به  مشورت  از  پس  و  بگذاريد  ميان  در  دوستان  با  را  خود  داليل 
منطقی برسيد. 

٣ ــ کتاب راهنمای معلم 
درسی  کتاب  مؤلفان  توسط  و  شود  پيش بينی  معلم  راهنمای  کتاب  بايد  درسی،  برنامه ی  هر  در 

تنظيم گردد و در اختيار معلم قرار گيرد. 
راهنمای معلم به طور عمده شامل دو قسمت می شود: کليات و راهنمای تدريس هر درس. 

در بخش کليات به تبيين برنامه ی درسی و مبانی آن می پردازند که معموًال شامل عناوين زير است:
ــ اصول حاکم بر برنامه ی تعليم و تربيت دينی 

ــ رويکرد برنامه 
ــ اهداف کلی تعليم و تربيت دينی در هر پايه 

ـ  توضيحات مختصر بخش های مختلف کتاب و نحوه ی تقسيم بندی آن  ـ
ــ ويژگی های محتوای آموزشی دينی در دوره ی ابتدايی

ــ ساختار دروس 
هدف از ارزش يابی و انواع آن 

ــ نحوه ی ثبت ارزش يابی و زمان آن 
در بخش راهنمای تدريس، به چگونگی تدريس هر درس پرداخته می شود و معموًال نکات زير 

مطرح می گردند: 
ــ هدف درس 

ــ توضيحات درس
ــ انتظارات از دانش آموز در اين واحد درسی 

ــ مفاهيم کليدی 
ــ توصيه هايی برای شروع درس 
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ــ نحوه ی انجام فعاليت های پايانی هر درس 
ــ نحوه ی انجام فعاليت های کتاب کار 

ــ ارزش يابی از آموخته ها 
ـ  دانستنی های معلم  ـ

تذکر ١: يکی از نکات مهم در آموزش دروس برنامه ی تعليم و تربيت دينی اين است که معلم 
برای آموزش يک درس، ضروری است همواره اين سه کتاب را يک جا در اختيار داشته باشد تا با 
اشراف بر اهداف و توضيحات هر درس، و توجه به توانمندی ها و هنرمندی های خود، درس را برای 
خود تحليل کند و آن را برای آموزش طراحی نمايد. لذا بی توجهی به راهنمای معلم و نکات مطرح شده 
موجب ابتر ماندن تدريس و آموزش می شود. به همين جهت محتوا در برنامه ی درسی دينی صرفًا کتاب 
درسی و کتاب کار نيست، بلکه مجموعه ی کتاب درسی، کتاب کار و کتاب راهنمای معلم به عالوه ی 

ديگر نکات مطرح شده در موضوع محتوا، مطالب و محتوای درسی دينی را تشکيل می دهد. 
تذکر ٢: نکته ی ديگر حائز اهميت اين است که مؤلف می تواند، برحسب برخی از ضرورت ها، 
بعضی از مطالب مورد نياز دانش آموز را در کتاب درسی نياورد و آن را در کتاب راهنمای معلم توضيح 

دهد. عدم آگاهی معلم از اين نکات موجب ناقص ماندن آموزش درس دينی می گردد. 
سؤال:

استفاده  مورد  بايد  معلم  راهنمای  در  شده  مطرح  نکات  و  مطالب  حد  چه  تا  ١ ــ 
قرار گيرد؟

را  خود  تـدريس  روش  کـرده،  انتخاب  را  درسی  کتاب  درس های  از  يکی  ٢ ــ 
تنظيم، و در کالس ارائه کنيد. 

٤ ــ رسانه ها و نرم افزارها 
عصر کنونی عصر ارتباطات نام گذاری شده است و برنامه های درسی با توجه به پيشرفت های 
حاصل شده در جهتی برنامه ريزی می شود تا بتواند از طريق رسانه های مختلف دانش آموزان را درگير 
يادگيری کند و دانش آموز در آموزش خود، دخيل باشد و به عنوان موجودی فعال مورد توجه قرار 
گيرد. لذا درس دينی نيز برای همين منظور استفاده از رسانه ها و نرم افزارهای مختلف را بايد مد  نظر 
با  بلکه  نگيرد،  نظر  در  مکتوب  صورت  به  صرفًا  را  آموزش  امروزی  امکانات  به  توجه  با  و  دهد  قرار 

استفاده از رايانه، نرم افزارها، اساليدها و تصاوير، مطالب را به اشکال نوين ارائه دهد. 
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بخش سوم

بررسی يك واحد يادگيری
طراحی آموزشی

الگوهای منونه تدريس
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١) تعيين هدف واحد تدريس 
در باال بردن کارآيی خود، مهم ترين اصل روشن بودن هدف است. اولين دليل اين که بعضی از 
افراد می توانند کارها را سريع تر و بهتر از ديگران انجام دهند، اين است که هدف ها و برنامه های کامًال 
موضوع  در  هنرمند،  و  حاذق  معلم  يک  ابتدايی  سؤاالت  نمی گيرند.  فاصله  آن ها  از  و  دارند  روشنی 
آموزش اين بايد باشد که: «امروز چه هدفی را برای فراگيران در نظر گرفته ام؟ هدف من از آموزش اين 
دروس چيست؟ چه چيزهايی را قصد دارم به مخاطب خود ياد بدهم؟ مخاطبان من در پايان آموزش چه 

بايد بکنند؟ چه نگرشی در آنان ايجاد خواهد شد؟»
شناخت هدف و مقصود نهايی باعث می شودکه تمامی حرکات و فعاليت های معلم در جهت نيل 
به مقصود قرار گيرد و هر فعاليتی را که انجام می دهد، او را به هدف نزديک تر سازد. در واقع اهداف 
مانند نورافکنی مسير را برای رونده مشخص می سازد و پيش روی او را تا رسيدن به هدف نهايی روشن 

می سازد. با توجه به اين مطالب چنان چه بخواهيم تعريفی از هدف ارائه کنيم، می توانيم بگوييم اهداف:
چه  خداشناسی  درس  پايان  در  (يعنی  می کند  مشخص  مخاطب  از  را  ما  واقعی  انتظارات  ــ 

انتظاراتی از او داريم، او بايد قادر به انجام چه کاری باشد).
ــ به تمامی فعاليت های معلم جهت می دهد و او را در رسيدن به آن ياری می کند.

آشکار  معلم  برای  ديگری  از  پس  يکی  اولويت،  ترتيب  به  را  فعاليت ها  دادن  انجام  نحوه ی  ــ 
می سازد.

ــ زمان مورد نياز هر فعالّيت و مکان مناسب انجام آن را مشخص کند.
ــ ……………
ــ ……………

فصل اّول

بررسی يك واحد يادگيری

در بررسی يك واحد يادگيری،بايد اقدامات زير صورت گيرد: 
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سؤال ١:
و  فعاليت ها  يا  شوند  محقق  بايد  مدرسه  داخل  فعاليت های  در  تنها  هدف ها  آيا 
عوامل و مؤسسات بيرون از مدرسه نيز در آن دخالت دارند؟ به چه داليلی می توان گفت 
محيط مدرسه تنها محل تحقق هدف ها نيست و بايد بين فعاليت های فراگيران و محيط 

اجتماعی خارج از مدرسه ارتباط الزم وجود داشته باشد؟

سؤال ٢:
آيا الزم است به هدف های آموزشی در سه حيطه ی شناختی، عاطفی و رفتاری 

توجه کرد؟ چرا؟

يکی از درس های کتاب های هديه های آسمان را مشخص کنيد و هدف های کلی 
و جزئی آن را استخراج کنيد.

٢) موقعيت واحد تدريس و ارتباط آن با واحدهای تدريس سال های قبل
دانستن موقعيت واحد تدريس چه فوايدی دارد؟

چنان چه معلمی  اشراف الزم را نسبت به يک واحد درسی نداشته باشد، نمی تواند در آموزش 
خود به نحو مطلوب عمل کند، زيرا مفاهيم و  آموزه های دينی بعضًا به گونه ای است که بايد معلم از 
موقعيت های پيش آمده و يا قرار گرفتن در يک ماه خاص يا يک روز خاص (مانند محرم، يا والدت يکی 

از امامان) از آن به طور شايسته بهره برداری کند.
مطالب و آموزه های دينی اغلب در دوره ی ابتدايی اين ويژگی و خاصيت را بايد داشته باشند 
که معلم بتواند براساس موقعيت های پيش آمده، مباحث درس را بنا بر مصلحت زمانی انتخاب کند و به 

آموزش آن مبادرت ورزد.
چه  باشد،  (ع)  حسين  امام  درباره ی  مطالبی  آموزش  درس  هدف  چه  چنان  مثال  عنوان  به 
بسا بهتر است اين مطالب بسته به شاد و يا حزين بودن متن درس، در ماه محرم و يا ايام ماه شعبان 
(والدت امام حسين (ع)) آموزش داده شود؛ يعنی آگاهی معلم به تمامی کتاب و دانستن جايگاه و 
موقعيت هر درس به او ياری می کند تا براساس شرايط مدرسه و اوضاع زمانی و مکانی قرار گرفته 
در آن، دست به انتخاب يکی از دروس بزند و آن را به نحو شايسته در جايگاه خود تدريس کند و 
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اثرگذاری آن را دو چندان کند.

سؤال:
اساس  بر  ترتيب  به  دروس  تمامی  است  الزم  ابتدايی  دوره ی  دينی  درس  در  آيا 

فهرست و متن کتاب يکی پس از ديگری تدريس شود؟ چرا؟

آن  جانبی  مسائل  همه ی  به  دينی،  معلم  بايد  آموزشی،  هدف  يک  يا  مفهوم  يک  آموزش  برای 
اشراف کامل داشته باشد. به موضوعاتی از قبيل ارتباط طولی اين مفهوم با مطالب سال قبل و بعد، و 
ارتباط عرضی همان مفهوم با ساير دروس همان سال توّجه کند تا با توجه به اين موضوع موقعيت واحد 
تدريس را مانند پازلی در ميان ديگر قطعات آن مشخص کند و يادگيری آن را برای مخاطبان معنادار 

نمايد.
ارتباط طولی و عرضی يعنی چه؟

اگر هدف ما آموزش مهربانی خدا به دانش آموزان باشد، بايد بدانيم پيرامون اين موضوع در 
سال های گذشته و يا سال های آينده چه نکاتی مطرح شده و يا خواهد شد تا از بيانات اضافی و تداخل 
موضوع ها در يکديگر و تکراری شدن مباحث جلوگيری به عمل آيد (ارتباط طولی). نکته ی ديگر 
اين که معلم بداند اين هدف آموزشی (مهربانی خدا) در ديگر دروس مانند ادبيات، اجتماعی، قرآن، 
علوم و … چگونه بدان اشاره شده است (ارتباط عرضی با ساير دروس) تا در خالل درس از مطالب 
از  دينی  موضوعات  بهتر  هرچه  دادن  جلوه  زيبا  و  تبيين  برای  و  بگيرد  کمک  آن ها  در  شده  آموخته 
آن ها استفاده کند. به عنوان مثال ممکن است پيرامون همين موضوع شعر مناسبی در کتاب ادبيات 
يا  و  فعاليت ها  از  يکی  آموزش  حين  در  معلم  است  بهتر  باشد.  آمده  بنويسيم)  و  سال (بخوانيم  همان 
مراحل تدريس خود را به خواندن اين شعر به صورت سرود و يا هر شکل  ديگری که خود مناسب 
کالس درس می داند، اختصاص دهد و از دانش آموزان بخواهد آن را اجرا کنند سپس به موضوع 
بخشد.  تحکيم  را  فراگيران  يادگيری  خود  توسط  جمله ای  بيان  يا  و  سؤالی  طرح  با  و  برگردد  درس 
با اين شيوه دانش آموز درمی يابد که اين موضوع را می توان به کمک ديگر موضوعات درسی بهتر 

درک کرد.
عدم توجه به روابط طولی و عرضی موضوع مورد نظر موجب می شود تا هدف درس به طور تمام 
و کمال به سرانجام نرسد و اين حس را در دانش آموز به وجود آورد که گويا آموزش مورد نظر ابتر مانده 
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و يا اين که بعضی موضوعات برای مخاطب تکراری و خسته کننده شده است.

نکته:
 اگر در مواردی مباحث درس به  گونه ای است که فهميدن آن وابسته به آموزش 
درس قبل است، بايد ارتباط خطی بين درس ها حفظ شود و پشت سر يکديگر تدريس 

شوند.

ساخت شناختی چيست 
يادگيری  با   ارتباطی  چه  و 

معنادار دارد؟
و  اطالعات  مجموعه 
يک  زمينه ی  در  که  مفاهيمی 
رشته درسی در ذهن فرد به وجود 
شناختی» او را  می آيد، «ساخت 
تشکيل  دانش  مجموعه  آن  از 
درس  مفاهيم  مثًال  می دهد؛ 
شاگرد  ذهن  در  قبل  از  که  دينی 
بـه وجـود آمـده است، مجموعـًا 
علم  در  را  او  شناختی  ساخت 
دينی تشکيل می دهد. دانش آموز 
مفاهيم  از  استفاده  با  می تواند 
شناختی  ساخت  در  موجود 
خود، در درس دينی به شناخت 
جديدتری  پديده های  و  مفاهيم 
ساخت های  مجموع  برسد. 
ساخت  شخص،  يک  شناختی 

دانش آموز  ضروری  پيش دانسته های  به  توجه   (٣
درباره ی واحد يادگيری

محتوای  از  تصويری  که  معناست  دارای  زمانی  يادگيری 
با  مفهومی  وقتی  سازد.  مربوط  آشنا  موردی  يا  چيزی  با  را  ذهن 
ارتباط  است،  داشته  وجود  ذهن  در  قبًال  که  انديشه ای  يا  مفهوم 
محرکی  اين که  برای  ديگر  سخن  به  می شود.  معنادار  کند  پيدا 
يادگيرنده  شناختی  ساخت  در  بايد  باشد،  داشته  معنا  مفهومی  يا 

موجود باشد.
دارای  انسان  برای  هنگامی  شتر  واژه ی  مثال  برای 
مهم ترين  عنوان  به  باشد،  مشخص  آن  ذهنی  بازنمايی  که  معناست 
به  «همواره  که:  می شود  يادآور  را  موضوع  اين  يادگيری  اصل 
پيش دانسته ها، تجارب و مهارت های فراگيران توجه داشته باشيد 
و مطالب و آموزش های جديد را بر پايه ی آن استوار سازيد»؛ زيرا 
دانش  و  معلومات  سطح  نظر  از  فراگيران  و  دانش آموزان  همه ی 
معنادار  فراگير  برای  جديد  مفاهيم  که  اين  برای  و  نيستند  يکسان 
جلوه کند و فهم را در او ايجاد کند، معلم بايد به ساخت شناختی 
اين  از  مسئله  يا  سؤال  طرح  با  و  باشد  داشته  توجه  خود  فراگير 
موضوع آگاهی يابد تا براساس آن بتواند قدم اول يادگيری را در 
و  معنا  فراگير  برای  جديد  يادگيری های  و  بردارد  جديد  موضوع 
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تشکيل  را  او  کلی  شناختی 
فيزيک،  از  چه  آن  مثًال  می دهد. 
رويدادهای  و  علوم  ساير  دينی، 
ساخت  داريم،  ذهن  در  روزمره 
شناختی کلی ما را می سازند و به 
کلی  شناختی  ساخت  همين  مدد 
پديده ها،  شناخت  به  ما  که  است 
ما  پيرامون  در  آن چه  و  رويدادها 
هستند، نائل می شويم. آگاهی ها و 
مفاهيم و  با  وقتی که  تازه،  مفاهيم 
آگاهی های پيشين ما و يا به عبارت 
ربط  ما  شناختی  ساخت  با  ديگر 
داشته باشند، به صورت «يادگيری 

معنادار» قابل آموختن اند.
                     شعبانی  ، حسن   ،

و  آموزشی  مــهــارت هـــای   
سمت  انــتشارات  پـــرورشی،١٣٧١ــ 

ــ  ص ٢٥٠

مفهوم مشخص و درستی ايجاد کند.

سؤال:
به  طريق  آن  از  می توان  که  را  راه هايی  ــ 

پيش دانسته های دانش آموز پی برد چيست؟
يادگيری  با   معنادار  يادگيری  تفاوت  ــ 

طوطی وار چيست؟

٤) استخراج و تعريف مفاهيم کليدی و بيان اصطالحات خاص درس
چه  بر  کدام اند؟  درس  کليدی  مفاهيم  بدانيم:  که  است  اين  درس  هر  در  مهم  نکات  از  يکی 

موضوعاتی بايد تأکيد بيش تری شود؟ تعاريف هر يک از اين مفاهيم چيست؟
خود،  درسی  برنامه ی  طراحی  در  معلم  تا  می کند  کمک  درس  هر  کليدی  مفاهيم  دانستن 
فعاليت های  از  و  بينجامد  مفاهيم  اين  از  درستی  درک  به  سرانجام  که  بگيرد  نظر  در  را  فعاليت هايی 
ساده تر و مطالبی که ممکن است فرعی و غيرضروری باشد، پرهيز کند و از وقت تدريس به صورت 

بهينه استفاده کند.
بارها شاهد بوده ايم و يا برايمان پيش آمده است که با بی توجهی به همين موضوع، وقت زيادی را 
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صرف موضوعات و مطالبی در کالس درس کرده ايم که حاشيه ای بوده و در نهايت ما را به هدف درس 
نرسانده است و نيز فهم صحيحی در فراگيران ايجاد نکرده  است.

لذا الزم است قبل از تدريس مفاهيم کليدی و نقاط فشار درس را برای خود مشخص کنيم تا 
در حين تدريس گرفتار موضوعات جنبی و فرعی نگرديم تا از هدف اصلی باز نمانيم.

سؤال:
برای بيان مفاهيم کليدی چه مقدار زمان بايد درنظر گرفت؟ چگونه می توان اين 

زمان را به درستی انتخاب کرد؟

گشتالت چيست؟
واژه ی گشتالت در آلمانی به 
و  کل  هيئت  شکل،  انگاره،  معنای 

سازمان به کار برده می شود.
يافته  سازمان  تصورکلی 
گشتالت  نيز  را  شده  شناخته  و 

می نامند.
ما  که  معتقدند  گشتالتی ها 
تجربه  معنادار  کل های  در  را  دنيا 
اين  آن ها  اصلی  شعار  و  می کنيم 
مجموع  از  بيش تر  «کل  که  است 
کردن  «تجزيه  يا  است»  آن  اجزای 

يعنی تحريف کردن».
نمی توانيد  شما  حقيقت  در 
تصور  «موناليزا»  معروف  تصوير  از 
يک  به  ابتدا  اگر  کنيد؛  درک  کاملی 
بازوی تصوير، بعد به بازوی ديگر آن، 
آن گاه به بينی، سپس به دهان آن نگاه 

٥) چگونگی نحوه ی گسترش مفاهيم در يک درس 
و دست يابی به مفهوم مورد نظر

يکی از  توصيه هايی را که اغلب روان شناسان يادگيری 
و متخصصان آموزش در اين باره تأکيد می کنند، اين است که 
يک سخنرانی و يا يک تدريس بايد دارای ساخت محکمی باشد 
پايان  تا  آغاز  از  نظر  مورد  موضوع  و  بحث  استخوان بندی  و 
يادگيری را برای مخاطب سهل و  به گونه ای طراحی شود که 
ساده و در عين حال پايدار کند و به زبان علمی گشتالت مباحث 
ذهن  در  موضوع  کليت  از  درستی  درک  که  باشد  گونه ای  به 
مخاطب ايجاد نمايد و سپس اجزای کوچک تر و ريزتر آن، به 

مرور يک به يک هر کدام در جای خود بيان شود و بيايد.
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سؤال: 
در آموزش بهتر است از جزء به کل حرکت کنيم يا از کل به جزء؟ چرا؟

قبل از پاسخ دادن به اين سؤال الزم است ابتدا به مثال زير توجه کنيم.
فرض کنيد فردی را وارد شهر جديدی کرده اند که قبًال هرگز آن را نديده است. او را سوار 
ماشين می کنند و در حين چرخيدن در شهر مکان های مختلف را برايش توضيح می دهند و از اين طريق 
او را با شهر جديد آشنا می سازند. حال فردی را در نظر بگيريد که قبل از وارد شدن به همان شهر، ابتدا 
نقشه ی شهر و جهت های جغرافيايی را به او نشان می دهند و او يک ديد کلی نسبت به گستره ی شهر 
و خيابان های آن پيدا می کند. سپس او را سوار بر ماشين می کنند و همانند شخص قبلی شهر را به او 

نشان می دهند. بديهی است از اين دو،  نفر دوم اشراف بهتری نسبت به شهر پيدا کرده است.
در آموزش مفاهيم و موضوعات درسی نيز الزم است معلم گشتالت يا کليت بحث را به نوعی به 

کرده و بکوشيد آن ها را در کنار هم 
قرار دهيد. شما نمی توانيد تجربه ی 
گوش دادن به يک ارکستر سمفونی 
يک  هر  سهم  به  آن  تجزيه ی  با  را 
کنيد.  درک  ارکستر  نوازندگان  از 
بيش تر  ارکستر  از  حاصل  موسيقی 
است  مختلفی  نت های  مجموع  از 
مختلف  نوازندگان  وسيله ی  به  که 
يک  دارای  آهنگ  می شود.  اجرا 
مجموع  با  که  است  ترکيبی  کيفيت 

قسمت های آن متفاوت است.
سيف،عــلــی اکبر،نظــريــه هــای 

يادگيری، نشر دوران، ١٣٨٥ ص ٢٧٩
پـــارسا ، مـــحـمـد ، روان شناسی 
يادگيری، انتشارات سخن،١٣٧٤ ص ٢١١.
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دانش آموز يادآور شود (از طريق طرح يک سؤال، خالصه ی يک مطلب، نشان دادن يک تصوير، انجام 
يک پانتوميم و …) تا او در ضمن آموختن جزئيات، يک ديد کلی هم نسبت به مجموع درس پيدا کند 
و در نتيجه کليت درس و مفاهيم جزئی و اهداف کوچک تر و ارتباط آن ها را بهتر دريابد. يعنی هرچه 
که به پايان درس نزديک تر می شويم، او بتواند فعاليت های جزئی را به هم ربط دهد و به کليت موضوع 

پی ببرد.
مثًال در درس علوم تصاوير ابتدايی هر بخش از کتاب، مانند تصوير زمين برای بخش زمين شناسی 
روشنايی  و  الکتريکی  وسايل  المپ  تصاوير  يا  و  شيمی  بخش  برای  آزمايشگاهی  لوله های  و  وسايل  يا 
برای بخش الکتريسيته و … همگی ذهن خواننده را معطوف به مطالب بعدی می کند و يادگيری را برای 
او معنادار و منسجم می کند و دانش آموز درمی يابد که تمامی مطالب اين بخش در جهت توضيح همان 

تصوير ابتدايی بخش است.
با توجه به مقدمه ی باال می توان گفت پاسخ ثابتی را نمی توان برای سؤال ابتدايی بحث درنظر 
گرفت؛ زيرا در آموزش عناصر بسياری دخيل اند که با توجه به آن ها روش تدريس را بايد انتخاب کرد؛ 
عناصری همچون مخاطب، موضوع درس، سن، جزئيات هر درس، تسلط معلم بر شيوه های مختلف 

آموزش، از جمله نکات قابل توجه و تعيين کننده ی روشن تدريس معلم خواهد بود.
 به عنوان مثال برای کودکان پيش دبستانی و پايه های اول و دوم و سوم که نمی توانند نسبت به 
يک موضوع به جوانب مختلف آن توجه کنند و بيش تر جزء نگرند تا کل نگر، و ذهنشان قادر نيست 
تا با صغری و کبری چيدن مطالب بـه مفاهيم انتزاعی دست يـابـد، بهتر است از روش استقراء و جـزء 
به کـل بهره گيری نماييم و به تناسب باال رفتن سن مخاطب و توانمندی ذهنی آنان که می توانند کم کم 
مفاهيم را در ذهن نگه دارند و براساس ديگر مفاهيم و ادراکات خود به جمع بندی مناسب دست يابند، 
می توان از روش کل به جزء بهره گرفت و با بيان گشتالت موضوع در ابتدا و در خالل درس جزئيات 

آن را برای مخاطب توضيح،  شرح و توسعه داد.
مثالی از چگونگی گسترش يک مفهوم در کتاب هديه های آسمان:

چنان چه به تصوير و عنوان درس «هميشه با هم» در کالس چهار توجه کنيم (تصوير تعدادی 
دانش آموز که در چند صف مرتب برای نماز نشسته ايد و تعدادی نيز در حال پيوستن به آن ها می باشند) 
بی آن که مطلب درس را خوانده باشيم، درمی يابيم که جزئيات و مطالب درون درس پيرامون نماز و نماز 
جماعت است؛ يعنی نويسنده به ذهن دانش آموز سمت و سو  داده است و توجه او را از مسائل پيرامونی 

و انحرافی باز داشته است.
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در چنين دروسی معلم می تواند با طرح سؤال، خواندن 
متن و يا توجه دادن به عنوان درس، مطالبی را مطرح کند که 
همگی برای دست يابی به هدف درس باشد و نيز با ذکر جزئيات 
برای  را  سن  اين  در  کودکان  نياز  مورد  نکات  جماعت،  نماز 
آن ها بيان کند و يا از خودشان خاطراتی را بپرسد و به سؤاالت 
مفهوم  فعاليت هايی  چنين  با  ديگر  عبارت  به  دهد.  پاسخ  آنان 
مورد نظر (نماز جماعت) به خوبی توسط دانش  آموزان دريافت 
بنابراين  می کنند.  پيدا  اشراف  آن  جزئيات  به  نسبت  و  می شود 
حس و حال آن ها مانند فردی نيست که وارد شهر جديدی شده 
(درس جديدی) و نسبت به جوانب و گوشه  و کنار آن بی اطالع 

باشد.
توسط  درس،  در  موردنظر  مفهوم  به  دست يابی  برای 
فراگير الزم است که مباحث مطروحه توسط معلم دارای نظم 
دقيقی باشد. يعنی ترتيب تقدم و تاخر بيان مفاهيم و فعاليت ها و 
نيز اهميت هر کدام از اين مفاهيم برای معلم بايد روشن باشد تا 
در حين تدريس بداند که چه مفاهيمی بايد بيش تر توضيح داده 
ذهن  در  صحيحی  فهم  مطالب  گرفتن  قرار  هم  کنار  از  تا  شود 

مخاطب به وجود آيد.

سؤال: 
را  بحث  يک  ساختار  می تواند  که  نکاتی 
مخاطب  برای  را  آن  فهم  و  بخشند  استحکام 

آسان کند، کدام اند؟

شاهد  بعضًا  نکته: 
جلسات و سخنرانی هايی بوده ايم 
عنوان  به  ما  خود  چه  اگر  که 
برای  کامل  آمادگی  مخاطب 
شنيدن مطالب آن را داشته ايم اما 
سؤال  خود  از  وقتی  آن  از  پس 
می گفت  چه  گوينده  می کنيم 
بگويد،  می خواست  چه  يا 
پرسش  اين  به  صحيحی  پاسخ 
نمی توانيم بدهيم و بعضًا بالعکس 
رو به رو  پرسش  اين  با  که  زمانی 
می کنيم  احساس  می شويم، 
مطالب  گوينده  مانند  می توانيم 
به  را  سخنرانی  در  شده  مطرح 
زبان جاری سازيم و به ديگری به 
است  کافی  نماييم.  بازگو  خوبی 
مطالب  چينش  نحوه ی  به  کمی 
کنيم.  توجه  گوينده  تأکيدات  و 
خواهيم ديد در زمانی که مطالب 
به خوبی در ذهن ما باقی می ماند، 
علت اصلی اين است که مطالب 
محکم،  ساخت  دارای  گوينده 
بوده  مرتبی  نظام مندی  سازمان و 

است.
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١ــ طراحی آموزشی (طرح درس)
در طراحی آموزشی بايد به چند سؤال اساسی پاسخ دهيم که عبارت اند از:

چرا؟
چه چيزی را؟
 به چه کسی؟
و چگونه؟

مخاطب  که  باشيم  داشته  توجه  نکات  اين  به  بايد  هدف  حين  در  لذا  دهيم.  آموزش  می خواهيم 
ما چه توانايی ها و امکاناتی در اختيار دارد تا بر اساس شناخت از او و نيازهايش، برنامه ريزی کنيم و 

انتظارات خود را تعيين نماييم.
گام های اساسی در طراحی آموزشی عبارت اند از:

١ــ تعيين هدف يا اهداف يادگيری
٢ــ تحليل آموزشی

دادن  انجام  دقيق  نحوه ی  و  محتوا  انتخاب  (هم چنين  يادگيری،  فعاليت های  انتخاب  ٣ــ 
فعاليت ها)

٤ــ تعيين زمان و مکان مورد نياز برای انجام هر فعاليت
٥  ــ تعيين نظام ارزش يابی

توجه به اين نکات موجب می شود تا طرح درسی را که برای موضوع مورد نظر طراحی می کنيم، 
با موفقيت بيش تری همراه شود.

فصل دوم

طراحی آموزشی چگونه و چرا؟
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انتخاب درس
هر کدام از شما يکی از درس های کتاب های هديه های آسمان را برای طراحی 

آموزشی خود انتخاب کنيد.

حال، برای اين طراحی آموزشی قدم های زير را برداريد:
١ــ١ــ هدف کلی درسی را که انتخاب کرده ايد، مشخص نماييد.

اولين کاری را که معلم آگاه، هنگام طراحی درس انجام می دهد، تعيين هدف يا هدف های تدريس 
است که معموًال توسط برنامه ريزان در راهنمای برنامه ی هر درس و يا راهنمای تدريس هر کتاب به آن 

اشاره شده است.
اگر سؤال شود که هدف ها چه نقشی را ايفا می کنند، بايد بگوييم که:

«هدف ها توقعات و يا انتظارات معلم از فراگير را مشخص می کنند». تعيين و تدوين هدف، فقط 
شروع کار است. اين هدف ها که به صورت جمالت خبری اند، محدوده و ماهيت مطالب آموزشی را تا 
حدودی مشخص می کنند، ولی کارهايی را که معلم بايد انجام دهد و واکنش هايی را که انتظار می رود 
فراگيران در قبال آن نشان دهند، معين نمی کنند برای مشخص کردن فعاليت ها به تحليل آموزشی نياز 

داريم تا بدانيم چه فعاليت هايی مورد نياز است.

هدف درس:

١ــ٢ــ تحليل آموزشی خود را از درس ارائه دهيد.
مناسب  اوًال  که  بگيريم  نظر  در  بايد  را  فعاليت هايی  چه  بدانيم  می خواهيم  آموزشی  تحليل  در 
باشد، ثانيًا با انجام آن ها هدف درس به خوبی محقق می شود. لذا برای تعيين اين فعاليت ها الزم است 
توانمندی ها و هنرمندی های خود را بشناسيم و بدانيم از نظر موقعيت زمانی و مکانی در چه شرايطی 
تا  می گذارد  باز  فعاليت ها  از  بعضی  انجام  برای  را  ما  دست  مقدار  چه  موجود  امکانات  داريم؛  قرار 
براساس آن ها فعاليت ها را گام به  گام و به ترتيب اهميت اولويت بندی کنيم و آن را تا نيل به هدف تعيين 

شده تنظيم نماييم.
با تحليل آموزشی، فعاليت های معلم ــ فراگير دارای نظم خاصی می شود و پس از انجام آن ها، 

فراگيران به غايت اصلی درس يا هدف کلی درس می رسند.
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روش ساده ی تحليل آموزشی يک هدف کلی اين است:
بتواند  تا  باشد  بايد  قابليتی  چه  دارای  يا  دهد  انجام  کاری  چه  بايد  فراگير  می پرسيم،  خود  از 
می کنيم:  سؤال  خود  از  وضو  درباره ی  مثًال  دهد؟  انجام  است،  خواسته  او  از  کلی  هدف  را  آن چه 
دانش آموزان چه چيزی را درباره ی وضو بايد بدانند يا انجام دهند؟ پاسخ دادن به اين پرسش، بررسی 
تعداد فعاليت ها، معلومات و مهارت های جزء را که برای نيل به هدف آموزشی، ضروری است، ايجاب 

می کند. همه ی پاره فعاليت ها را يادداشت کنيد؛ مثًال بنويسيد:
ــ دانش آموزان بايد بدانند برای چه کارهايی وضو گرفته می شود.

ــ چه مراحلی دارد؟
ــ هدف از انجام آن چيست؟

ــ نحوه ی انجام دادن آن چگونه است؟
ــ چه تمرين هايی را الزم است که انجام دهند؟

ــ چه کارهايی را از نظر مشاهده، تمرين، سؤال و … بايد انجام دهند تا تسلط الزم را به دست 
بياورند.

ــ چگونه آموزش اين مراحل را ارزيابی کنم؟
سؤالی که شايد در اين جا مطرح شود، اين است که:
آيا تعداد فعاليت ها کم تر باشد بهتر است يا بيش تر؟

در جواب بايد گفت: تعداد فعاليت ها بستگی به شرايط دانش آموزان دارد. رفتار ورودی آن ها 
و ميزان دانش، نگرش و مهارت مورد نياز برای موضوعی که می خواهد تدريس شود، تعيين می کند که 
چه تعداد از فعاليت ها و کدام يک از آن ها، را به اهداف درس نزديک می کند. از اين رو، چه بسا برخی 

از فعاليت ها برای برخی از کالس ها ضروری باشد.
آن  با  فراگيران  که  هستند  توانايی هايی  و  مهارت ها  همان  که  فراگيران  ورودی  رفتار  به  توجه  با 
وارد کالس درس می شوند، سؤالی که پيش می آيد، اين است که نقطه ی شروع آموزش را چگونه تعيين 

می کنيم؟ چرا بايد نقطه ی شروع آموزش را تعيين کرد؟

تحليل آموزشی:
تعريف خود را از تحليل آموزشی در اين قسمت بنويسيد.
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١ــ٣ــ محتوا و رسانه های مرتبط با محتوا را مشخص کنيد.
محتوا مفاهيم و مطالبی را در برمی گيرد که به مدد آن ها می خواهيم در قالب فعاليت ها، هدف يا 

اهداف آموزشی را تحقق بخشيم.
محتوای دينی می تواند شامل چيزهايی از قبيل کتاب درسی، کتاب کار، راهنمای معلم، سؤاالت 
ساخته شده توسط معلم، فيلم ها، تصاوير، عکس ها و اساليدها، پازل ها و … باشد. مهم اين است که 
بدانيم هرکدام از اين محتواها در کجا، در کدام فعاليت، چه مقدار و به چه منظوری استفاده می شود، تا 
با استفاده از اين ها هدف درس حاصل شود. برای آموزش نبايد متکی به محتوای مکتوب کتاب درسی 

دينی باشيم و فقط آن را مد نظر قرار دهيم.
محتوای مناسب ويژگی هايی دارد که مهم ترين آن ها به صورت سؤال عبارت اند از:
ــ آيا محتوا، رفتارها و مهارت های مورد انتظار اخالقی و دينی را پرورش می دهد؟

ــ آيا محتوا، قابل فهم و هضم برای فراگيران است؟
ــ آيا محتوا، توالی مناسبی دارد و از ساده به مشکل تنظيم شده است؟

ــ آيا محتوا، متناسب با زمان، تخصيص يافته است و با آن مطابقت دارد؟

محتوا:
 تعريف خود از محتوا را در اين قسمت بنويسيد.

پس از انتخاب محتوای دينی، معلم بايد ببيند برای رسيدن به هدف آموزشی چه رسانه يا رسانه هايی 
بهتر می تواند پيام موردنظر را در اختيار فراگيران قرار دهد. يک رسانه ی خوب بايد بتواند ارتباط و 
شرايط مطلوب بين پيام دهنده و گيرنده پيام (فراگير) را موجب شود. برای رسانه ی  مناسب هم می توان 

به چند ويژگی عمده اشاره کرد که عبارت اند از: 
ــ توجه و عالقه فراگيران را به خود جلب کند.

ــ توجه فراگيران را تا پايان فعاليت آموزشی حفظ کند.

ــ فراگيران را به پاسخ گويی و ابراز واکنش تشويق کند.
البته برای انتخاب رسانه بايد نکات ديگری از قبيل موقعيت جغرافيايی، امکانات موجود، فضای 

کالس، تعداد فراگيران، سن آن ها و ديگر مسائل تأثيرگذار توجه و سپس رسانه را انتخاب کنيم.
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رسانه ها:
 تعريف:

١ــ٤ ــ نظام ارزش يابی خود را معين کنيد.
ارزش يابی جزء جدانشدنی هر برنامه ی درسی است اّما ارزش يابی فقط در پايان و انتهای درس 
فعاليت  همان  قبال  در  فراگيران  از  که  انتظاری  فعاليت،  هر  طراحی  اساس  بر  بلکه  نمی گيرد؛  انجام 
می رود، مبنای قضاوت و ارزش يابی قرار می گيرد و چنان چه در هر مرحله توسط بازخوردی که از 
فراگيران به عمل می آيد، معلوم می شود که نتيجه ی مطلوب حاصل نشده و به هدف آموزشی نرسيده ايم، 

فعاليت های مکمل ديگری طراحی می کنيم تا هدف ما را محقق سازد.
هدف  تحقق  جهت  در  را  فراگيران  وکنش های  فعاليت ها  تمامی  الگو  اين  در  ارزش يابی 
در  فراگير  به  و  نيست  خاصی  پرسش  پاسخ  يا  فعاليت  يا  مکان  زمان،  به  محدود  بنابراين  دربر می گيرد؛ 
خالل يادگيری اجازه داده می شود تا با فعاليت های مکمل ديگر نقايص يادگيری خود را جبران کند و 
هدف را محقق سازد. به طور خالصه، ارزش يابی بايد به فرايند يادگيری کمک کند و رسيدن به اهداف 

درسی را تسهيل نمايد.
در واقع يکی از خوبی های اين الگو، ديدن ارزش يابی در جريان هر مرحله از يادگيری است. 

ارزش يابی در هر فعاليت ويژگی هايی دارد که اهم آن ها عبارت اند از:
ــ تعيين هدف ارزش يابی

ــ انتخاب وسيله ی مناسب برای گرد آوری اطالعات الزم
ــ تحليل و تفسير اطالعات و چگونگی بازخورد

ــ استفاده از نتايج به منظور بهبود کيفيت آموزش و برداشتن گام بعدی

موارد ارزش يابی:
موارد مورد نظر:

١ــ
٢ــ 
٣ــ 
٤ــ
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از اين الگو می توان در تمامی دروس استفاده کرد. مهم اين است که با چند بار تمرين و استفاده 
از آن در حين کار مزايای آن را لمس کنيم و به جای سخت و ثقيل کردن آموزش، فرايند يادگيری را 

برای معلم و نيز فراگيران آسان، ساده و دلنشين کنيم.
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نمونه فرم طراحی آموزشی يک درس (طرح درس روزانه)
١ــ کودک دوست داشتنی (پايه ی دوم)

٢ــ لبخند پيامبر (پايه ی سوم)
٣ــ برای دوست (پايه ی چهارم)

٤ــ باغ سری (پايه ی پنجم)
٥  ــ يکتا (پايه ی پنجم)

٦  ــ صبح روز بعد (پايه ی پنجم)
٧ــ جشن بزرگ (پايه ی دوم)

فصل سوم

الگوهای منونه تدريس
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طراحی درس براساس فعاليت های يک واحد يادگيری (طرح درس روزانه)
زمان کل تدريس:بخش:پايه:عنوان درس:

   
هدف اصلی درس:

زمان و فعاليت های ياددهی ــ يادگيری و محتوای آناهداف  مرحله ای
مکان

ارزش يابی

اصلی  هدف  به  رسيدن  برای 
چند گام بايد بردارم؟ 

تعيين کردن اين نکته که کدام 
در  کدام  و  ابتدا  در  فعاليت 
گيرد؟  قرار  انتها  يا  و  ادامه 

و چرا؟

دستور العمل دقيق نحوه ی انجام فعاليت برای پاسخ به اين 
سؤال که نقش فراگير و معلم در اين فعاليت چيست و هر 
کدام چه وظيفه ای به  عهده دارند؟ و چه کاری را چگونه 

بايد انجام دهند؟ از چه محتوايی استفاده می شود؟

مدت انجام 
فعاليت   هر 
و مکان آن

هر  انجام  از  بعد  معلم 
فعاليت  از خود می پرسد 
به  دانش  آموزان  آيا  که 
اين هدف رسيدند يا نه؟ 
مناسب  فعاليت  اين  آيا 

بود يا نه؟

گام اول:

گام دوم:

گام سوم:

گام چهارم: 

گام پنجم:

گام ششم:

گام هفتم:

گام هشتم:

گام نهم:
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طراحی درس براساس فعاليت های يک واحد يادگيری (طرح درس روزانه) (شماره ١)

عنوان درس:
کودک دوست داشتنی

زمان کل تدريس:بخش: امامتپايه: دوم ابتدايی
ايام  در  دقيقه ای   ٥٠ زمان  دو 

محرم و يا ماه شعبان

هدف اصلی درس: 
آشنايی دانش  آموزان با ميزان احترام امام حسين (ع) نزد پيامبر و زوايای کوتاهی از حماسه ی عاشورا و محرم

زمان و فعاليت های ياددهی ــ يادگيری و محتوای آناهداف  مرحله ای
ارزش يابیمکان

برای رسيدن به هدف اصلی 
چند گام بايد بردارم؟ 

که  نکته  اين  کردن  تعيين 
و  ابتدا  در  فعاليت  کدام 
انتها  يا  و  ادامه  در  کدام 

قرار گيرد؟ و چرا؟

دستور العمل دقيق نحوه ی انجام فعاليت برای پاسخ به اين 
سؤال که نقش فراگير و معلم در اين فعاليت چيست و هر 
کدام چه وظيفه ای به  عهده دارند؟ و چه کاری را چگونه 

بايد انجام دهند؟ از چه محتوايی استفاده می شود؟

مدت 
انجام هر 
فعاليت  و 
مکان آن

هر  انجام  از  بعد  معلم 
فعاليت از خود می پرسد 
به  دانش  آموزان  آيا  که 
اين هدف رسيدند يا نه؟ 
آيا اين فعاليت مناسب 

بود يا نه؟
انگيزه  ايجاد  اول:  گام 
دوست داشتنی  فضای  و 
برای شروع درس و ايجاد 
حال و هوای عالقه نسبت 

به امام حسين (ع)

به تصاوير صفحه ی ٤٢ و ٤٣ نگاه کنيد و به اين سؤاالت 
چرا  نفر).   ٥) دهيد  پاسخ  شفاهی  و  فردی  صورت  به 
کودک لبخند می زند؟ به نظر شما آن فرد بزرگ تر کيست؟ 
حال  بگويد؟  می خواهد  چه  نگاهش  با  خورشيد  چرا؟  و 
به  را  سؤاالت  ابتدا  کنيد.  نگاه   ٤٥ و   ٤٤ صفحه های  به 
کنار دستی و سپس به جمع پاسخ دهيد (٣ نفر). کودکان 
شادند يا غمگين؟ چرا؟ ارتباط اين تصاوير با تصاوير قبلی 

چيست؟

٧ دقيقه 
کالس 

درس  ٥ 
دقيقه 
کالس 
درس

نفر   ٥ اين  پاسخ 
و  حال  و  بود  مناسب 
ايجاد  را  الزم  هوای 
اين  توانستند  آيا  کرد؟ 
مناسبی  ارتباط  نفر   ٣
 ٤ اين  تصاوير  بين 
صفحه برقرار کنند؟

عالقه  ايجاد  دوم:  گام 
نسبت به رفتار پيامبر با امام 

حسين (ع)

ابتدا کودکان را دو دوتا کنار هم قرار می دهم (نشسته يا 
ايستاده) (از آن ها می خواهم که يکی امام و ديگری پيامبر 
باشد). سپس متن درس را با کمی حالت نمايشی می خوانم 
و از بچه ها می خواهم پس از شنيدن آن اين منظره را نشان 
دهند. سپس هر کدام احساس خود را ابتدا در يک يا دو 

جمله بنويسند و ٥ نفر در کالس بخوانند.

١٠ دقيقه 
کالس 
درس

احساس  توانستند  آيا 
به  خوبی  به  را  خود 
آورند؟  در  نمايش 
را  خود  احساس  آيا 
مکتوب  به صورت 
به خوبی ارائه کردند؟



١٢٥

از  استفاده  با  سوم:  گام 
می خواهم  ايجاد شده  حس 
و  محرم  به  را  قصه  اين 

عاشورا ارتباط دهم.

فکر  خود  با  دقيقه  يک  و  ببنديد  را  خود  چشمان  حال 
کنيد که شما چه کار يا کارهايی می کنيد عالقه ی خودتان 
پاسخ  نفر   ١٠ دهيد؟ (حدود  نشان  حسين (ع)  امام  به  را 

می دهند)

٨ دقيقه 
کالس 
درس

آيــاپـــاسخ هــايشان 
به  سؤال مناسب بود.

گام چهارم: ادامه ی هدف 
فعاليت  يک  انجام  با  قبلی 

لطيف و دوست داشتنی

دارم»  «دوست  فعاليت  می خواهم  دانش آموزان  از 
درباره ی  آن چه  از  دارم  (دوست  را  کتاب   ٤٤ صفحه ی 
فردی  به صورت  را  بکشم)  زيبايی  نقاشی  می دانم  محرم 
انجام دهند و آن را برای بغل دستی خود توضيح دهند. 
نفر  که  می خواهم  بعد  جلسه ی  يا  و  جلسه  اين  در  سپس 
به  را  او  نقاشی  دوستش  و  دوستش  نقاشی  دستی  بغل 
زودتر  را  نقاشی  بعضی ها  چنان چه  دهد.  توضيح  کالس 
تمام کردند، از آن ها می خواهم تا با نوشتن شعر يا نوحه ای 

آن را کامل تر کنند.

٢٠ دقيقه 
کالس 
درس

آيا نقاشی های مناسبی 
شده  تعيين  وقت  در 
توانستند  آيا  کشيدند؟ 
و  مناسب  توضيحات 
خوبی درباره ی نقاشی 
دوستشان  بــه  خـود 

ارائه دهند؟

گام پنجم: آشنايی بيش تر 
با امام حسين (ع) و استفاده 
از بزرگ ترها برای يادگيری 

بيش تر

جلسه  تا  نزديکان  و  خانواده  اعضای  از  سؤال  اين  طرح 
امام  به  چيزی  يا  جمله ای  شما  اگر  پدر،  مادر،  بعد: 
حسين (ع) می خواستيد بگوييد چه بود؟ چرا؟ سپس در 
کالس  در  را  والدين  جواب  مايلند  که  آن هايی  بعد  جلسه 

بخوانند.

٢٠ دقيقه 
کالس 
درس

اولياء  پاسخ های  آيا 
مناسب بود و توانسته 
را  خوبی  حس  بودند 

ايجاد کنند؟

گام ششم: تکميل يادگيری 
هدف  کامل  کردن  محقق  و 

درس

در  شده  انجام  نقاشی های  تا  می خواهم  دانش آموزان  از 
جلسه ی قبل  را در کالس توضيح دهند (٥ گروه)

١٥ دقيقه 
کالس 
درس

آيا نقاشی ها را به خوبی 
توضيح دادند؟

گام هفتم: تکميل يادگيری 
و جمع بندی

بگوييد  من  به  آن  تکميل  از  پس  و  کنيد  باز  را  کار  کتاب 
دوست داريد کدام طرف باشيد؟ چرا؟

١٥ دقيقه 
کالس 
درس

آيا کتاب کار را تکميل 
مناسبی  دليل  و  کرده 

ارائه دادند؟



١٢٦

طراحی درس براساس فعاليت های يک واحد يادگيری (طرح درس روزانه) (شماره ٢)

عنوان درس:
لبخند پيامبر

پايه:
سوم

بخش:
اخالق

زمان کل تدريس:
٥٠ دقيقه

هدف اصلی درس: 
ــ آشنايی با حفظ طبيعت و شيوه های استفاده ی صحيح از آن

ــ احساس مسئوليت در برابر حفظ طبيعت
ــ آشنايی با نحوه برخورد پيامبر با حيوانات

زمان و فعاليت های ياددهی ــ يادگيری و محتوای آناهداف  مرحله ای
مکان

ارزش يابی

برای رسيدن به هدف اصلی 
چند گام بايد بردارم؟ 

که  نکته  اين  کردن  تعيين 
و  ابتدا  در  فعاليت  کدام 
انتها  يا  و  ادامه  در  کدام 

قرار گيرد؟ و چرا؟

پاسخ  برای  فعاليت  انجام  نحوه ی  دقيق  دستورالعمل 
فعاليت  اين  در  معلم  و  فراگير  نقش  که  سؤال  اين  به 
چه  و  دارد؟  به  عهده  وظيفه ای  چه  کدام  هر  و  چيست 
کاری را چگونه بايد انجام دهد؟ از چه محتوايی استفاده 

می شود؟

مدت 
انجام هر 
فعاليت  و 
مکان آن

معلم پس از انجام هر فعاليت 
آيا  که  می پرسد  خود  از 
هدف  اين  به  دانش  آموزان 
رسيدند يا نه؟ آيا اين فعاليت 

مناسب بود يا نه؟

و  زمينه  ايجاد  اول:  گام 
به  ورود  برای  الزم  مقدمه 

بحث 

از دانش آموزان می خواهم به تصوير درس نگاه کنند و 
و  پيامبر)  (لبخند  درس  عنوان  بين  ارتباطی  چه  بگويند 
تصوير کتاب وجود دارد و به سه تا پنج نفر اجازه اظهار 

نظر می دهم.

٥ دقيقه 
کالس 
درس

توانستند  دانش  آموزان  آيا 
ارتباط مناسب بين عنوان و 

تصوير را بيان کنند؟ 

گــام دوم: ادامه ی ايجاد 
زمينه برای ورود به بحث

لبانشان  بر  لبخند  زمان هايی  چه  پيامبر (ص)  شما  نظر  به 
کند،  فکر  دقيقه  دو  تنهايی  به  کس  هر  می شود.  جاری 

سپس نظر را بر روی کاغذ بنويسد.

٥ دقيقه 
کالس 
درس

گمان های  و  حدس  آيا 
و  جالب  دانش آموزان 
آيا  بود؟  توجه  در خور 
نمونه های خوبی ذکر کردند؟



١٢٧

در  دقـت  سوم:  گـــام 
ريزه کـــاری هــا و مشاهـده 

دقيق تصوير کتاب

از دانش آموزان می خواهم دوباره به تصوير نگاه کنند و 
تصوير  چرا  دارد؟  پيامی  چه  شده  کشيده  دست  بگويند 
گرد کشيده شده است؟ چرا نوک پرندگان باز است؟ (سه 

تا پنج نفر به صورت فردی پاسخ می دهند.)

٥ دقيقه 
کالس 
درس

آيا دانش آموزان توانستند به 
دقت  خوب  تصوير  ظرايف 
پاسخ هايشان  آيا  کنند؟  
حدس  آيا  بود؟  کننده  قانع 
و گمان هايشان درست بود؟ 
لبخند  داليل  توانستند  آيا 

پيامبر را بيان کنند؟

بـه  تـوجه  چهارم:  گــام 
رفتار  و  درس  موضوع 

پيامبر در برابر حيوانات

توجه  کتاب  داستان  به  می خواهم  دانش آموزان  از  حال 
بر  لبخند  موضوعی  چه  برای  (ص)  پيامبر  ببينند  و  کنند 
لبانشان جاری شده است، سپس خودم قصه را با کمک 
از  و  می خوانم  لحن  در  تغيير  و  چهره  و  دست  حرکات 
خوشحال  پيامبر  چرا  بگويند  انتها  در  می خواهم  آن ها 

شد؟

١٠ تا 
١٥ دقيقه 

کالس 
درس

لبخند  داليل  توانستند  آيا 
پيامبر را بيان کنند؟

اهداف  تعميم  پنجم:  گام 
درس به زندگی روزمره

در  را  پرنده  که  باشيد  مرد  آن  جای  داريد  دوست  آيا 
با  زمان  اين  در  اگر  چرا؟  بود؟  داشته  نگه  خود  دستان 
چنين افرادی يا بچه هايی که پرنده ها و حيوانات را اذيت 
دانش آموزان  (به  می کنيد؟  چه  شويد،  روبه رو  می کنند، 
فرصت داده می شود تا به صورت دو يا سه نفره درباره ی 
روی  بر  را  حل  راه  دو  يکی  و  کنند  مشورت  موضوع 
نمايند. سپس آن ها را خوانده، با کمک  يادداشت  تابلو 

دانش آموزان توضيح می دهيم.)

١٠تا ١٥ 
دقيقه 
کالس 
درس

تذکرات  توانستند  آيا 
کسانی  درباره ی  را  مناسبی 
را  حيوانات  و  پرندگان  که 
اذيت می کنند، ارائه دهند؟

گام ششم: احساس همزاد 
پنداری  با پرندگان

از دانش آموزان می خواهم کتاب کار خود را باز کنند و 
بنويسند اگر شما يکی از آن پرندگان بوديد، بعد از خجالت 
می داديد و  نشان  خود  از  را  رفتاری  کارش چه  از  مرد 
چه  می کرديد؟  تشکر  پيامبر  از  چگونه  بی زبانی  زبان  به 
می گفتيد؟ آن را بنويسيد و سپس نوشته ی خود را با نفر 

کناری خود عوض کنيد و آن را برای هم بخوانيد.

١٠ تا 
١٥ دقيقه 

کالس 
درس

خود  احساس  توانستند  آيا 
کاغذ  روی  خوبی  به  را 
بياورند؟ آيا نکات مناسبی را 
به عنوان تشکر ذکر کردند؟ 

گام هفتم: ارائه ی راه های 
جديد کمک به حيوانات

دو نفر دو نفر فعاليت (اکنون می توانی) را بخوانيد و پس 
(هر  را  خود  پيشنهادی  راه های  مشورت،  دقيقه  سه  از 
اين  بنويسيد.  کالس  تابلوی  روی  کار)  راه  يک  گروه 
فعاليت را می توانيد در خانه انجام داده و نظرات اعضای 

خانواده را نوشته و به کالس بياوريد.

١٠ تا 
١٥ دقيقه 

کالس 
درس

آيا راه های مناسبی را برای 
کمک به حيوانات  پيشنهاد 

کردند؟



١٢٨

طراحی درس براساس فعاليت های يک واحد يادگيری (طرح درس روزانه) (شماره ٣)

عنوان درس:
برای دوست

پايه:
چهارم

بخش:
اخالق

زمان کل تدريس:
٥٠ دقيقه

هدف اصلی درس: 
ــ آشنايی با برخی از وظايف و حقوق دوستان نسبت به يکديگر
ــ توجه به ويژگی های يک دوست خوب و راه های حفظ آن

ــ آشنايی با برخی از فوايد و آثار رعايت حقوق ديگران

زمان و فعاليت های ياددهی ــ يادگيری و محتوای آناهداف  مرحله ای
مکان

ارزش يابی

هدف  به  رسيدن  برای 
بايد  گام  چند  اصلی 

بردارم؟ 
تعيين کردن اين نکته که 
کدام فعاليت در ابتدا و 
کدام در ادامه و يا انتها 

قرار گيرد؟ و چرا؟

دستور العمل دقيق نحوه ی انجام فعاليت برای پاسخ به اين 
سؤال که نقش فراگير و معلم در اين فعاليت چيست و هر 
کدام چه وظيفه ای به  عهده دارند؟ و چه کاری را چگونه 

بايد انجام دهند؟ از چه محتوايی استفاده می کنند؟

مدت 
انجام هر 
فعاليت  و 
مکان آن

هر  انجام  از  بعد  معلم 
فعاليت از خود می پرسد 
به  دانش  آموزان  آيا  که 
اين هدف رسيدند يا نه؟ 
آيا اين فعاليت مناسب 

بود يا نه؟

پرسش  اول:  گام 
(اين  قبلی  درس  از 
به منظور  دوستی ها) 
برای  ذهنی  آمادگی 
ديگر  ابعاد  با  آشنايی 

دوست خوب 

از  دارد،  ارتباط  قبلی  درس  با  درس  اين  که  آن جايی  از 
در  را  دوست  بخواهيد  اگر  می کنم  سؤال  دانش آموزان 
هشت  الی  (هفت  می گوييد؟  چه  کنيد،  تعريف  جمله  يک 

نفر نظرات خود را شفاهی ارائه می دهند).

٧ــ ٨ 
دقيقه 
کالس 
درس

آيا پاسخ دانش آموزان 
نشان دهنده ی آمادگی 
الزم و فهم درست از 
ويژگی های  از  برخی 

دوست خوب بود؟

زمينه   ايجاد  دوم:  گام 
و  بحث  به  ورود  برای 

داستان ابوذر 

به  مربوط  کار  کتاب  فعاليت  می خواهم  دانش آموزان  از 
«انتظارات  عبارت  زير  در  سپس  کنند  باز  را  درس  اين 
پنج  از  بعد  و  بنويسند  را  خود  انتظارات  دوستم»  از  من 
يا شش نفر می خواهم نوشته ی خود را از روی متن در 

کالس بخوانند.

٧ ــ ٨ 
دقيقه 
کالس 
درس

را  الزم  انتظارات  آيا 
به خوبی بيان نمودند؟



١٢٩

گام سوم: ايجاد زمينه 
و آگاهی از وظايف يک 
دوست در برابر دوست 

ديگر

بعدی  فعاليت  خواست  خواهم  آن ها  از  فعاليت،  از  بعد 
«انتظارات دوستم از من» را تکميل کنند و حدود پنج تا 

شش نفر آن را در کالس بخوانند.

٧ــ ٨ 
دقيقه 
کالس 
درس

دوست  انتظارات  آيا 
بالعکس  صورت  به  را 
به خوبی اظهار نمودند؟

آشنايی  چهارم:  گام 
ويژگی های  از  برخی  با 

دوستان پيامبر (ص)

حال به دانش آموزان می گويم هر کدام از ما نسبت به هم 
ياران  رفتار  بدانيد  مايليد  آيا  می کنيم.  رعايت  را  نکاتی 
پيامبر با ايشان به عنوان يک دوست چگونه بود؟ سپس با 
کمک چهار يا پنج نفر از دانش آموزان درس را در کالس 
می خوانيم (البته می توان دو پاراگراف آخر را با کمک دو 
يا سه نفر از دانش آموزان به صورت نمايشی اجرا کرد).

١٠ دقيقه 
کالس 
درس

درس  متن  به  آيا 
کردند؟  توجه  به خوبی 
آيا توانستند به صورت 
را  متن  ديالوگ 

به خوبی بخوانند؟

گام پنجم: جمع بندی 
و نتيجه گيری

از  و  می خوانم  را  بگويم  برايت  دوست داری  فعاليت 
سؤاالت  به  شفاهی  به صورت  می خواهم  دانش آموزان 

پاسخ گويند.

٥ ــ ٦ 
دقيقه 
کالس 
درس

دوست  نشانه های  آيا 
خوب در رفتار ابوذر 
پاسخ  به خوبی  را 

دادند؟

و  بسط  ششم:  گام 
و  يادگيری  توسعه ی 
بيان  و  خالقيت  ايجاد 
در  دوست  صفات 

قالب تصوير

فعاليت من می توانم را خوانده و فرصت داده می شود تا 
ويژگی ها و صفات دوست خوب را در قالب نقاشی يا انشا 

تنظيم کنند برای جلسه ی بعد بياورند.

 ………
منزل

نـــقــاشی هـــا  آيـــا 
فــهــم  نشان دهـنـده 
دانش آموزان  درست 
از ويژگی های دوست 

خوب بود؟
ايجاد  هفتم:  گام 
خالقيت و فضای شاد

که  را  کار  کتاب  دوم  تمرين  می خواهم  دانش آموزان  از 
نوشتن متنی زيبا با استفاده از کلمات داده شده است، با 
دادن يک فرصت ١٠ دقيقه ای برای خواندن در کالس 
بعد  جلسه  برای  منزل  در  روزه  دو  يک  فرصت  يک  يا  و 

انجام دهند.

١٠ دقيقه 
در کالس 
درس و 
دو روز 
در منزل

آيـــا   تــوانستند  متن 
استـفـاده  بــا  مناسبی 
از  کـلمـات  داده  شده 
بـــنـــويسند؟کـــدام 
دانش آموزان خالقيت 
بيش تـــری از خـــود 

نشان دادند؟



١٣٠

طراحی درس براساس فعاليت های يک واحد يادگيری (طرح درس روزانه) (شماره ٤)

عنوان درس:
باغ سری

پايه:
پنجم

بخش:
اخالق و احکام

زمان کل تدريس:
١٠٠ دقيقه (دو جلسه ٥٠ دقيقه ای)

هدف اصلی درس: 
ــ آشنايی با مفهوم امر به معروف و نهی از منکر و برخی نمونه های آن

ــ احساس وظيفه در مورد امر به معروف و نهی از منکر و نحوه تذکر دادن
ــ آشنايی بيش تر با مفهوم حالل و حرام و برخی از مصاديق آن

زمان و فعاليت های ياددهی ــ يادگيری و محتوای آناهداف  مرحله ای
مکان

ارزش يابی

برای رسيدن به هدف اصلی 
چند گام بايد بردارم؟ 

که  نکته  اين  کردن  تعيين 
و  ابتدا  در  فعاليت  کدام 
انتها  يا  و  ادامه  در  کدام 

قرار گيرد؟ و چرا؟

به  پاسخ  برای  فعاليت  انجام  نحوه ی  دقيق  العمل  دستور 
اين سؤال که نقش فراگير و معلم در اين فعاليت چيست و 
هر کدام چه وظيفه ای به  عهده دارند؟ چه کاری را چگونه 

بايد انجام دهند؟ از چه محتوايی استفاده می کنند؟

مدت 
انجام هر 
فعاليت  و 
مکان آن

هر  انجام  از  پس  معلم 
فعاليت از خود می پرسد 
که آيا دانش  آموزان به اين 
هدف رسيدند يا نه؟ آيا اين 
فعاليت مناسب بود يا نه؟

و  انگيزه  ايجاد  اول:  گام 
قبلی  آموخته های  بررسی 

دانش آموزان 

پازل های مختلفی از تصاوير کارهای خوب و بد در اختيار 
يک  برای  نمونه  (به عنوان  می دهم  قرار  دانش آموزان 
کالس ٣٢ نفره، آن ها را به هشت گروه چهارتايی تقسيم 
می کنم و به هر گروه دو پازل می دهم که در مجموع شانزده 
پازل کار خوب و بد در اختيارشان قرار داده می شود). 
تخته سياه را با کشيدن خطی به دو قسمت تقسيم می کنم و 
از آن ها می خواهم پس از مرتب کردن تصاوير، آن ها را بر 
روی کاغذ ديگری بچسبانند؛ سپس يک نفر از هر گروه، 
دو پازل مرتب شده را در تخته سياه با چسب بچسباند (در 
پاسخ به سؤال احتمالی دانش آموزان که کدام تصوير را 
سمت چپ يا راست قرار دهند، چيزی نمی گويم و اجازه 
کم کم  تا  بگيرند،  تصميم  خودشان  اختيار  با  تا  می دهم 
متوجه شوند که آيا تصوير گروه خود را در جای مناسب 

نصب کرده اند يا خير.)

١٥ دقيقه 
نمازخانه 
و يا يک 
فضای 
مناسب 
بزرگ تر 
از کالس

را  پازل ها  توانستند  آيا 
را  آن ها  و  کرده  جور 
خود  مناسب  جای  در 
گروه  کدام  کنند؟  نصب 
گروه  کدام  و  زودتر 
انجام  را  کار  اين  ديرتر 

دادند؟



١٣١

کار  تشخيص  دوم:  گام 
خوب از بد

از گروه ها می خواهم تا برای هر رديف، يک نام انتخاب 
کنند، سپس آن را در کالس بازگو نمايند. از يکی دو گروه 
با  سپس  می پرسم.  را  گروهشان  خاص  نام  انتخاب  دليل 
کمک دانش آموزان تصويری را که در جای خود صحيح 

نصب نشده باشد جابه جا می کنيم.

٧ دقيقه 
همان 
مکان

انتخاب  مناسب  نام  آيا 
مناسبی  داليل  و  کرده 
ارائه کردند؟ آيا توانستند 
کدام  که  دهند  تشخيص 
تـصوير نــابـجـا نـصب 

شده است؟

و  تفکر  ايجاد  سوم:  گام 
به  دستيابی  برای  انديشه 
مفهوم امر به معروف و نهی 

از منکر

کارهای  تا  کنيم  کار  چه  می پرسم  دانش آموزان  تمامی  از 
نشود  ديده  زشت  و  بد  کارهای  و  زياد  جامعه  در  خوب 
(حدود سه الی چهار گروه پاسخ می دهند). سپس می پرسم 
به اين کار در جامعه چه گفته می شود و توضيحات الزم 
دانش آموزان  برای  سخنرانی  صورت  به  اختصار  به  را 

بيان می کنم.

٧ دقيقه 
همان 
مکان

امر  واژه  به  توانستند  آيا 
به معروف و نهی از منکر 

اشاره نمايند؟

گام چهارم: آشنايی با يکی 
از موقعيت های روزمره امر 

به معروف و نهی از منکر

از دانش آموزان می خواهم به کتاب درسی توجه کنند و با 
کمک چند نفر از دانش آموزان متن درس را می خوانيم و 
در پايان، فعاليت شماره ی يک کتاب را به صورت فردی 
انجام دهند؛ يعنی حدس بزنند ادامه ی داستان بعد از ديدن 
صاحب باغ چه خواهد شد و در ادامه بعد از سه، چهار 
دقيقه فرصت، از چند نفر می خواهم که ادامه ی داستان 

نوشته خود را بخوانند.

١٥ دقيقه  
همان 
مکان

را  داستان  توانستند  آيا 
در جهت هدف درس به 

خوبی ادامه دهند؟

گام پنجم: آشنايی بيش تر 
و  معروف  به  امر  اهميت  با 

نهی از منکر

فعاليت شماره ی ٢ کتاب را خوانده و از شش الی هفت 
و  هادی  چرا  می کنم   مطرح  را  شده  مطرح  سؤاالت  نفر 
مهدی سعی کردند به آن بچه ها تذکر بدهند؟ تذکر هادی و 

مهدی چه سودی برای آن دانش آموزان داشت؟

٥ دقيقه 
همان 
مکان

بـــه  تـــوجه  بـــا  آيــا 
پـاسخ  درس  موضوع 
و  صحيح  دانش آموزان 

مناسب بود؟

بــا  گـــام ششم: آشنايی 
شيوه هــای مختلف امر بــه 

معروف و نهی از منکر

دانش آموز می پرسم هادی و مهدی برای آگاه  از سه نفر 
بکنند؟  می توانستند  ديگری  کارهای  چه  بچه ها  آن  کردن 

در دين ما به اين کار چه می گويند؟

٥ دقيقه 
همان 
مکان

آيـــا پـاسخ مناسبی بــا 
درس  موضوع  به  توجه 

توانستند ارائه کنند؟



١٣٢

با  آشنايی  هفتم:  گام 
در  قرآن  آيات  از  نمونه ای 
بيان اهميت امر به معروف و 

نهی از منکر

ابتدا يک بار آيه ی آمده در کتاب را با کمک دانش آموزان 
از روی آن می خوانيم سپس اين آيه را به نه قسمت تقسيم 
کرده و هر يک را بر روی برگه سفيدی می نويسيم و از نه 
برگه  يک  کدام  هر  تا  می گيرم  کمک  دانش آموزان  از  نفر 
می  آن ها  از  سپس  کنند  نصب  خود  سينه ی  روی  بر  را 
خواهم به گونه ای کنار هم روبه روی دانش آموزان بايستند 
که مانند آيه ی کتاب، کلمات صحيح کنار هم قرار گيرد. 
بعد از دانش آموزان می خواهم دوباره آن را بخوانند و با 
کمک آن ها معنای آيه کامل می شود و يک نفر با صدای 

بلند آن را تکرار می کند.

١٠ دقيقه 
همان 
مکان

به خوبی  را  آيه  آيا 
توانستند  آيا  خواندند 
اين نه نفر به درستی در 
آيا  بايستند؟  خود  جای 
به خوبی  را  آيه  معنای 

کامل کردند؟

با  آشنايی  هشتم:  گام 
معروف  به  امر  از  نمونه ای 
با  همراه  منکر  از  نهی  و 

خالقيت و نوآوری

از دانش آموزان می خواهم اگر خاطره يا داستانی در اين 
به  سپس  نفر)   ٣ تا   ٢ (حدود  کنند  تعريف  می دانند  زمينه 
تا  می شود  داده  فرصت  دقيقه  پنج  نفری  چهار  گروه های 
نمايشی را ترتيب دهند که در آن امر به معروف و نهی از 

منکر انجام می شود.

دقيقه   ١٥
هــمــــان 

مکان

نمايش  و  خاطرات  آيا 
مناسبی ارائه نمودند؟

گـام نهم: بــه کــار بـردن 
آموخته های خود در زندگی 

روزمره

از دانش آموزان می خواهم فعاليت اول کتاب کار (داستان 
تذکر) را به صورت فردی بخوانند و به سؤاالت آن پاسخ 
دوست  می کنی؟  چه  تو  بکند،  خطايی  کسی  اگر  دهند. 
داريد ديگران را به چه کارهايی تشويق کنيد؟ اگر خودت 
مرتکب خطا شوی، دوست داری رفقايت چگونه تو را 

متوجه خطايت کنند؟
آن  سؤاالت  به  و  کنند  نگاه  دوم  فعاليت  تصاوير  به  سپس 
چنين  برابر  در  تو  می گويند؟  چه  تصويرها  دهند.  پاسخ 

مواردی چه می کنی؟ چرا؟

دقيقه   ٢٠
هــمــــان 

مکان

پاسخ  سؤاالت  به  آيا 
مناسبی ارائه دادند؟ 

تصاوير  به  توجه  با  آيا 
درست  بچه ها  پاسخ 

بود؟



١٣٣

طراحی درس براساس فعاليت های يک واحد يادگيری (طرح درس روزانه) (شماره ٥)
عنوان درس:

 يکتا
پايه:
پنجم

بخش:
خداشناسی

زمان کل تدريس:
٥٠ دقيقه 

هدف اصلی درس: 
ــ آشنايی با مهربانی و بخشندگی خدا و مصاديق آن

ــ آشنايی با معنا و مفهوم توحيد

زمان و فعاليت های ياددهی ــ يادگيری و محتوای آناهداف  مرحله ای
مکان

ارزش يابی

هدف  به  رسيدن  برای 
بايد  گام  چند  اصلی 

بردارم؟ 
تعيين کردن اين نکته که 
کدام فعاليت در ابتدا و 
کدام در ادامه و يا انتها 

قرار گيرد؟ و چرا؟

دستور العمل دقيق نحوه ی انجام فعاليت برای پاسخ به اين 
سؤال که نقش فراگير و معلم در اين فعاليت چيست و هر 
کدام چه وظيفه ای به  عهده دارند؟ و چه کاری را چگونه 

بايد انجام دهند؟ از چه محتوايی استفاده می شود؟

مدت 
انجام هر 
فعاليت  و 
مکان آن

هر  انجام  از  بعد  معلم 
فعاليت از خود می پرسد 
به  دانش  آموزان  آيا  که 
اين هدف رسيدند يا نه؟ 
مناسب  فعاليت  اين  آيا 

بود يا نه؟

گام اول: ايجاد انگيزه و 
کنجکاوی و نشاط

الزم،  هماهنگی های  و  ايمنی  مسائل  به  توجه  با 
می برم  کوهستان  يا  و  رود  دريا،  کنار  به  را  دانش آموزان 
و از آن ها می خواهم پس از چند دقيقه قدم زدن بگويند 
دست  آن ها  به  حسی  چه  اين ها  ديدن  از  می بينند؟  چه 
می دهد؟ آيا اين چيزها زيبا هستند؟ چرا؟ ديدن اين مناظر 
ياد  به  يا  و  می کند  ايجاد  آن ها  ذهن  در  را  چيزهايی  چه 

آن ها می آورد؟

١٥ دقيقه 
کنار دريا 
رودخانه، 
پارک و يا 
کوهستان

الزم  فرح  و  نشاط  آيا 
ايجاد  مناظر  ديدن  از 
توانستند  آيا  شد؟ 
به  را  زيبايی  مطالب 

زبان بياورند؟

گام دوم: ايجاد زمينه 
برای درک بهتر معنای 

توحيد 

کنند  باز  را  درسی  کتاب  می خواهم  دانش آموزان  از 
هنگام  و  می خوانيم  را  درسی  متن  نفر  چند  کمک  با  و 
معنا  بيش تر  تفهيم  به  چشم  و  دست  حرکات  با  خواندن 
از  را  درس  آخر  جمله ی  متن،  پايان  در  می کنم.  کمک 
دانش آموزان می پرسم و می گويم الحمداللّٰه رب العالمين 

يعنی چه؟

٧ ــ ٨ 
دقيقه 
همان 
مکان

آيا خوب گوش کردند؟ 
آيا معنای آيه را درست 

گفتند؟



١٣٤

با  آشنايی  سوم:  گام 
معنا و نحوه ی خواندن 

سوره ی توحيد 

دانش آموزان  با  را  درسی  کتاب  يک  شماره ی  فعاليت 
مرور کرده؛ يعنی می گويم يکی بخواند و دومی ادامه دهد 
(هر پنج نفر يک آيه از سوره را خوانده و نفر بغل دستی 
بالفاصله آيه ی بعدی را ادامه دهد) سپس معنای سوره ی 
توحيد را از دانش آموزان می پرسم و با کمک آن ها معنای 

سوره را مرور می کنيم.

٧ دقيقه 
همان 
مکان

را  توحيد  سوره  آيا 
خواندند؟  درستی  به 
را  سوره  معنای  آيا 

توانستند بيان کنند؟

توجه  چهارم:  گام 
بيش تر به معنا و مفهوم 
متن  و  توحيد  سوره ی 

کتاب درسی

از دانش آموزان می پرسم دو نفر دو نفر توجه کنيد ببينيد 
توحيد)  سوره  (معنی  معنا  اين  با  درس  متن  قسمت  کدام 
تناسب بيش تری دارد؟ چرا؟ (حدود ٣ گروه جواب های 

خود را ارائه می دهند.)

١٠ دقيقه 
همان 
مکان

آيا توانستند داليل قانع 
تناسب  برای  کننده ای 
سوره  با  درس  متن 

توحيد ذکر کنند؟

آشنايی  پنجم:  گام 
و  يکتا  معنای  با  بيش تر 

يگانه

از دانش آموزان می خواهم با کمک نفر کناری هر کلمه ای 
از درس را که تقريبًا معنای يکتايی را می دهد، مشخص 

کنيد و بر روی کاغذ بنويسند.

٣ دقيقه 
همان 
مکان

لغات  توانستند  آيا 
و  يکتا  برای  مشابهی 

يگانه ذکر کنند؟

گام ششم: ايجاد تنوع 
و نشاط و بازی

به  را  درس  کليدی  کلمات  کلمات،  با  بازی  عنوان  به 
هم ريخته، بر روی يک کاغذ به دانش آموزان می دهم و از 
آن می خواهم سريع حدس بزنند کلمه ی مورد نظر و معنای 
آن چيست؟ مانند: (و ـ ح ـ ی ـ د ـ ت) توحيد ــ (گ ـ ن 

ـ ی ـ ه ـ ا) (يگانه)

٥ دقيقه 
همان 
مکان

آيا کلمات مورد نظر را 
درست حدس زدند؟

تکميل  هفتم:  گام 
ايجاد  و  يادگيری 

خالقيت

سپس  کنند  باز  را  کار  کتاب  می خواهم  دانش آموزان  از 
فعاليت اول و دوم را توضيح می دهم و می خواهم که آن 
مدرسه  به  و  کنند  تکميل  منزل  در  بعد  جلسه ی  برای  را 

بياورند.

٥ دقيقه 
همان 
مکان

متن  توانستند  آيا 
استفاده  با  خالقانه ای 
شده  داده  کلمات  از 
درس  هدف  جهت  در 
توانستند  آيا  بنويسند؟ 
صفات خدا را در سوره 

حمد ذکر کنند؟



١٣٥

طراحی درس براساس فعاليت های يک واحد يادگيری (طرح درس روزانه) (شماره ٦)

عنوان درس:
 صبح روز بعد

پايه:
پنجم

بخش:
 اخالق

زمان کل تدريس:
٥٠ دقيقه 

هدف اصلی درس: 
ــ آشنايی با اهميت و فوايد برنامه ريزی

ــ توانايی برنامه ريزی برای ايام و اوقات خود

زمان و فعاليت های ياددهی ــ يادگيری و محتوای آناهداف  مرحله ای
مکان

ارزش يابی

برای رسيدن به هدف اصلی 
چند گام بايد بردارم؟ 

که  نکته  اين  کردن  تعيين 
و  ابتدا  در  فعاليت  کدام 
انتها  يا  و  ادامه  در  کدام 

قرار گيرد؟ و چرا؟

دستور العمل دقيق نحوه ی انجام فعاليت برای پاسخ به اين 
سؤال که نقش فراگير و معلم در اين فعاليت چيست و هر 
کدام چه وظيفه ای به  عهده دارند؟ و چه کاری را چگونه 

بايد انجام دهند؟ از چه محتوايی استفاده می شود؟

مدت انجام 
هر فعاليت  
و مکان آن

هر  انجام  از  پس  معلم 
فعاليت از خود می پرسد 
به  دانش  آموزان  آيا  که 
اين هدف رسيدند يا نه؟ 
آيا اين فعاليت مناسب 

بود يا نه؟
و  زمينه  ايجاد  اول:  گام 
انگيزه ی الزم برای ورود به 

بحث

قبل از اين که دانش آموزان کتاب را باز کنند ابتدا از چند 
نفر می پرسم: «صبح روز بعد فکر می کنی چه کار  کنی؟» 
پس از شنيدن جواب به چهار الی پنج نفر از دانش آموزان 
برای  ببينيم  و  بخوانيم  هم  با  را  قصه  اين  بياييد  می گويم 

سهيل قصه ی ما چه اتفاقی افتاده است.

٧ دقيقه 
کالس 
درس

آيا حدس های مناسبی 
ارائه کردند؟

زمينه  ايجاد  دوم:  گام 
برای برنامه ريزی بهتر 

هر  به  و  می گيرم  کمک  نفر  سه  از  متن  خواندن  برای 
کدام نقشی می دهم (يکی راوی، ديگری مادر و نفر سوم 
خوانده  درس  متن  نفر  سه  اين  کمک  با  سپس  سهيل) 
می کنند  نقش  ايفای  خود  جای  در  کدام  هر  و  می شود 
می خواهم  دانش آموزان  ديگر  از  و  می خوانند)  را  (متن 
هنگام خواندن متن درس از خود عکس العمل نشان دهند 

و حس خود را ابراز دارند (مثًال هورا بکشند).

٧ دقيقه 
کالس 
درس

نقش  نفر  سه  اين  آيا 
ايفا  خوبی  به  را  خود 
نفر  سه  بايد  يا  کردند 
تکرار  را  آن  ديگر 
کنند؟ آيا دانش آموزان 
مناسب  عکس العمل 
نشان  خود  از  را 

دادند؟



١٣٦

با  آشنايی  سوم:  گام 
عواقب بی برنامگی

از دانش آموزان می خواهم به مدت سه دقيقه فعاليت اول 
کتاب درسی را انجام دهند و افکار خود را روی کاغذ 
بياورند که: «صبح روز بعد چه اتفاقی ممکن است بيفتد؟» 
که  می خواهم  نفر  پنج  الی  چهار  از  فرصت  دادن  از  بعد 

نوشته ی خود را بخوانند و اظهار نظر کنند.

١٠ دقيقه 
کالس 
درس

نوشته های  آيا 
جهت  دانش آموزان 
درست  درس  هدف 
بود؟ آيا اظهار نظرهای 

خوبی ارائه کردند؟

با  آشنايی  چهارم:  گام 
عواقب  جبران  چگونگی 

بی برنامگی

دهند  انجام  را  بعدی  فعاليت  می خواهم  دانش آموزان  از 
و با مشورت نفر کناری خود به مدت يک دقيقه بگويند: 

«چگونه سهيل می تواند خطاهايش را جبران کند؟»

٧ دقيقه 
کالس 
درس

پيشنهاد های  آيا 
جبران  برای  مناسبی 

خطا ارائه کردند؟

گام پنجم: آشنايی با نکاتی 
بايد  برنامه ريزی  در  که 

رعايت کرد

فعاليت  تا  می دهم  فرصت  دقيقه  دو  دانش آموزان  به 
شماره ی دو کتاب را پاسخ داده و سپس از چهار الی پنج 
دانش آموزان می خواهم تا جواب های خود را بخوانند و 
با کمک يک دانش آموز نکات مهم هر کدام را در تابلوی 

کالس يادداشت می کنم.

٨ دقيقه 
کالس 
درس

مناسبی  پاسخ های  آيا 
به  آيا  کردند؟  ارائه 
برای  خوبی  نکات 
برنامه ريزی بهتر اشاره 

کردند؟

بـا  آشنايـی  ششم:  گـام 
مــوجــود  اشکـاالت 
از  استفاده  با  برنامه  هر  در 

شخصيت جاجول

کنند  نگاه  جاجول  تصاوير  به  می خواهم  دانش آموزان  از 
و بگويند آيا جاجول در برنامه ريزی خود موفق بوده يا نه؟ 
چرا؟ سپس راهنمايی های خود را به جاجول بنويسند و 
نفر).  هفت  کنند (حدود  بيان  کالس  در  را  آن ها  از  يکی 
مابقی فعاليت ها را نيز در منزل تکميل کنند و برای جلسه 

بعد به همراه بياورند.

١٠ دقيقه 
کالس 
درس و 
منزل

عـلل  تــوانستند  آيـا 
عــدم  يــا  مـوفـقـيت 
جـاجــول  مــوفقيت 
آيــا  بنـويسند؟  را 
الزم  راهنمايی هـــای 
آيا  کـردند؟  ارائه  را 
را  ديگـر  فعاليت های 

کامل نمودند؟



١٣٧

طراحی درس براساس فعاليت های يک واحد يادگيری (طرح درس روزانه) (شماره ٧)

عنوان درس:
 جشن بزرگ

پايه:
دوم

بخش:
 مراسم

زمان کل تدريس:
دو زمان ٥٠ دقيقه ای

هدف اصلی درس: 
ــ آشنايی دانش آموزان با نام مبارک حضرت امام زمان (ع)

ــ تقويت عالقه و محبت نسبت به امام زمان (ع)
ــ تمايل و آمادگی برای حضور در جشن نيمه شعبان

زمان و فعاليت های ياددهی ــ يادگيری و محتوای آناهداف  مرحله ای
مکان

ارزش يابی

برای رسيدن به هدف 
بايد  گام  چند  اصلی 

بردارم؟ 
تعيين کردن اين نکته 
در  فعاليت  کدام  که 
ابتدا و کدام در ادامه 
گيرد؟  قرار  انتها  يا  و 

و چرا؟

دستور العمل دقيق نحوه ی انجام فعاليت برای پاسخ به اين 
سؤال که نقش فراگير و معلم در اين فعاليت چيست و هر 
کدام چه وظيفه ای به  عهده دارند؟ و چه کاری را چگونه 

بايد انجام دهند؟ از چه محتوايی استفاده می کنند؟

مدت 
انجام هر 
فعاليت  و 
مکان آن

هر  انجام  از  بعد  معلم 
فعاليت از خود می پرسد 
به  دانش  آموزان  آيا  که 
اين هدف رسيدند يا نه؟ 
آيا اين فعاليت مناسب 

بود يا نه؟



١٣٨

آماده سازی  گام اول: 
مــقـــدمــات جشن 

نيمه شعبان

از  شعبان  نيمه ی  از  قبل  هفته  دو  منظور  اين  برای 
يا  کالس  تزيين  وسايل  کدام  هر  می خواهم  دانش آموزان 
بياورند  به همراه  بعد  جلسه ی  برای  خود  با  را  نمازخانه 
به  و  و …)  کاغذ رنگی  کاغذکشی،  نخ،  چسب،  (قيچی، 
مدت يک جلسه با کمک دانش آموزان کالس و نمازخانه 
و  سرود  دو  يکی  خواندن  مسئوليت  و  می کنيم   تزيين  را 
دکلمه را به بعضی دانش آموزان می دهم و در همان جلسه 
آن ها به تمرين سرود مشغول می شوند. بعد از اتمام کار با 
هماهنگی اوليای مدرسه از دانش آموزان می خواهم پدر 
و مادرشان را نيز برای جلسه ی بعد به مدرسه دعوت کنند 
ـ هم چنين يادآور  تا با حضور آن ها جشن زيبايی برپا کنيمـ 
خوانی  شعر  مسابقه ی  در  مايل اند  که  کسانی  که  می شوم 
امامان  و  زمان  امام  درباره ی  مناسبی  شعر  کنند،  شرکت 
ديگر آماده کنند و برای جلسه بعد حاضر باشند و خودم 
تعدادی جايزه برای مسابقات جشن آماده می سازم ــ از 
يک نفر می خواهم مسئوليت عکاسی از برنامه را به عهده 

بگيرد.

٥٠ دقيقه 
کالس 
درس و 
نمازخانه 
يا سالن 
مدرسه

آيـــا دانش آمــــوزان 
توانستند در اين مدت 
نمازخانه  يا  کالس 
تزئين  خوبی  به  را 
گروه های  آيا  کنند؟ 
سرود توانستند تمرين 
خود  و  داشته  خوبی 
آيا  سازند؟  آماده  را 
الزم  هماهنگی های 
پذيرايی  دعوت،  برای 
انجام  به خوبی   … و 
است  الزم  آيا  شد؟ 
برای  بيش تری  زمان 
داده  تمرين  و  تزئين 

شود؟

آغــاز  دوم:  گــام 
جشن  بـــرگـــزاری 
و  قرآن  خـواندن  بــا 

سرود 

از دانش آموزان می خواهم بعد از خواندن آياتی از قرآن و 
آغاز مراسم سرودی را در ابتدا برای دوستان و پدران و 
مادرانشان اجرا کنند. در مواقع الزم آن ها را با صلوات 
در  دانش آموزان  از  يکی  و  کنيم  تشويق  زدن  دست  و 
عکس  دانش آموزان  اوليای  از  برنامه  مختلف  فواصل 

می گيرد.

١٠ دقيقه 
نماز خانه 
و يا سالن 
مدرسه

آيا مسئوليت داده شده 
به خوبی  توانستند  را 

اجرا کنند؟

گــام سوم: آشنايی 
و  شعبان  نيمه  روز  با 
علت جشن گرفتن آن

از يکی از دانش آموزان می خواهم متن درس را به همراه 
ضمن  و  بخواند  دانش آموزان  برای  زيبا  دکلمه ی  يک 
زمان  امام  ميالد  مورد  در  کلمه ای  چند  گويی  خوشامد 
(عج) صحبت کند و در ادامه خودم يا يکی از اولياء آن 

را تکميل می کنيم.

٧ــ ٨ 
دقيقه 

نماز خانه 
يا سالن 
مدرسه

آيا نکات مناسبی برای 
امروز  جشن  چرايی 

بيان شد؟



١٣٩

گام چهارم: 
و  مسابقه  برگزاری 

شعرخوانی

از دانش آموزان می خواهم در برابر اوليا و دانش آموزان 
قرار بگيرند و شعرهای خود را پيرامون امامان، به صورت 
ساده با ريتم خاصی بخوانند و سپس با جوايزی که از قبل 

آماده کرده ام، از ايشان تشکر می نمايم.

٧ــ ٨ 
دقيقه 

نمازخانه 
و يا سالن 
مدرسه

آيا اشعار خوانده شده 
مناسب بود؟

گـام پنجم: آشنايی 
زمان  امام  با  بيش تر 
بـرگـزاری  طريق  از 

مسابقه ی  اعداد

کنار تابلوی سالن يا نمازخانه می ايستم و از دانش آموزان 
می خواهم به اعدادی که روی تابلو می نويسم، توجه کنند 
و به صورت فردی بگويند اين اعداد چه ارتباطی با جشن 
و چه ارتباطی با امام زمان (عج) دارد سپس اين اعداد را 
بر روی تابلو می نويسم. عدد ١٢ … (دوازدهمين امام). 
عدد ١٤ … (چهاردهمين معصوم). عدد ٣١٣ … (ياران 
درست  پاسخ  که  کسانی  به  ظهور)  هنگام  در  امام  خاص 

می دهند بالفاصله جايزه می دهم.

٧ ــ ٨ 
دقيقه 

نمازخانه 
و يا سالن 
مدرسه

ارتباط  توانستند  آيا 
موضوع  و  اعداد  بين 
را  (عج)  زمان  امام 

به خوبی بيان کنند؟

گام ششم: 
از  تشکـر  و  تـقـدير 
شرکت کـنـنـدگـــان 
ودست انــدرکــاران 

جشن

را  ديگری  سرود  می خواهم  دانش آموزان  از  تعدادی  از 
بخوانند و سپس با کمک چند نفر از دانش آموزان و اوليا 

از همه پذيرايی می کنيم.

٨ ــ ٩  
دقيقه 

نمازخانه 
و يا سالن 
مدرسه

آيا سرود مورد نظر را 
کردند؟  اجرا  خوبی  به 
به خوبی  جشن  آيا 

برگزار شد؟
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