درس هفتم

بوی بهشت
توضیحات درس
همه جوامع بشرى براى این صفت خداپسندانه ،اهمیت خاصى
نیکى و احسان به دیگران ،صفتى پسندیده و ممدوح است که ٔ
قائل اند و فاعل آن را محترم مى شمارند .در این میان ،البته بعضى نیکى ها اهمیت دو چندان دارد که نیکى به پدر و مادر از جمله
آنهاست.
پسندیده اویس نسبت به مادرش بیان می شود
به دلیل اهمیت و ضرورت احترام به پدر و مادر ،در درس هفتم نمونه ای از رفتار
ٔ
که به عنوان یکی از مصادیق نیکی به والدین به شمار می آید.
نکته :پیشنهاد می شود با توجه به پیمانه ای بودن آموزش درس هدیه های آسمان ،در صورت امکان این درس با توجه به
مناسبت های مرتبط با والدین مثل روز مادر یا روز پدر تدریس شود.

اهداف درس
1ــ آشنایی با ضرورت و شیوه های احترام به پدر و مادر
2ــ احساس قدردانی و تشکر از زحمات پدر و مادر
3ــ ادای احترام به پدر و مادر
4ــ آشنایی با پیام قرآنی.

مفاهیم کلیدی
ادب و احترام به پدر و مادر
قدردانی از زحمات پدر و مادر

روش تدریس
توصیههایی برای شروع مناسب تدریس:
گزینه بسیار مناسبی برای تدریس این درس باشد (در
پایه ششم میتواند ٔ
1ــ فیلم «بوی خوش مدینه» در درس تفکر و پژوهش ٔ
صورت امکان و پخش فیلم).
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زمینه بحث و استدالل دانشآموزان فراهم شود.
بعد از دیدن فیلم میتوان با طرح سؤاالتی ٔ
آرزوی اویس قرنی چه بود؟
او برای رسیدن به آرزوهایش چه سختیهایی را تحمل کرد؟
چرا اویس با وجود داشتن آرزوی دیدن پیامبر (ص) و تحمل سختیهای راه ،بدون دیدن او به یمن بازگشت؟
بین آرزوی پیامبر (ص) و
خواسته مادر کدام را انتخاب میکردید؟ (در این سؤال سعی شود دانشآموزان دیدگاههای مختلف
ٔ
را بیان کنند و به دنبال یک پاسخ نباشند).
ماده خوبی برای شروع تدریس است .بنابراین،
2ــ طرح این سؤاالت میتواند بعد از خواندن متن درس مطرح شود .متن درس ٔ
درباره موضوع آن را ایجاد کنید.
بیش از هر چیز مناسب است در بچهها شوق شنیدن قصه و تحقیق و جست و جو
ٔ
3ــ درس را می توان با استفاده از فعالیت کتاب (فکر می کنم) آغاز گردد که موضوع احترام گذاشتن به مادر و پدر و رفتار
صحیح با بزرگ ترها بار دیگر در این جا مطرح شود و مورد بحث و گفت وگوی دانش آموزان قرار گیرد.
4ــ یک
مسابقه جمله نویسی با موضوع دوست دارم در قول و قرارهایم به پدر و مادرم .............در کالس برگزار کنید.
ٔ
از دانش آموزان بخواهید جمله های خود را با خط خوش بنویسند و برای آنها قاب تهیه کنند .آن گاه نمایشگاهی ترتیب دهند و این
قابها را در معرض دید عموم بگذارند( .میتوانید از اولیا جهت بازدید از نمایشگاه دعوت نمایید).
  5ــ میتوانید در پایان ،درس را با بیان شعر ،ضرب المثل یا خاطره نامهای به مادر به اتمام برسانید.
مادر مهربانم
گلها را دوست دارم چون مثل تو هستند.
گل را دوست دارم؛ زیرا بوی موهای تو را میدهد.
گل یاس را دوست دارم؛ زیرا مانند چادر نماز تو پاک و سپید است.
مادرم تو گل همیشه بهار منی.
هر روز که از مدرسه به خانه میآیم با دیدن گل روی تو بهار را هدیه میگیرم.
لبخند تو مانند گل رزی است که آرام شکفته میشود.
ای خدای مهربان که این گل بهشتی را آفریدهای .او را همیشه برای من نگه دار.
فرزند شما…………
  6ــ تلفیق با درس دوم غروب یک روز بهاری
(از پدر و مادر خود در قالب دعایی برای آنها تقدیر کنند)

فعالیت های درس
 فکر می کنم :این فعالیت به منظور تحلیل و جمع بندی از متن داستان «بوی بهشت» طراحی شده است .دانش آموزان ابتدا
حیطه شناختی اهداف درس
با فکر و تحلیل رفتار اویس ،احترام او به مادرش را نتیجه گیری می کند و به عبارت دیگر با این فعالیت
ٔ
تکمیل میگردد.
 گفتوگو کنیم :این فعالیت نیز برای تحلیل متن داستان در نظر گرفته شده است .در این فعالیت ،دانش آموزان خود را
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در یک دو راهی قرار میدهند و با مقایسه میان دو راهی که اویس میتوانست انتخاب کند و با هر انتخاب از چه امتیازاتی برخوردار
می شد ،بیش از گذشته با اهمیت احترام به مادر (حتی نسبت به دیدار پیامبر اسالم) آشنا میشوند.
 دوست دارم :در این فعالیت ،دانش آموزان نسبت به آنچه تا کنون فکر کرده اند و فهمیدند ،ابراز عالقه میکنند .وقتی
احترام به پدر و مادر و اهمیت آن از سوی دانش آموزان ادراک گردید ،گوش سپردن به سخنان ایشان و توجه به قولهایی که به آنها
نتیجه این احترام و به دنبال آن است که دانش آموزان در این فعالیت نسبت به
میدهند (که در این سنین ممکن است زیاد اتفاق بیفتد) ٔ
آن اظهار نظر مینمایند.
 بیندیشیم :پس از آموزش پیام قرآنی (با توجه به شیوه ای که در دروس قبل گذشت) دانشآموزان در گروه های چند نفره
با توجه به مضمون آیه ،پیرامون نیکو سخن گفتن با والدین و مصادیق آن به گفت وگو بپردازند .در ادامه نمایندگان هر گروه نتایج بحث
را بیان می کنند.
شیوه تصویر خوانی ،دانش آموزان نمونههایی از نیکی به پدر و مادر را بیان
 ببین و بگو :در این فعالیت ،با استفاده از ٔ
میکنند .میتوانید با کمک آنها ،مصادیق بیشتری را مطرح نمایید .این کار به تثبیت و عینی سازی اهداف درس ،بسیار کمک مینماید.
 کامل کنید :این بخش با برقراری ارتباط میان مفاهیم درس ،به تثبیت اهداف کمک می کند .دانش آموزان با پاسخ به
کننده حدیث
سؤاالت و کنار هم قرار دادن حروف اول پاسخ ها (مسجد ،آب ،دعا ،روزه ،ابراهیم و نماز) به ٔ
کلمه «مادران» که تکمیل ٔ
نبوی است 1،می رسند .سپس در گروه های خود پیرامون این حدیث به گفت وگو می پردازند .هدف از این فعالیت ،آشنایی با مقام و
جایگاه مادر و اهمیت آن در اسالم است تا جایی که بهشت به شرط رضایت او پاداش داده میشود.
با هم بخوانیم :در این قسمت ،ضمن ایجاد احساس خوشایند و دلچسب در دانشآموزان از خواندن شعر ،این ذهنیت
را در آنها تقویت میکنیم که احسان و نیکی به والدین بسیار سفارش شده و از آزردن آنان نکوهش شده است .رضایت آن دو رضاى
الهى و خشم آنان خشم خداست .احسان به پدر و مادر عمر را طوالنى مىکند و سبب مىشود که فرزندان ما نیز به ما احسان کنند.
با خانواده :در این فعالیت با یاد آوری یکی از پیامهای قرآنی دروس پایههای اول و دوم کتاب آموزش قرآن
درباره پدر و مادر
ٔ
یعنی آیات (بقره )83/و (لقمان ،)14/ارتباط طولی و عرضی مطالب حفظ میشود و دانشآموزان فرصت می یابند تا آنچه را در رابطه با
رفتار با پدر و مادر آموخته اند ،مرور کنند .برای شکوفایی حس هنری و پرورش خالقیت دانش آموزان ،تأکید بر خط زیبا و تزیین آیه
با نقاشی و حاشیه های زیبا توصیه می شود.

1ــ الج َّن ُة تحت أقدامِ االُم ِ
هات؛ کنزالعمال ،ج  ،16ص  :461ح 45439؛ مستدرک الوسائل ج  15ص 180
َّ
َ َ َ

61

۶۲

ﺟﺪول ارزﺷﻴﺎﺑﯽ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﺧﻼق و آداب اﺳﻼﻣﯽ  ،ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ
و ﺿﺮورت اﺣﺘﺮام ﺑﻪ
ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺗﻤﺎﻳﻞ و
ﺗﻼش ﺑﺮای رﻋﺎﻳﺖ آن

ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ

ﺷﻤﺎرۀ
دروس

۷

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ

ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ و
ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ــ اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای
رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ــ اﺑﺮاز ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ

ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺧﻮب

ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر را در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺑﺮای
رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻤﻮاره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب ــ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﺪاق ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از آن اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر را در ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺑﺮای رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ــ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻔﻬﻮم آن را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ــ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻢ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر را در دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﯽدﻫﺪ و ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ــ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﮔﺎر ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻔﻬﻮم آن را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر را در دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و ﮔﺎﻫﯽ
اوﻗﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ــ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآﻧﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻔﻬﻮم آن را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻣﻮزش
و ﺗﻼش
ﺑﻴﺸﺘﺮ

دانستنی های معلم
1ــ اسالم در مورد احترام به والدین آن قدر تأکید کرده است که در کمتر مسئله اى این مقدار تأکید دیده مى شود .به عنوان
نمونه ،به چند مورد اشاره مى کنیم:
در چهار سوره از قرآن مجید نیکى به والدین بالفاصله بعد از
مسئله توحید قرار گرفته است .تقارن این دو مسئله بیانگر
ٔ
سوره فوق الذکرعبارت اند از:
احترام فوق العاده اسالم براى پدر و مادر است .چهار
ٔ
ون ِإ َّل الل َّٰه َو ِبالۡ َوالۡ َدی ۡ ِن ِإ ۡح َساناً.
سوره بقره ٔ
آیه َ :83ل ت َ ۡعبُ ُد َ
ٔ
ِ
ِ
ِ
اعبُ ُدوا الل َّٰه َو ال َ ت ُ ۡش ِرکُوا به َش ۡیئاً َو بالۡ َوالۡ َدی ۡ ِن ِإ ۡح َساناً.
سوره نساء ٔ
آیه ۡ :36
ٔ
ِ
ِ
ِ
آیه َ :151أ َّ ل ت ُ ۡش ِرکُوا به َش ۡیئاً َو بالۡ َوالۡ َدی ۡ ِن ِإ ۡح َساناً.
سوره انعام ٔ
ٔ
ِ
ک َأ ۡن َل ت َ ۡعبُ ُدوا ِإ َّل ِإی َّ ُاه َو بالۡ َوالۡ َدی ۡ ِن ِإ ۡح َساناً.
سوره اسراء ٔ
آیه َ :23ق َضى َرب ُّ َ
ٔ
 اهمیت این موضوع تا آن پایه است که هم قرآن و هم روایات به صراحت توصیه مى کنند که حتى اگر پدر و مادر کافر
ک ِب ِه ِع ۡل ٌم فَ َل
باشند ،رعایت احترامشان الزم است .در
سوره لقمان ٔ
آیه  15مى خوانیمَ :و ِإ ۡن َج َ
ک ِبى َما ل َ ۡی َس ل َ َ
اک َعلَى َأ ۡن ت ُ ۡش ِر َ
اه َد َ
ٔ
الدن ۡ َیا َم ۡع ُروفاً« :اگر آنها به تو اصرار کنند که مشرک شوى اطاعتشان مکن ،ولى در زندگى دنیا به نیکى با
ت ُ ِط ۡع ُه َما َو َص ِاح ۡب ُه َما ِفى ُّ
آنها معاشرت نما».
 شکرگزارى در برابر پدر و مادر در قرآن مجید در ردیف شکرگزارى در برابر نعمت هاى خدا قرار داده شده است ،با اینکه
نعمت خدا بیش از آن اندازه است که قابل شمارش باشد ،و این دلیل بر عمق و وسعت حقوق پدران و مادران مى باشد .چنان که در
ِ ِ ِ
ک.
سوره لقمان ٔ
آیه  14مى خوانیمَ :أ ِن ۡاشکُ ۡر لى َو ل َوال َدی ۡ َ
ٔ
اجازه کمترین بى احترامى را در برابر پدر و مادر نداده است .در حدیثى از امام صادق علیه السالم مى خوانیم:
قرآن حتى
ٔ
اگر چیزى کمتر از «اف  »1وجود داشت خدا از آن نهى مى کرد و این حداقل مخالفت و بى احترامى نسبت به پدر و مادر است.2
2ــ احترام به مادر ،مهمترین پیام این درس است .احترام به مادر و عمل به خواستههای او آن قدر مهم است که حتی از دیدن
پیامبر هم واجبتر است .اویس با آنکه از سرزمینی دور (یمن) به دیدار پیامبر آمده بود ،اما به دلیل قولی که به مادرش داده بود ،حاضر
نشد کمی بیشتر صبر کند تا پیامبر را ببیند .پیامبر هم نه تنها از این عمل او آزرده نشد ،بلکه کار او را ستود.
3ــ معلّم با تبیین پیام این درس میتواند این سؤال را برای دانشآموزان مطرح کند که وقتی جوانی چون اویس حاضر نشد به
خواسته مادرش ،کمی بیشتر بماند تا پیامبر را ببیند؛ یعنی حتی دیدن پیامبر نیز نباید باعث عمل نکردن به دستورات مادر
سبب عمل به
ٔ
برنامه تلویزیون و… نباید مانع این شود که ما به حرفهای پدر و مادر بیتوجه باشیم.
شود ،پس قطعاً بازی ،یا دیدن ٔ
4ــ در این درس به نکات دیگری نیز در خصوص احترام به مقام مادر توجه داده شده است که عبارت اند از:
1ــ همان گونه که ما در دوران کودکی ضعیف و ناتوانیم و پدر و مادر از ما مراقبت میکنند ،در دوران پیری و ناتوانی آنها نیز
ما باید از آنها مراقبت کنیم.
2ــ اجازه گرفتن از پدر و مادر قبل ار رفتن به جایی.
1ــ اف کمترین اظهار ناراحتى است.
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یسى َع ۡن ُم َح َّمد بۡن س َنان َع ۡن َحدید بۡن َحک ٍیم َع ۡن أبى َع ۡبد الله ع َق َال أ ۡدنَى الۡ ُع ُقوق أ ّف َو ل َ ۡو َعل َم الل ُه َع َّز َو َجل َش ۡیئاً أ ۡه َو َن م ۡن ُه ل َ َن َهى َع ۡن ُه
2ــ ُم َح َّم ُد ب ۡ ُن ی َ ۡح َیى َع ۡن أ ۡح َم َد ب ۡ ِن ُم َح َّمد بۡن ع َ
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3ــ کمک به پدر و مادر در انجام دادن کارهای خانه.
4ــ مؤدبانه نشستن در کنار پدر و مادر.
بنده خوب خدا بودن به معنای این نیست که انسان شغل یا درآمد آن چنانی
  5ــ در این درس به این نکته اشاره شده است که ٔ
داشته باشد؛ بلکه چه بسا کسی یک چوپان ساده است اما بوی بهشت میدهد و کسی ثروتمند است ،اما از خدا دور باشد .آنچه که
برای انسان ارزش و مقام میآورد ایمان به خدا و انجام اعمال نیکوست.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این مسئله است که هر چند داستان درس در مورد مادر است ،اما حتماً باید
6ــ ٔ
مسئله احترام به پدر نیز آگاه کرد؛ چرا که بعد از احترام به مادر حرمت نهادن به پدر نیز از اهمیت باالیی
دانش آموزان را نسبت به
ٔ
برخوردار است.
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