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درس

خانواده ی مهربان

چندروزاستحسنوحسينبيمارهستندومادرازآنهامراقبتميكند.

امامعليوحضرتفاطمهکهفرزندانشانراخيليدوستدارند،برايسالمتي
آنهادعاميكنندومیگویند:

ّ
خدایااگرحالكودكانمانخوبشود،برايتشكرازتوسهروزروزه
ميگيریم.

خداكودكانراشفاداد.

چندروزبعد...

یامامعلي(عليهالسالم)روزههستند.
خانواده
ّ
هنگامافطارسفرهايسادهپهنميکنند.

صدايدرخانهبلندميشودوکسیازپشتدرمیگوید:
فقيريهستمگرسنه.غذایيبهمنبدهيد.

مردفقيرميدانداهلاینخانه،خانوادهیپيامبرهستندومانندپيامبر،مهربان

ودلسوز!

آنهاتصميمگرفتندبهاوكمككنند.

ّ
گيردوتشكرميكند.
هاراازدستامامعلي(عليهالسالم)مي
مردفقيرنان
ّ

روزبعدهنگامافطار...
یتيميدرميزند.

تصميمدیروزتكرارميشودوآنهاغذایشانرابهاوميبخشند.
روزسوم...

صدايدربلندميشود...

-مرديهستمگرسنه.غذایيميخواهم.
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برايسومينبارخانوادهیامامعليغذايخودرابهنيازمندانميبخشند.

توضیحات درس
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خانواده حضرت به افراد نیازمندی
خانواده ایشان است .داستان بخشش
این درس برای معرفی شخصیت حضرت علی(ع) و
ٔ
ٔ
خانه ایشان میروند و این در حالی است که آن ها روزه بودند و غذای دیگری هم در خانه
خانه علی(ع) آمده و با دستانی پر ،از ٔ
که به در ٔ
نداشتند.
سوره انسان نیز در شأن ایشان نازل شده است.
آیه  9از
در این داستان ،نکات ارزنده و جالبی وجود دارد و ٔ
ٔ
خانواده او با مردم است ،نه تأکید بر جنبههای عالی
به یاد داشته باشید که هدف اصلی این درس اشاره به مهربانی حضرت و
ٔ
مربوط به فداکاری و ایثار آن ها.
اصل این داستان در کتاب امالی صدوق ص 256آمده است و شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه ،آن را به دو سند ذکر
نموده است« :وسائل الشیعه ،ج 23ص.»304
مراد از خانواده پیامبر در این درس ،اهل بیت پیامبر است« .اهل بیت» اصطالحی است که در زمان پیامبر و توسط خود ایشان
استفاده شده و بر چهار نفر (که در این درس و درس بعدی با آن ها آشنا می شویم) اطالق شده است .معنای «اهل بیت» را نباید با معنای
«خانواده» که در میان ما رواج دارد و شامل همسر و همه فرزندان میشود ،اشتباه نمود .ممکن است فرد دیگری وجود داشته باشد که
جزء خانواده پیامبر باشد ،اما از اهل بیت ایشان نباشد.
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اهداف درس

خانواده آن حضرت
1ــ آشنایی با مهربانی حضرت علی(ع) و
ٔ
خانواده ایشان
2ــ تقویت عالقه و محبت به امیر مؤمنان (ع) و
ٔ
خانواده ایشان
3ــ تالش برای آشنایی بیشتر با رفتار و زندگی حضرت علی(ع) و
ٔ

انتظارات

دانشآموز طی فرایند آموزش:
1ــ حضرت علی(ع) و
خانواده ایشان را به عنوان انسانهایی مهربان میشناسد.
ٔ
خانواده او با مردم نیازمند ،با دوستانش گفت   وگو میکند.
درباره رفتار حضرت علی(ع) و
2ــ
ٔ
ٔ
نوشته کوتاه بیان میکند.
خانواده ایشان در قالب یک
3ــ احساس عالقه و انس خود را نسبت به حضرت علی(ع) و
ٔ
ٔ

مفاهیم کلیدی

مهربانی
کمک به نیازمندان

مراحل تدریس

شیوههایی برای شروع مناسب تدریس
ــ با طرح این سؤاالت :آیا شما بیمار شدهاید؟
پدر و مادرتان برای سالمتی شما چه کارهایی کردهاند؟
وقتی حال شما خوب شد آن ها چه کارهایی کردند؟
آیا شده شما برای پدر و مادر یا دوستان خود که بیمار شدهاند ،دعا کنید؟
چه دعایی کردهاید؟ بحث را بهگونهای هدایت کنید که در کالس اشارهای به این موضوع بشود که گاهی برای برآورده شدن
دعاهایمان و تشکر از خدا روزه نذر میکنیم.
ــ از بچهها بخواهید خاطراتشان را از روزههایی که گرفتهاند و احساسی که به هنگام افطار داشتهاند بیان کنند.
پیشنهادهایی برای انتخاب روش تدریس مناسب
ــ از آنجا که محتوای این درس بیشتر بر جنبههای عاطفی استوار است ،داستان درس را به گونهای بخوانید یا تعریف کنید که
بچهها نسبت به امام و
خانواده ایشان و مهربانی آن ها ،احساس همدلی و عالقه پیدا کنند.
ٔ
ــ خوب است فیلم مربوط به تدریس این درس را که از  DVDراهنمای معلّم تهیه شده در دفتر تکنولوژی آموزشی مالحظه
نمایید.
نکته :به هیچ وجه کار امام و خانوادهاش را با بچهها و خانوادههایشان مقایسه نکنید( .مثال ً نگویید آیا ما چنین
کاری کردهایم؟ یا چنین کاری را انجام میدهیم؟)
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نتیجه مورد نظر ندارند .کافی است آن ها بتوانند
دانش آموزان هنوز امکان انجام صحیح چنین مقایسهای را برای دستیابی به ٔ
فایده این عمل را تا حدی درک کنند.
نتیجه و ٔ

فعالیتهای پایان درس

دوست دارم :با تکمیل جمله توسط هر دانش آموز ،این فرصت را فراهم کنید که آن ها خود را جای قهرمانان این داستان
بگذارند و نظرشان را بیان کنند.
کامل کنیم :در این بخش ،نام افراد خانواده پیامبر در جاهای مناسب قرار میگیرد .در دو خانه پائین ،نام امام علی و
حضرت  فاطمه و در دو خانه باال ،نام امام حسن و امام حسین (علیهم السالم) نوشته میشود.
آن شب :خوب است این صفحه را به صورت انفرادی انجام دهند و برای آن که حرف دلشان را راحتتر به زبان بیاورند این
نوشتهها را خصوصی تلقی کنید که هرچه دلشان میخواهد بنویسند.
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امامت

عناوین کارنامه

ارزشیابی

خانواده
ــ آشنایی با
ٔ
علی(ع) به عنوان بهترین
انسان ها

اهداف کلی

9

شمارۀ
درس

خیلی
خوب

الگوگیری از ایشان تالش می نماید.

ــ به نمونه های متنوعی از رفتار حضرت علی (ع) و خانواده ایشان اشاره می کند و برای

نیازمند
آموزش
و تالش
بیشتر

خوب

ــ با کمک آموزگار به نمونه ای از رفتار حضرت علی (ع) و خانواده ایشان که در کتاب آمده
اشاره می کند و برای الگوگیری از ایشان تالش می نماید.

ــ چند نمونه از رفتار حضرت علی (ع) و خانواده ایشان که در کتاب آمده را توضیح می دهد
و برای الگوگیری از ایشان تالش می نماید.

ــ بیان نمونه ای از رفتار حضرت
علی (ع) و خانواده ایشان و تالش
برای الگوگیری از آن ها.
ــ با رعایت احترام ،رفتار خانواده
امام علی (ع) را بیان می کند و
برای الگوگیری از ایشان تالش
ــ به نمونه ای از رفتار حضرت علی (ع) و خانواده ایشان که در کتاب آمده اشاره می کند و
قابل قبول
می نماید.
برای الگوگیری از ایشان تالش می نماید.

نشانههای تحقق

سطوح عملکرد
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دانستنیهای معلم

نکته  :1در این درس دانشآموز به این مطلب آگاه میشود که خانواده پیامبر یا همان اهل بیت ،همچون خود پیامبر مهربان و
دلسوزند .یعنی همان گونه که در درسهای قبل پی به محبت و مهربانی خدا و به دنبال آن مهربانی پیامبر ببرد ،در این درس از مهربانی
همه این تأکیدات بر روی مهربانی پیامبر و اهل بیت او با هدف آموزش این نکته است که آن بزرگواران نسبت
خاندان او با خبر میشودٔ .
همه انسانها دلسوز و مهربان بودهاند و در نتیجه خیر و سعادت همگان را میخواستهاند .فهم این نکته توسط دانشآموز ،وی را
به ٔ
برای پذیرش دستورات و تعالیم آنان آماده میکند زیرا با توجه به نکته قبل درک میکند که این دستورات و تعالیم از سر خیرخواهی و
دلسوزی بوده و این خانواده مهربان از طریق این آموزهها چیزی جز سعادت بشر را نمیخواستهاند.
اگر مخاطب با این رویکرد به آموزههای دین نگاه کند ،دیگر آن ها را اجبار و مجموعهای از باید و نبایدهای تحمیلی نمیبیند بلکه
همه اینها از جانب کسی آمده که مهربانترین مهربانان است (خدای متعال) و کسانی آن را تبلیغ و ترویج کردهاند که از لطف
مییابد که ٔ
و کرم خداوند بهره برده و مانند خدای خویش مهربان و دلسوز بودهاند .بنابراین تمام دستورات دین ،از شارع آن گرفته تا حامل آن،
همه براساس دلسوزی و رأفت در حق انسان بوده است.
نکته  :2در این درس بر توجه به فقیران و یتیمان و نیازمندان تأکید ویژهای شده است .تا در مخاطب حس دلسوزی و
دغدغه مندی نسبت به نیازمندان جامعه تقویت شود و خود را در برابر آنان مسئول بداند.
نکته  :3با توجه به این درس ،دانشآموز میفهمد که کمک به نیازمندان حتی در شرایطی که خود نیز محتاجیم ،امری الزم
است .یعنی اینگونه نیست که خودمان در بینیازی باشیم و آنگاه به دیگران کمک کنیم ،بلکه در هنگامی که خودمان هم مال اندکی داریم
میتوانیم بخشی از آن را انفاق کنیم .این آموزه درست در مقابل این تفکر و َمثَل غلط است که میگوید« :چراغی که به خانه رواست
به مسجد حرام است!» .در اسالم ،حتی آن گاه که خود انسان محروم است ،نباید از توجه به فقیران غافل بماند.
نکته  :4مطالب مهم دیگری نیز در البه الی برخی عبارات درس گنجانده شده که چون جزو اهداف اصلی نبوده به سرعت از
آن عبور شده است که عبارتند از:
1ــ توجه دوباره به مفهوم دعا و نیایش و طلب خیر از خداوند متعال در دعای حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س)
سفره خانواده امام علی(ع) اشاره میشود؛ سفرهای
2ــ تشویق به ساده زیستی و پرهیز از ریخت و پاش و اسراف در آنجایی که به ٔ
سیره حضرت علی (ع) تنها یک نوع غذا در آن وجود داشت
ساده و به دور از غذاهای رنگارنگ و پر زرق و برق .سفرهای که با توجه به ٔ
و از چینش غذاهای مختلف بر سر سفره جلوگیری میشد.
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