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 مقدمه
برخوردار است و یکی از مهمترری    تربیت از جایگاه ویژه ای در آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت 

اهداف بعثت انبیاء تربیت انسان های صالح بوده است. بعرد از انبیراءا ادامره دهاردران راه آنهرا یعاری ا مره        

و اولیای الهی هم برای تربیت انسان های سالم و صالح تالش فراوان کرده انرد کره آنهرا را بره      می  معصو

اهداف خلقت نزدیک سازند. با نگاه به سیر تاریخی نظام های مختلف هم می توان پی برد کره تربیرت مرردم    

ساز و کارهای مختلفی هم یکی از مهمتری  و اصلی تری  برنامه های نظام های مختلف بوده است و برای آن 

طراحی کرده اند که در جمهوری اسالمی هم اهمیت آن دو چادان بوده است. اما آنچه مسلم استا توجه بره  

خود را پیاپی به بار خواهد آورد کره دارای ریهره    شیری  ای  نکته که درخت تعلیم و تربیت آنگاه میوه های

 تبر و استوار باشد. ریهه هایی که: های سِ
ایاوابراگرفاهاازاانیبعارینوابیشد؛د :ارایاماانی واواال اااوا ااوالً

ا؛خاماکررادیآغیزاوابهاکجیابیادیاشخصابیشداکهاازاکجیابیاگریراریوابهاتعند :ارایامااهندووارقیقاواانظمابیشداثی ییً

اثیلثید ً:ااجرییناالیق،اشییساه،ات ا یاوارغدغهاانداراشاهابیشد.

وپرورشا تعلیم و تربیت رسمی کهور را بر عهرده دارد و ملرل تولیرد علرما شکوفاسرازی      با توجه به ایاکه آموزش 

رفت امروزه نقش آمروزش و پررورش    استعدادها و ملل پرورش نیروهای مستعد و آماده برای آیاده کهور استا باید

دم بر کسی پوشیده نیست. مقام در ابعاد مختلف تربیتی و تأثیر آن بر اخالقا رفتارا رفتارا عملکرد و ارتباطات عامه مر

اگر مارممارومهرمانسلم  ر ومممممم» فرمودند: 21/21/48در دیدار فرهاگیان و معلمان استان کرمان در تاریخ  معظم رهبری 

بمجمدمبسمیدمکهماعتممدمبهم فسموما ضبمطماجتممعومداشتهمبمشد،میکم  لما ئملستمپذی مومبمع ضهمومبمکفمیتمب ایمکمرنمیمبزرگ،م

یمابتکمر،میکم  لماه بمنمومبردونماس رماما تمرمیمگسر یمدرمدرونمهرم مادزمیمبرزرگمجما ره،میرکم  رلممممممممممیکم  لمدارا

  «.فداکمر،میکم  لمپ کمرمبمشد،مرازمومک سدشمآامزشمومپ ورشماست
 ا آموزش و پرورش زیر باایی تری  نهاد جامعه است. با توجه به ای  جایگاه به تعبیر مقام معظم رهبری 

مقرام معظرم    یو با الهام از رهامودها یآموزش و پرورش در نظام اسالم واالی گاهیو جا تیرو با توجه به اهم  یا از

، ی، اقتصااد ی، اخالقا یاعتقااد ) تیر ساد به شش ساحت مهرم ترب   یا درشد.  یطراح  یادیساد تلول باا   یرهبر

آمروزش و  و در نظرررفته شرده   ییهر کدام اهداف و راهکارها یاشاره شده است و برا ی(و بدن یستی، زی، هنریعلم

نقرش   اسراد   یر ا در یطرف ازنظر قرار بدهد.  خود آنها را مدّ یِو آموزش یتیترب یتهایکاد در فعال یپرورش را ملزم م

از ای  رو حروزه هرای   . شده است دیآموزش وپرورش تاک در آنقا ل و به حضور موثر  هیعلم یهاه حوز یبرا یمهم

علمیه برای نقش آفریای مااسب در آموزش و پرورش و کمک به ای  نهاد موثرا تمام توان خود را بسیج نمروده اسرت   

تا هم به رسالت خود عمل کرده باشد و هم کمک کار مااسبی برای آموزش و پرورش باشد تا به اهداف تربیتی دسرت  

تردوی  و اجرایری شرده     طرح تربیتی امینبا برنامه و با الهام از ساد تلولا  یابد. به همی  ماظور برای حضور ماظم و

 است تا بتواند در عرصه تعلیم و تربیت کمک کار آموزش و پرورش باشد.
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   هدف
 باشد. می انقالبی و کارآمد ناادا امتعهد پرهیزرارا موم ا آموزاندانش تربیت طرحا هدف

 یتیترب طرح کالن یهااستیس
 :ریرد قرار توجه مورد ذیل کالن هایسیاست دارد ضرورت تربیتیا اهداف به یابیدست ماظور به

 تربیت؛ و تعلیم در عترت و قرآن ملوریت .2

 هرای  برنامره  در 2 رهبرری  معظرم  مقرام  و  خمیای امام هایتوصیه و رهامودها ماویاتا به توجه .1

 تبلیغی؛ و ترویجی آموزشیا

 ؛«هکماللِ و تابَالکِ عَلِّمُهُمیُ وَ هِمیزَکّیُ و» فةیشر ةیآ به توجه با میتعل بر تربیت و هیتزک بودن مقدم .3

 ها؛برنامه تمام در یرهبر و تیوال انظام میتلک و تیتقو .8

 ؛یاخالق و یاید یهاارزش شدن اهینهاد به اهتمام .5

 مدرسه؛ آموزشی بار افزایش عدم و تربیت بودن اصل .6

 آن؛ یهاروش و تیترب در تاوع و تکرار اممارست تداوما به توجه .7

 ؛هابرنامه تمام در یروانهیم و اعتدال به اهتمام .4

 ت؛یترب در جاسیتی و یفرد یهاتفاوت به اهتمام .9

 ؛یاید میمفاه انتقال در یلیتلص مختلف مقاطع به توجه .22

  استانی؛ و مللی اقتضا ات به توجه .22

 ؛و... دوستان رروه هاارسانه ماناد ملیطی کااده خاثی عوامل به نسبت آموزاندانش سازی مصون .21

 تربیت؛ و جذب های شیوه سازی به .23

 صالح؛ انسان دیای تربیت نهاد مهمتری  مثابه به پرورش و آموزش جایگاه و معلمان اجتماعی مازلت یالاعت .28

  آموزان. دانش دیای تربیتتعلیم و  فرایاد در و... والدی  امعلمان مهارکت توسعه .25
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 تربیت مبانی
 ای  رساد. می اثبات به دیگر علوم در یا و است بدیهی یا که هستیم روبرو یهایفرضپیش با علم هر در

 2..روندمی شمار به دیگر بایانهای زیرباای زیرا انامادمی مبانی را هافرضپیش

 اسالمی تربیت و تعلیم مبانی توانمی .است معیای و مهخص مبانی دارای دیگر علوم مثل هم تربیت و تعلیم

 و شوند می ررفته وام دیگر هایدانش از یا و اند بدیهی یا که هستاد خبری های رزاره کرد: تعریف چای  را

 کار به اسالمی تربیت و تعلیم های روش و موانع عواملا مراحلا هاا ساحت اصولا ااهداف تعیی  برای

 1آیاد.می

 اسالمی تربیت و تعلیم بر ای رونه به دیگر علوم در که هستاد خبری هایرزاره از دسته آن امبانی رفت باید

 اصولا اهدافا تعیی  از اعم اسالمی تربیت و تعلیم مسا ل بررسی در و شوند می اثبات ادارند ماطقی متقدّ

 3ریرند. می قرار استفاده مورد اسالمی تربیت و تعلیم های روش و موانع عواملا امراحل هااساحت

 

 :8از عبارتاد که هستاد مختلفی های رونه دارای امبانی

 شناختی هستی مبانی .1

 ریغ و یماد موجودات میتقس ماناد: .دارد اشاره یهست جهان درباره یشااخت وجود یکل مباحث به

 یجیتدر موجوداتا داشت  مراتب ایمعلول و یعلّ ضرورت موجوداتا انیم ثرأت ریثأت وجود ایماد

 . و... ماده عالم در تزاحم جودو مادها عالم بودن

 شناختی معرفت .2

 امکان یقیایا شااخت وقوع امکان ماناد: .کاد می بلث شااخت به مربوط مسا ل درباره که مبانی به

 انتقال امکان ناملسوسا رامو شااخت امکان ذه ا از خارج عالم شااخت امکان مطلقا شااخت وقوع

 . ...و حضوری علم پذیریخطانا واقعا با حصولی علم مطابقت شااختا

 یاتیاله یمبان .3

 فهلّمؤ استاتاج در آنها از که اسالم ی د در اعتقادات مهمتری  به مربوط خبریا هستاد هایی رزاره

 قدر و قضا توحیدا مطلقا کامل خداوند وجود ماناد: شود.می استفاده اسالمی تربیت و تعلیم های

 . و... احس  نظام هستیا هدف و ایتغ وحدت هستیا نظام وحدت الهیا

 

                                           
 65 صفله 2392 اول چاپ نویسادران رروه اسالمی تربیت و تعلیم فلسفه . 2

 65 صفله ا.همان 1

 48 صفله اهمان .3

  243ص. . یوعموم یرسم تیوترب میتعل نظام در  یادیبا تلول ینظر یمبان.8
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 شناختی انسان مبانی .4

 از ما شااخت چه هر داردا او تربیت و آموزش در اساسی نقش انسان های ویژری ایاکه به توجه با

 خواهد بیهتری تقاناِ دارای او تربیت و آموزش ایبر ریزی برنامه اباشد تر دقیق و تر عمیق انسان

 اجتااب ا امریشااختی انسان مبانی به پرداخت  ااسالمی تربیت و تعلیم فلسفه در اساس ای  بر بود.

 غیرمادی جسما و روح از انسان ترکیب از: عبارتاد شااختی انسان مبانی مهمتری  که است ناپذیر

 بدن و روح رذاریتاثیر بدنا و روح تدریجی تغییرپذیری روحا جاودانگی روحا اصالت روحا بودن

 . و... انسان دوستی خود انسانا یهدفماد هاا انسان الهی فطرت انسانا بودن مختار همدیگرا بر

 شناختی ارزش مبانی .5

 واقعیغیر یا واقعی ارزشا مراتب ارزشا انواع ارزشا تعریف درباره که هستاد خبری هایه رزار

 نسبی یا مطلق ارزشا تغییر یا ثبات ارزشهاا ریری اندازه و تعیی  معیار ارزشا ماهأ ارزشا بودن

 کاد.می بلث ایاها ماناد و ارزش بودن
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 تربیت فرایند بر حاکم اصول

 مربی جانب از ها موقعیت و فضاها همه در که است جریانی آموزشی هایواحد و مدارس در تربیت

 تربیتی آثار دارای مربیان یها برنامه و ررفتا و افعال ی همه .شود می برقرار پیوسته صورت به بیمتر سوی به

 و مااسرب  یرت ترب صورت ای  در چون اکااد عمل شخصی های سلیقه ساسا بر تواناد نمی مربیان لذا .است

 قرار توجه مورد را اصولی ،تربیت و تعلیم فرایاد در مربیان دارد ضرورت رو ای  از .داد نخواهد رخ مطلوب

 .کااد اجرا اصول آن با ماطبق را خود های برنامه و دهاد

 کره  است دیای و علمی مسلّم اصول دارای ،است شده باا الهی معارف اساس بر که دیای تربیت و تعلیم نظام

 .رسید سازنده و سالم تربیت به نبتوا طریق ای  از تا است انکارناپذیر امری تربیت امر در آن به هتوج

 و معیرار  مثابره  به) تربیت در غایت تلقق چگونگی بیان جهت که اند حکمی و تجویزی قواعد تربیت اصول

 به را خود تربیتی وظایف از یک هر تا ریرند می قرار تربیت جریان در (تاثیررذار و مهم عوامل عمل راهامای

 .دهاد انجام مطلوب نلو

 بره  رسریدن  جهرت  متعددی اصول ا بهعمومی و رسمی تربیت و تعلیم نظام در بایادی  لتلوّ نظری مبانی در

  :کایم می اشاره آنها به راختصا صورت به طرح ای  در که است شده اشاره تربیتی اهداف

  :از عبارتند تربیت اصول

 اسالمی معیار نظام با انطباق .1

 زندری مت  در آن شئون همه بر حاکم معیار نظام و طبیه حیات آیی  مثابه به دی  به باید که آنجا از

 طبیه حیات قتلقّ زمیاه تری  مهم که آن های فهلّمؤ همه و تربیت جریان ساماندهی لذا داشتا توجه

 و اسالمی هایه آموز رب آن های ارزش و مبانی که پذیرد صورت معیاری نظام چارچوب در باید ااند

  .باشاد استوار  معصومی  ا مه و پیامبران سات اقرآن یعای دیای

 اخالقی و عبادی اعتقادی، تربیت اولویت .2

 التزام و انتخاب ضرورت و اسالمی معیار نظام با آدمی زندری شئون همه انطباق لزوم به توجه با

 های ساحت سایر به نسبت اخالقی و عبادی ااعتقادی تربیت اجامعه افراد توسط آن آزادانه و آراهانه

 است. برخوردار اولویت از و دارد ملوریت تربیت

 او ربوبی تدابیر بر تکیه و خداوند با ارتباط .3

 که شود می ملسوب آدمی حقیقی مربی یگانه ابهمث به متعال خداوند ااسالمی نگرش در که آنجا از

 می پیدا معاا آدمی هدایت و للوّت جهت در دیگران تربیتی اقدامات و تدابیر او عاایت و اذن به تاها

 خود عمل و اندیهه بر را توحیدی نگرش همی  باید تربیت انواع و مراحل همه در مربیان لذا اداک

 عامل و یهاء ما فعال پیچیده حرکت ای  در را خود تربیت فرایاد انجام تا آغاز از و سازند حاکم

 .نپادارند مستقل
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 مرتبتی تعامل و تدریج .4

 های ظرفیت و توانایی با متااسب فرد هر که است مراتبی دارای آدمی وجود در تکامل و تعالی

 پیش از ای رتبه و جایگاه دارای متعادلا و جانبه همه رشد و یابد می دست آن به خویش وجودی

 می فرد هر که پذیرد می صورت متعددی مراتب طی بلکه نیستا همگان برای یکسان و شده مهخص

 .یابد دست خویش سعی و وُسع سبحَ به آنها به تدریج به تواند

 ورزی عقل .5

 ارزیابی هاا ریزی برنامه هاا رذاری سیاست در باید رو یک از تربیت فرایاد در اصل ای  اساس بر

 های پژوهش نتایج و بهری دانش معتبر هایآورد دست و تربیتی اقدامات و ها ریری تصمیم اها

 توجه (اسالم مبانی با سازراری شرط )به مهورت ماناد جمعی ردخِ از تفادهاس هایسازراری  و معتبر

 نسبت امکان حد تا متربیان و مربیان فکورانها عمل یک مثابه به تربیت جریان در دیگر سوی از و نمود

 .ورزند اهتمام دیگران و خود عمل مداوم نقادی و ورزیردخِ به

 اعتدال .6

 تربیت فرایادا ریرد می بر در متعادل طور به را انسان وجودی شئون همه اطبیه حیات که طور همان

 توازن و اعتدال رعایت لزوم به توجه با ثانیاً و دهد پوشش را متربیان ندریز ابعاد تمام اوالً باید نیز

 حکم اعتدال و توازن اتربیتی های برنامه و ها فعالیت تمام بر باید طیبه حیات ادیگران امور همه رد

 افراط و سونگری یک از ااصالح و اقدام و ریزی برنامه تا ها سیاست و اهداف تعیی  از و باشد فرما

 .شود پرهیز معیارها و حدود به هیتوج بی و تفریط و

 مربیان مرجعیت و سندیت .7

 شایسته مرتبه به وصول و جمعی و فردی های شایستگی کسب للاظ به که مربیان اتربیت فرایاد در

 طراحی در را اصلی نقش ااند ررفته عهده بر را متربیان هدایت به کمک مسئولیت اطیبه حیات از ای

 .دارند عهده بر را متربیان تربیت ساز زمیاه اقدامات و تدابیر انجام و

 متربیان آزادی قاءارت و حفظ .8

 نه ااست انکار قابل غیر واقعیتی بوده و موجودات دیگر بر انسان امتیاز وجه که عمل اراده و آزادی

 انسان وجودی مرتبه ارتقاء برای معیاری همچون باید که شود داشته پاس تربیت امر در باید تاها

 ابیان عقیدها آزادی )شامل آن مختلف های جابه در عمل و اراده آزادی یابد. توسعه و رردد ماظور

 بر ریرد. قرار نظر مورد اسالمی یارمع نظام ارچوبچ در و معقول طور به باید (فعالیت و کردن روش

 برای سازی زمیاه جهت در ها ملدودیت و موانع رفع یعای اآزادی سلبی جابه بر عالوه اساس  ای

 شکوفایی برای مااسب های فرصت و امکانات آوردن فراهم یعای آن ایجابی جابه جانبها همه رشد

 ریرد. قرار نظر مورد باید نیز نمتربیا آزادانه عمل و انتخابی قدرت افزایش و اختیار
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 کرامت ارتقاء و حفظ .9

 فراهم آن ارتقاء ی زمیاه و حفظ تربیت جریان با مرتبط افراد همه ذاتی کرامت اتربیت فرایاد در باید

 افراد همه ذاتی کرامت تاها نه که یاباد سامان چاان تربیتی های فعالیت همه است الزم باابرای  .رردد

 زمیاه انفس تعزّ و ارزشمادی احساس با افراد همه است الزم بلکه اشود حفظ تربیت با مرتبط

 .آورند فراهم را دیگران و خود تکرام پاسداشت

 تربیتی عدالت .11

 هعهد بر اجتماعی پایدار و جانبه همه عدالت پیهرفت در را نقش تری  مهم تربیتی عدالت رعایت

 ررفت  نادیده و متربیان همه با یکسان همواجه و برابری معاای به هررز تربیتی عدالت اما .دارد

 و مهترک های ویژری به توجه اتربیتی عدالت برقراری برای بلکه نیست آنان متفاوتخصوصیات 

  .است ضروری آن نتایج و آنان کوشش به توجه و مربیان و متربیان متفاوت

 انسجام و یکپارچگی .11

 قبول و تربیت های ساحت انواع اابعاد ااجزاء از یک هر به توجه ضم  باید تربیت فرایاد در

 و حصر و سونگری یک از ایکپارچه و جامع نگاه با اآن در رونارون نهادهای و عوامل مهارکت

  .کردپرهیز  افرایاد ای  عااصر تفکیک و ها فهلّمؤ برخی به توجه

  پذیری انعطاف و پویایی .12

 فعال مواجهه افرد و جامعه در تغییر پدیده با و مسلم و ثابت امور به توجه باید تربیت فرایاد در

 حفظ ضم  تربیت فرآیاد در تربیت عوامل و هاروش اهابرنامه اهاسیاست تمامی .پذیرد صورت

 الزم پذیری انعطاف از متربیان و مربیان خاص های موقعیت و اقتضا ات با متااسب باید ااصول

 . باشاد برخوردار

 جانبه همه تعامل .13

 مداوم تعاملِ باید اسالم جامعه پیهرفت و ریری شکل و متربیان هویت ی پیوسته تعالی و تکوی برای 

 به بتوان طریق ای  از تا پذیرد صورت مربی نام به افراد از ایمجموعه با متربیان ی جانبه همه و

 . یافت دست تربیتی اهداف

 هماهنگی و مشارکت .14

 مجرای تری  اساسی مازله به باید تربیت فرایاد در ثیررذارتأ و سهیم اجتماعی عوامل و ارکان همه

 با اوظایف تقسیم از پس افرآیاد ای  از فعال پهتیبانی و مهارکت بر افزون طیبها حیات قتلقّ

 .باشاد داشته فعال همکاری و تعامل یکدیگر
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 نظارت و گویی پاسخ .15

 و باشاد پاسخگو خود عملکرد به نسبت باید تربیت امر با مرتبط و تاثیررذار و صلیح عوامل همه

 سهیم عوامل مجموعه عملکرد باید دیگر سوی از و بپذیرند را خویش اقدامات تربیتی آثار مسئولیت

 . ریرد قرار پایش و نظارت مورد تربیت امر با مرتبط و تاثیررذار و

 تربیتی مصالح تقدم .16

 موفقیت در تربیت نقش و طیبه حیات قتلقّ های زمیاه میان در تربیت جریان ویژه جایگاه به عاایت با

 و هاریریتصمیم تمام اصلی مدرک و شااسایی تربیتی مصالح باید ااجتماعی عوامل و نهادها همه

 در تربیت ارکان ویژه به تربیت فرآیاد در تاثیررذار عوامل همه و ریرد قرار اجتماعی هایریزیبرنامه

 . باشاد داشته تربیت امر به جدی اهتمام خود فعالیت به مربوط مختلف هایجابه بی  تزاحم مقام

 اسالمی تمدن و فرهنگ به توجه .17

 ریردمی صورت آن پهتیبانی به و جامعه فرهاگ بستر در الجرم اجتماعیا عملی مازله به تربیت فرایاد

 مادیبهره لذا .آیدمی شمار به جریان اصلی کارکردهای از آن ارتقاء و فرهاگ انتقال رو ای  از و

 سازی زمیاه نیز و تربیت انواع و مراحل بعضی در اسالمی تمدن و فرهاگ ارزشماد ذخایر از مااسب

 تعالی و تکوی  برای کارها و ساز تری  مهم از هافرهاگ دیگر با بومی فرهاگ فعال تعامل برای

 . بود خواهد متربیان ملی هویت

 نگری آینده .18

جامعه و شرایط فعلی آنها اساساً رو به سوی آیاده دارد و  ی فرداتربیت در عی  توجه به رذشته 

تدبیری جمعی برای ساخت  و پرداخت  آیاده جامعه انسانی دارد. از ای  رو ضرورت دارد مربیان با 

رویکردی فعال و آیاده نگرانه راهبردهای تربیتی مااسبی را در جهت مواجهه متربیان با چالش های 

 پیش رو داشته باشاد. 
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 تربیت در مؤثر عوامل
 در و اسرت  رونرارون  شررایط  تاثیر تلت و علل معلول خود که است پیچیده فرآیادی دارای تربیت

 تاثیر فرآیاد ای  در نلوی به که اموری همه به که یافت دست آن برای شده تعیی  اهداف به توانمی صورتی

 شود. توجه دارند مافی یا مثبت

 و تعلیم اهداف به دستیابی در است ممک  که را مختلفی علل اسالمیا تربیت مجریان دارد ضرورت ایاجا در

 اسرت  ممک  که دیگری پیامدهای به توجه با و مختلف شرایط با متااسب تا کااد شااسایی باشاد موثر تربیت

 تربیرت  و تعلریم  در آنهرا  از و بررزیاارد  را آنهرا  تری  مااسب که کااد تالش باشادا داشته بر در را علل ای 

 کااد. استفاده

 در مزبرور  علرل  تأثیر مانع و مزاحم است ممک  مختلف امور اماده عالم در تزاحم وجود به توجه با همچای 

 از ممکر   حرد  ترا  کره  آن بررای  نیرز  امور رونه ای  شااسایی جهت ای  از .شوند اهداف به وصول و تربیت

 2.دارد بسیار اهمیت اشود جلوریری اهداف به دستیابی در آنها مزاحمت

 بسریار  آنهرا  دهی جهت و تربیت و تعلیم فرایاد بر آنها تاثیر میزان و تربیت و تعلیم موانع و عواملتعیی   اترتیب ای  به

 .اند کرده تعریفمقتضیات  ایجاد و موانع رفع اساس بر را تربیت اساساً برخی که آنجا تا .است اهمیت با

 دیگر نگاهی با اسالمی تربیت عوامل انواع

 یا جانبه چاد غیرمستقیم یا مستقیم طور به توانادمی که شودمی اطالق اموری به اسالمی تربیت عوامل

  باشاد. موثر اسالمی تربیت اهداف قتلقّ در تدریج به عموماً و قصد بدون یا و قصد با خاص جهتی از

 مختلرف  انلای به تربیت اهداف قتلقّ در که است اطالق قابل عرفاً یا حقیقتاً اموری به اسالمی تربیت موانع

 توانارد  یم که دارند وجود زین یگرید عوامل ایتیترب های تیفعال کاار در باشد. داشته مافی تاثیری تواند می

 در ترا  باشاد داشته توجه آنها به طرح کاررزاران و انیمرب دارد ضرورت شوند. آن مانع ای و تیترب ساز اهیزم

 شود. حاصل یهتریب تیموفق اطرح اهداف به دنیرس راه

 و سساتمؤ خانوادها نهاد اجتماعیا الگوهای ادوستان امربیان و معلمان رفت توان می تعریف ای  به توجه با

 سیاسریا  و اقتصرادی  نهادهرای  هاارسانه غیردولتیا و دولتی از اعم پرورشی و پژوههی یا آموزشی نهادهای

 از پروای و خدا یاد درونیا استعدادهای استعدادهاا آموزشیا کمک ابزارهای آموزشیا فضاهای درسیا تبکُ

 ضرعف  حرافظگیا  کم ذهایا ماندری عقب همچای  روند.می شمار به اسالمی تربیت عوامل زمره در و... آن

 وسوسره هرای   و کاارده  رمرراه  نهادهای و وسایل و افراد دنیازدریا پرتیاحواس غرورا خودشیفتگیا ارادها

 1.شوندمی ملسوب اسالمی تربیت موانع از و... قیامت فراموشی و خدا از غفلت شیطانیا

                                           
 376 ص / فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی 2

 347 صفله / همان 1
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 طرح اجرای الزامات

 است الزم هستادا پرورش و آموزش مدارس در تربیتی طرح اجرای در اساسی رک  مبلغان که ای  به توجه با

 ریرد: قرار توجه مورد را ذیل الزامات و اصول تربیتیا طرح اجرای در

 اجرایی و مدیریتی الف(

 ها؛ برنامه اجرای در پهتکار و جدیت ابتکارا خالقیتا تدبیرا .2

 ابالغی؛ هایدستورالعملآ ی  نامه ها و  اجرای و )مدارس امی ( ستاد با همکاری و هماهاگی تعاملا .1

 مدرسه؛ موجود وضعیت بررسی و نیازساجی .3

 مدرسه؛ تربیتی های فعالیت تمام از بازخوردریری .8

 ها؛ فعالیت تمام در تربیتی طرح ملوریت .5

 جمعی؛ و رروهی های فعالیت سمت به آموزان دانش دهی جهت و سازی لتهکّ .6

 طرح؛ اهداف به دستیابی جهت برنامه فوق هایفرصت از استفاده .7

 تربیتی؛ و فرهاگی امور در والدی  و آموزاندانش مدرسها کادر معلمانا مدیرا دادن مهارکت .4

 ؛ و... معروف یاوران رروه و معرفتی هایحلقه تهکیل اردوا از اعم رروهی هایبرنامه به نسبت ویژه توجه .9

 تبلیغی؛ ماطقه و مدرسه آموزشی و تربیتی فرهاگیا تاثیررذار هایظرفیت و امکانات از استفاده .22

 مسجد؛ و خانواده مدرسها بی  قوی ارتباطی شبکه ایجاد .22

 مذهبی؛ و انقالبی هایمااسبت از بیهتر وریبهره جهت اجرایی تقویم طراحی .21

 ها؛برنامه مادنظام و صلیح اجرای و ریزیبرنامه .23

 تربیتی. و فرهاگی هایفعالیت و هابرنامه بر مؤثر نظارت .28

 تربیتی و اخالقی ب(

 آموزان؛دانش دیای تربیت در  بیت اهل به توسل و خداوند به توکل .2

 نفس؛ تهذیب و الهی تقوای رعایت .1

 خوشرویی؛ و خلق حُس  .3

 صدر؛ یسعه یدارا .8

 آراستگی؛ و نظم .5

 عمل؛ و قول در هماهاگی .6

 دیگران؛ به بدبیای از پرهیز و ظ  س حُ دارای .7

 آموزان؛دانش هایبیاش و رفتارها در مربی الگویی نقش به توجه .4

   .رری هدایت ارزش به ربیانتم دادن توجه .9
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 کاربردی و مهارتی ج(

 صمیمیت؛ و ملبت با همراه ثرمؤ ارتباط .2

 دیای؛ مفاهیم انتقال در خالقیت و بخهی عتاوّ .1

 ی؛غیتبل یهاروش و هابرنامه در انعطاف .3

 تربیتی؛ هایفعالیت و دیای مفاهیم انتقال در هاری هایجذابیت از استفاده .8

 مجازی؛ فضای های ظرفیت و ها فرصت از استفاده .5

 آموزی؛دانش شبهات و هاپرسش به روییپاسخ .6

 اردوداری؛ و سخارانی کالسداریا توان .7

 موفق؛ مربیان و مبلغان تجربیات و دانش از استفاده .4

 راهامایی؛ و مهاوره توان .9

 پرورشی. و آموزشی هایفعالیت تمام در برانگیزی رتفکّ .22

 دانشی و علمی د(

 ؛ و... اخالق احکاما تفسیرا عقا دا همچون: علومی با آشاایی .2

 نررما  جاگ شااسیا انسان شااسیاجامعه روانهااسیا شااسیا شبهه همچون: هایی دانش با آشاایی .1

 ؛ و... ای( رایانه های بازی و مجازی )فضای رسانه سواد شااسیا دشم 

 پرورش؛ و آموزش مقررات و قوانی  با آشاایی .3

 آنها؛ دقیق اجرای و تربیتی هایروش و اصول امبانی با آشاایی .8

 آن؛ کردن برطرف برای تالش و تربیتی موانع و عوامل شااخت .5

 آنها. از تربیتی برداریبهره جهت تلصیلی مقاطع آموزشی تبکُ با آشاایی .6

 تربیتی موضوعات و هاشاخص
 کره  اسرت  شرده  اشراره  آمروزان دانش تربیت برای صفت ها ده به اپرورش و آموزش تلول ساد در

 به توجه با بدهد. قرار نظر مد را آنها خود آموزشیِ و تربیتی هایفعالیت در کادمی ملزم را پرورش و آموزش

 بعضری  که کرد ملزم را ما امدرسه در مربیان جانبه همه حضور ملدودیت طرفی از و پسادیده صفات ثرتکِ

 در رو ایر   از .دارند تربیت و تعلیم عرصه در کلیدی نقش که کایم انتخاب را تربیتی صفات و ها شاخص از

 پوشرش  کردام  هرر  که است شده ررفته نظر در شاخص عاوان به کلیدی رفتارهای و صفات بعضی طرح ای 

 برا  مربیران  هرم  و باشرد  بخشنتیجه تربیتی فرایاد هم که شودمی موجب کار ای  باشد. می صفت چاد دهاده

 که است شده تبیی  و انتخاب هاییشاخص رو همی  از دهاد. ادامه خود فعالیت به ترامیدوارانه آن نتایج دیدن

 مسردود  در و سرازد  همروار  را تکامرل  و رشد راه و مهیّا را اخالقی فضایل تمام شدن بارور هایزمیاه بتواند

 عاوان دو در شده احصا موضوعات که باشد مؤثر نیز غیرارزشی رفتارهای و مافی خُلقیّات نفوذ هایراه کردن

 .اند شده و جانمایی تدوی  ارزشی رفتارهای و کلیدی و اصلی های شاخص
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 کلیدی و اصلی هایشاخص

 توانرد  می مخاطب در آن ایجاد که شود می رفته رفتاری و اعتقادی ااخالقی لفضا  از موضوعاتی به

 همروار  را تعامرل  و رشرد  هرای  زمیاه و کاد امهیّ را اخالقی فضا ل از ای عمده بخش شدن بارور های زمیاه

 .باشد ثرمؤ نیز غیرارزشی و مافی لقیاتخُ نفوذ های راه کردن مسدود در همچای  و سازد

 از: عبارتند و کلیدی اصلی هایشاخص

گاه شناخت و نفس کرامت .1  خود؛ انسانی جای

 غیب؛ هب ایمان .2

، هب عشق و محبت .3  ؛  بیت اهل و قرآن خدا

 نماز؛ .4

قت .5  راستگویی؛ و صدا

 تقوا(؛ و )هواستیزی  گرزیی گناه .6

 عفت؛ و حیاء .7

 عالم؛ هب احترام و علم اهمیت .8

 منکر؛ از نهی و معروف هب امر .9

 تقلید. و فقیه والیت اسالمی، نظام .11
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 ارزشی رفتارهای

 ای ویرژه  جایگاه و است شده کیدتأ آن انجام به اسالم در که شود می رفته رفتارها از ای مجموعه به

 . است شده تعبیر ارزشی رفتارهای به ایاها از و دارند دیای مفاهیم در

 از: عبارتندارزشی  رفتارهای

 والدین؛ هب احترام .1

 زبرگتراه؛ هب احترام .2

 دیگران؛ هب کمک .3

 ؛پاکیزگی و طهارت .4

 ؛مسجد رد نمازجماعت و مسجد هب اهتمام .5

 انضباط؛ و نظم .6

 روزه؛ فریضه هب اهتمام .7

 الناس؛ حق هب بودن حساس و حرام مال از رپهیز .8

 رحم؛ صله .9

 رفتار؛ و گفتار رد ادب .11

 ایثار؛ و جهاد .11

 .اسراف از رپهیز و قناعت .12
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 :دوم فصل

کاراهی و اصلی اهیشاخص  آن هب دستیابی راه
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 آن به دستیابی راهکارهای و اصلی هایشاخص

-می که دارد وجود مختلفی راهکارهای و هاروش شدا ذکر که هاییشاخص از یک هر به دستیابی برای

 هرر  ذیرل  در کره  هرا شاخص تمام در مهترک برخی و باشد خاص شاخص یک مختصّ آنها از برخی تواند

 .است شده اشاره مهترک و خاص راهکارهای تمام تفصیل به اشاخص

گاه شناخت و نفس متکرا  .1  خود انسانی جای
 

 هدف

 احساس ایجاد ماظور به خویشا انسانی جایگاه و هویت با آنان بیهتر آشاایی و آموزاندانش ااسیخودش

 .معاوی تکامل سمت به حرکت و خداشااسی زمیاة آمدن فراهم و شادابی و نهاط روحیه و کرامت

 انتظارات

 برساد: ذیل موارد به آموزانرود دانششاخصا انتظار می ای  اجرای با

 ؛مادییترضا ساساح (2

 ؛نهاط و یشاداب (1

 ؛برای خود شدن قا لاحترام  (3

 ؛تقوّ و ضعف نقاطشااخت   (8

 ؛خود کرامتحفظ  (5

 مهربان. خدای شااخت (6
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 شاخص انتخاب مبانی

 اجررای  در رو ایر   از اسرت.  تری تربی فعالیرت  رونره  هرر  اساس اارزشمادی خود و نهاط روحیه ایجاد

 بهااسد هستی رردونه در را خود آدمی ارر است. برخوردار ایویژه جایگاه زا فهمؤلّ ای  رانهاده هایشاخص

 بره  کرردن  آلوده از را خود هم و داندمی بیهتر را خویش قدر هم بفهمدا موجودات بی  در را خود جایگاه و

  2«شَهَوَاتُهُ عَلَیْهِ هَانَتْ نَفْسُهُ عَلَیْهِ کَرُمَتْ مَ ْ» فرمایاد: می  علی امیرالمومای  حضرت کرد. خواهد حفظ رااه
 .«شهوتهایش در دیده وى خوار رردید اهر که خود را بزرروار دید»

 «هبَّرَ فَرَعَ دقَفَ هفسَنَ فَرَعَ  مَ» فرمودند:  اکرم پیامبر چاانکه رسید. خواهد سبلان خدای به هم طرفی از و

  1«المَعارِفِ أنفَعُ الاَّفسِ هُمَعرِفَ» است: آمده که روست همی  از شاید و

 .«هاست خودشااسىا سودمادتری  شااخت»:   علی حضرت

  3«وَالجَهاالتِ الضَّاللِ فِی خَبَطَ و هالاَّجا سَبیلِ عَ  بَعُدَ نَفسَهُ یَعرِف لَم مَ » یا و

  .«غلتدمى فرو نادانى و رمراهى در و افتد مى دور رهایى راه از نهااسدا را خود که کسى»:   علی حضرت

  8«طُغیانِهِ فی شیاطِیاُهُ بهِ مَدَّتْ و الهَلَکاتِا فی ارتَبَکَ و الظُّلُماتِا فی تَلَیَّرَ نفسِهِ بغَیرِ نفسَهُ شَغَلَ مَ » یا و

 در و شرود  سرررردان  هرا تراریکی  در داردا مهغول خویش نفْسِ تزکیه و تربیت جز چیزى به را خود هرکه»:   علی حضرت

 .«برند فرو طغیانش در را او هایش شیطان و زند پا و دست هاهالکت
 : رابطه کرامت نفس با فضائل اخالقی

 ؛یبودن خود در جهان هست زیبا عزت و عز و در نظر انسان ایپست بودن دن .2

  5«مَ  کَرُمَت نَفسُهُ صَغُرَتِ الدُّنیا فیعَیاِهِ»

 .«دنیا در چهمش خُرد و ناچیز آید که کرامت نفْس داشته باشدا هر»:   علی حضرت

شود مگر او  یامر حاصل نم  یاست. ا در نظرش پست ایدن ات و کرامت باشدعزّ یکه دارا یکس

و ملدود به زندری مادی نکاد. بلکه هستی را آنچاا که هست  خود را مختصّ اشیرا بهااسد و ب ایدن

 بهااسد و جایگاه انسان و مقام باالی او را در هستی بهااسد.

 ؛تیعدم ارتکاب معص .1

 است.  تیعدم انجام معص ایت نفس در آدمعزّ یامدهایاز پ یکی

  6«هبالمَعصیَ مَ  کَرُمَت علَیهِ نَفسُهُ لَم یُهِاْها»

 .«هر که براى نفْس )شخصیت( خود احترام قا ل باشدا آن را با معصیت خوار نمى ررداند»:   علی حضرت

                                           
 2198ص  ا 6 ج / االسالم( ضی)ف البالغه نهج .2

 9465 ح/  اللکم غرر .1

 9238 ح/  اللکم غرر .3

 257خطبة  ه /نهج البالغ. 8

 9232/ ح  غرر اللکم. 5

 4732/ ح  غرر اللکم. 6
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سازد.  یپست و موهونش نم ارااه یدیهررز با پل اخود را باور دارد و کرامت نفس یآن کس که بزرر

 یایقی و یاحساس با معرفت قلب  یارر ا ااو بود درت احساس عزّ و کرد تیاحساس شخص انسان ارر

 زند.  یاز فرمان خدا دست نم یچیکاد و به سرپ یخود را از اطاعت خدا دور نم ابود

 .باشد ینفس م تو ذلّ یپوچ ایارزش یاحساس ب اانجام رااه یت هاعلّ از یکیاصوالً 

 ؛پست یاز خواهش ها یدور .3

  2«طالبٍمُلِ زلها  ها عَهَزَّت نفسه نَفَرُم  شَ»

 .«کااد یآلوده نم پست یدام  خود را به خواهش ها ادارند یشرافت نفسان کهیکسان»  یعل حضرت

 ؛با کرامت یخوار و موه  بودن شهوات نزد انسان ها .8

  1«شَهوَتُهُمَ  کَرُمَت علَیهِ نَفسُهُ هانَت علَیهِ »

 «.اى نفسانیش در نظرش بى ارزش باشده هر که براى خود احترام قا ل باشد خواهش»:   علی حضرت

 ات و شرف داشته باشدعزّ شینفسش برا یعای او کرامت نفس داشته باشد تیکه شخص یکس

 اتکه انسان با عزّ ستین یبدان معا  یا .نظرش خوار و پست و کوچک است در ینفسان اَمیالشهوات و 

آنها  یبه ارضا یباشد و از راه شرع دیبا ک و کاترل اونداشته باشد بلکه شهوات در تملّ شهوات صالًا

 آنها باشد. در باد و ریانسان اس اکهیباشاد نه ا ریف انسان اسها در کَ لیم گریبه عبارت د .بپردازد

 ؛انجام اعمال نیک .5

  .انجام اعمال نیک را بر خود واجب می داند اانسان با کرامت

  3«سانِهِ دَیْاا لَهُ یَقْتَضیهِعَلَیْهِ یَقْضیهِا اَللَّئیمُ یَرى سَوالِفَاِحْاَلْکَریمُ یَرى مَکارِمَ اَفْعالِهِ دَیْاا »

فرومایها  نیکوکارى هاى خود را بدهى به رردن خود مى داند که باید بپردازد و بزرروارا»:   علی حضرت

 .«احسان هاى رذشته خود را بدهى به رردن دیگران مى داند که باید پس بگیرد

 ؛یینرمخو .6

  8«یَلِی ُ إِذَا اسْتُعْطِفَا وَاللَّئِیمُ یَقْسُو إِذَا أُلْطِفَ الْکَرِیمُ»

هرراه با او  هیشود و انسان فروما یشودا نرم م یراه به او ملبّت و مهربانبزرروار هر شخص»:   علی حضرت

 «ردیر یو مالطفت ررددا سخت م ینرم

 

                                           
 669رراللکم / ص غ .2

 4772رراللکم / ح غ .1

 1231و  1232رراللکم / ح غ .3

 48 ص ، 72 ج/  بحار االنوار. 4
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 ؛یرزارشکر .7

  2«وَ اللَّئِیمُ یُکَفِّرُ الْجَزِیل یَهْکُرُ الْقَلِیلَ الْکَرِیمُ»

 .«کاد یم یهم ناسپاس اریاز بس هیکاد و فروما یاز اندک احسان تهکر م مایکر»:   علی حضرت

 ؛بخهش سرعت در عفو و .4

 1«األنتقامِ مِ  شِیَمِ اللِّئامِ یالْعَفوِ مِ ْ اَخالقِ الکِرامِا المبادَرَةُ اِلَ یاِلَ المبادَرةُ»

 خصلت هایا از یریرانتقام  است و شتاب در انا از اخالق بزرروارو رذشت در عفو شتاب»:   علی حضرت

 «است گانیفروما

 ؛به عهد یوفا .9

 3«ا سُاَّةُ اللِّئامِ الجُلودُةُ الکِرامِ الوَفاءُ بالعُهودِسُاَّ»

و زیر پا نهادن عهد ) وفا کردن به عهد و پیمانهاست. روش فرومایگانا انکار اشیوه بزررواران»:   علی حضرت

 .«است( و پیمانها

 ؛گرانیطعام دادن به د .22

 8«ا و لَذَّةُ اللِّئامِ فی الطَّعامِلَذَّةُ الکِرامِ فی اإلطعامِ»

طعام در  (های پستانسان ) است و لذّت لئیمان( به دیگران)طعام دادن لذّت بزرروارانا در : »  علی حضرت

 .«است خوردن

                                           
 2115ح  /غرر اللکم . 2

 2567و  2566ح  /غرر اللکم . 1

 5557و  5556ح  /غرر اللکم . 3

 7634ح  /غرر اللکم . 8
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 راهکارها و هاروش

 ویژه به روایاتا و آیات به توجه با اوا انسانی کرامت و هستی رردونة در انسان برتری ترسیم و تبیی  (8

 ؛2«آدَمَ بَای کَرَّماا لَقَد وَ» کریمة: آیة

 و روانری  - روحری  هرای ویژرری  و انسران  آفریاش هایپیچیدری هوشمادانة و دقیق ترسیم و تبیی   (1

 او؛ معاوی

 آموزان؛دانش به آنها لیتعد و کاترل استفادها روش آنهاا یوجود فلسفة و زیغرا شااساندن (3

 از کیر  هرر  کره  کارد  یفضاسراز  یارونره  به دیبا یمرب یعای اهایتوانماد ارا ة یبرا فرصت جادیا (8

 ؛باشاد ممتاز و... یهار ایانضباط ایاخالق ایورزش ایدرس از اعم اهایزم کی در الاقل آموزاندانش

 آمروزان دانرش  کره  یطور هب ایمذهب و یاید مراسم مختلف شئون در آموزاندانش به دادن تیمسئول (5

 بداناد؛ میسه مراسم  یا مااسب یاجرا در را خود

 ؛متلکّ و استهزاء اریتلق رونه هر از زیپره و یمرب توسط آموزاندانش همه به احترام (6

 ریرزی برنامه چگونگی مثل خودشانا رامونیپ مسا ل در و مهارکت دادن آنها آموزاندانش با مهورت (7

 ؛ و... اردوها برنامها فوق هایفعالیت رایب

 ؛کردن قیتهو فیظرا تیرعا با یورزش و یدرس ایاخالق مختلف یهاعرصه در آموزاندانش قیتهو (4

 ؛شود باالتر مراتب به رسیدن در نآموزادانش امیدواری موجب که ایرونه به الگوهاا معرفی (9

  دیگران؛ و خویش دیدراه از خود ابیارزشی به آموزاندانش تهویق و آموزش (22

 خویش؛ و مسا ل مهکالتبرای  حل راه ارا ة به آموزدانش تهویق (22

 ؛هستاد مهکل دچار که افرادی با خاص ارتباط ایجاد (21

  نه؛سالیا صورت به دوستان طریق از آموزدانش هر ابیارزی (23

 ؛جاس و س  با متااسب آموز دانش به خودشااسی و نفس تعزّ تبکُ معرفی (28

 کااد؛ مطرح را خود هایدل درد بتواناد خصوصی طور به کدام هر آموزاندانش که هاییزمان اختصاص (25

خرود   انسان از جمله اساسی نیازهای و هاملدودیت ااه ضعف به نسبت آموزاندانش آراهی افزایش (26

 ؛ ....و یهگیهم تیمالک ا حسّیایبرترب

 کارهرا  از یبعض سپردن مثل التوکّ هیروح تیتقو کاار در شیخو یهایتوانماد به اعتماد ةیروح تیتقو (27

 نفس؛ به اعتماد رفت  باال یبرا دانش آموزان به مدرسه در

 ؛آنها تولد روز در رفت  تبریک و آموزاندانش دتولّ تاریخ آوردن دست هب (24
 

 

                                           
 72اسراء / آیه سوره  .2
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 منابع
 قم علمیه حوزه اسالمی غاتیتبل دفتر اکتاب بوستان انتهارات کوشاا خادمی علی ا بیت اهل ماظر از جوان (2

 .2374 ا یاسالم فرهاگ نهر دفتر : تهران نهر مهخصات.یفلسف یملمدتق سادهینو / تیترب و وراثت نظر از کودک (1

 و یآموزش مؤسسه انتهارات قم: - . ایفتلعل ملمود : یتدو و میتاظ ؛یزدی مصباح یملمدتق / قرآن در یشااسانسان (3

 .2391 )ره(ایایخم امام یپژوهه

 2348 ا2چ دانشا وراش تهرانا (ایفرزندپرور یها وهیش بر دیتاک )با نوجوان تیشخص تلول ایبرجعل احمد (8

 2374 ایاسالم فرهاگ دفتر انتهارات تهرانا نوجوانانا یشااسروان ابانگردایب لیاسماع (5

 .تایب کرانایب نهر تهرانا اینوجوان یشااسروان اینجات  یحس (6

 2373 ا5چ تهرانا لکا لک نوجوانا با رفتار معتمدیا زهرا (7

 2342 ا1چ ایرضو قدس آستان مههدا نوجوانانا و کودکان با  امبریپ رفتار ایچااران یعل ملمد (4

 2378 ا2ج ا5چ ایاسالم نهر تهرانا مادرانا و پدران یراهاما ساداتا یملمدعل (9

 2342 ساواالنا تهرانا ایجوان و ینوجوان مهکالت ایاکبر ابوالقاسم (22

 2341 چهارباغا اصفهانا فرزندانا با  یوالد ارتباط یشااسروان ایکاظم احسان (22

 2374  اینخست نهر تهرانا جوانانا و نوجوانان یشااسروان ایاحمد احمد (21

 2377 انایمرب و ایاول انجم  تهرانا نوجوانانا بهداشت آموزش انایمرب و ایاول انجم  (23

 2392 ا8چ قطرها تهرانا نوجوانا و  یوالد رابطه ایموسو شکوفه دکتر (28

 2377 انایمرب و ایاول انجم  تهرانا نوجوانانا و کودکان نابهاجار و بهاجار یرفتارها نژادا ینواب شکوه (25

 2379 فاخرا تهرانا اینوجوان یشااسروان نژادا یشعار اکبر یعل (26

 2348 دانشا یورا تهرانا خانوادها در نوجوان ایصفر غالمرضا (27

 2374 انایمرب و ایاول انجم  تهرانا تایترب و یشااسروان افروزا یغالمعل (24

 2342 تایترب یمااد یفرهاگ مؤسسه تهرانا نوجوانا یایدن ایشرف رضاملمد (29
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  بیت اهل و قرآن ،خدا  هب عشق و محبت .2
 هدف

 ملبّت که طوری به اآموزاندانش دل در  بیتاهل و قرآن خداا به عهق و تملبّ تثبیت و سازی نهادیاه

 .باشد عالقه ای  طول در دیگران

 انتظارات

 برساد: ذیل موارد به آموزانرود دانشانتظار می اشاخص  یا یاجرا با

 ا؛خد شکررزار (2

 ؛برای دی  خدا فداکاری وخدا   داشت دوست (1

 ؛ بیتاهل مجالس و هاروضه در شرکت به مادعالقه (3

 ؛زیارت و لتوسّ هلا (8

 .با قرآن نساُ (5

 شاخص انتخاب مبانی

 را فطری امر ای  امااسب بسترسازی با تواندمی مربی و خداوتاواعشقابهاحنتا جایگاه آموزاندانش قلب

حَبِّبِ الخَلقَ إلَیّ. قرالَ: یرا رَبِّ    حَبِّبای إلى خَلقیا و : وجل إلى موسى أوحَى اللّه عزّ» :. در روایت داریمرساند ظهور به

مِ  عِبادَةِ مِا َةِ سَراَةٍ بِصِریامِ    لَکَکَیفَ أفعَلُ؟ قالَ: ذَکِّرهُم آال ی ونَعما ی لِیُلِبّونیا فَلَئِ  تَرُدَّ آبِقا عَ  بابی أو ضاالًّ عَ  فِاا ی أفضَلُ 

 2«نَهارِها و قِیامِ لَیلِها

وحى کرد: مرا ملبوب خلقم رردان و خلقم را ملبوب م  رردان. موسى  زوجل به موسى خداوند عّ»:  سجاد  امام

 تا مرا دوست بدارنردا   ک فرمود: نعمت ها و عطاهاى مرا به آنان یادآورى  رفت: پروردرارا ! چگونه ای  کار را انجام دهم؟

که ارر شخصِ رریزان از درراهم و یا رم شده از آستانم را بازرردانى و هدایت نمایىا از عبادت صد ساله اى که روزهرایش را  

 .«روزه دار و شب هایش را شب زنده دار باشىا برایت برتر است

                                           
  6/  8/  1ا بلاراألنوار :    :381  /129ا التفسیر الماسوب إلى اإلمام العسکریّ  226ا مایة المرید :  224/  1تابیه الخواطر : . 2
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 و انلرافرات  انرواع  باعرث  ادش پر اخد غیر ملبت با و او ابزارهای و شیطان شگردهای با قلب ارر ولی

  .رذاشت خواهد مافی اثر او کردار و رارفت در انتیجه در و ررددمی آموزدانش زندری در هاکبتن

  2«اللَّه غَیْرَ اللَّهِ حَرَمَ تُسْکِ ْ فَلَا اللَّهِ حَرَمُ الْقَلْبُ» است: آمده روایت در لذا

 .«مک  ساک  را خدا غیر خدا حرم در پس خداستا حرم دل»:  امام صادق 

 1« یالدِّ وهُ بّاللُوَ بّاللُ وهُ  یلدّاَ» د:افرمایمی که دارد اهمیت قدری به دیای تربیت در ابّحُ مسأله

 .«است دی  همان ملبت و ملبت همان دی »:   اسالم ررامی رسول

 3«یالْقُرْبَ فِی الْمَوَدَّةَ إِلَّا أَجْرًا عَلَیْهِ أَسْأَلُکُمْ لَا قُلْ» :است آمده کریم قرآن در  بیتااهلااحنت مورد در و

 کسراء  حردیث  در یرا  و داندنمی  بیت اهل تمودّ جز را خویش پیامبر رسالت زدمُ متعال خداوند یعای

 ال و مایرراً  قمرراً  ال و مدحیةً أرضاً ال و مبایة سماءً خلقت ما إنی واتیاسم سکان یا و مال کتی یا وجلعز اهلل فقال» است: آمده

 8«الکساء تلت هم الذی  الخمسة هؤالء هلملب إال یسری فلکاً ال و یجری بلراً ال و یدور فلکاً ال و مضیئةً شمساً

 نیست.  بیت اهل ملبت جز چیزی خلقتا نظام ای  در (رسیدن کمال به و) آسمان و زمی  خلقت فلسفه

 ادارد آموزاندانش دیای تربیت در اساسی نقش یزن است خداوند کالم و ما آسمانی کتاب کهانآقرابیا ساُ

 .کاید تربیت قرآن به انس با را خود فرزندان است شده تاکید ما روایات در که طوری به

 . 5«القرآن قراءة و بیته أهل حب و کمنبیّ حب خصال: ثالث على أوالدکم أدبوا» :  خدا رسول

 بره  یده جهت اهستاد احساس و عاطفه از یکانون ا یسا  یا در آموزاندانش ایاکه به توجه با رفت باید

 .داشت خواهد آنها یزندر و روح یپاک در یمهم نقش اعواطف و احساسات  یا

 

                                           
 15 ص ا72 ج / االنواربلار 2

 134 ص ا66 ج / االنواربلار 1

 13 هیآ / یشور سوره .3

 یقم عباس ا شیخالثالث الفصل الثالثا الباب/  الجاان مفاتیح .8
 شهری ری ملمدا  3642 الصفلة - 8 جه / اللکم میزان .5
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 راهکارها و هاروش

 خدا به محبت الف:

 ؛معاوی و مادی از اعم االهی هاینعمت بیان  .2

 دیای؛ هایآموزه و الهی احکام کمتحِ  یتبی .1

 ؛ 2«احبَّ م  مع رءالمَ» جمله از آخرت و دنیا در خدا ملبت آثار بیان .3

  است. آمده روایات لسان در که علمی اخبار بیان .8

 ؛آموزاندانش و مربی توسط مهکالت حلّ برای الهی عاایات از مواردی ذکر .5

 ایاکه: ماناد خداا به ملبّت هایویژری تبیی  .6
 است؛ برتر عهق خداا به ملبّت 

 است؛ مجازی هایعهق درمان خداا به عهق 

  شود؛نمی ماتهی فراق به عهق ای 

 است جمع قابل و...( معلم مادرا )پدرا خوبان ملبت با خدا به ملبت. 

 ؛بادران به خدا آمیزملبت و رحمانی هایجلوه تبیی  .7

  شود. نمی جمع دل در رااه با خدا ملبت که نکته ای  یادآوری و تبیی  .4

  .1«اللَّه غَیْرَ اللَّهِ حَرَمَ تُسْکِ ْ فَلَا اللَّهِ حَرَمُ الْقَلْبُ»

 ؛آن ترجمة و فهم بر عاایت با آنها با نساُ بر تأکید و دعاها و روَسُ آیاتا ذکارااَ خصوصیات بیان .9

 ؛«دارد دوست را آموزانعلم خداوند همانا» 3«الْعِلْم بُغَاةَ یُلِبُ اللَّهَ إِنَ» خدا نزد آموزاندانش ملبوبیت تبیی  .22

 توانارد  مری  یا اندداده انجام کارهایی چه خدا به ملبت راه در ایاکه ماظور به فکر ساعت اختصاص .22

 ؛دهاد انجام

 نفرر  و باشرد  داشته ثبت دفتر یمرب و ادیبگو یمرب به ااند داده انجام آموزان دانش که یخوب یکارها .21

 بره  کمک سالما  یهتریب مثالً .شود مهخص اباشد داده انجام رو خوب کار  یهتریب که هفته هر اول

 و... . مدرسه یکارها در کمک خانوادها

 

 

                                           
 217 ص: ا1 ج / اإلسالمیة( - )ط الکافی 2
 15ا ص 72ج  / بلار االنوار .1
 32ا ص 2ج  ایکاف اصول .3
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  بیت اهل به محبت ب:
 ؛  تیباهل به سالم یخرواُ و یویدن آثار ذکر (2

 وَ قِاَرا لِخُل برا یطِ تِکُمْیَر وِال مِ ْ بِهِ خَصَّاَا مَا وَ کُمْیْعَلَ صَلواتَاَا جَعَلَ» است: آمده کبیره جامعه ارتیز در که چاان

  «لِذُنُوبِاَا کَفَّارَةً وَ اَالَ ةًیَتَزْکِ وَ لِأَنْفُسِاَا طَهَارَةً

 طهرارت  و ارت یط یپاک سبب استا داده اختصاص ما به که را شما تیوال و شما بر ما صلوات نعمت[ ]دو ندخداو»

 ؛«است داده قرار ما رااهان یکفّاره و اخالق یپاکساز و ما ارواح

 ؛ و... ارتیز آداب مانادا   تیباهل با نساُ و ارتباط آداب انیب (1

پوشیدن لباس پاکیزها عطرزدنا شوخی کرردن  ا ماناد آخرت و ایدن در  تیباهل شاد یهاجلوه  ییتب (3

 و... ؛

 انیلهکر یرو به آب بست  مثل دشماان نامااسب یهارفتار با  تیباهل مانةیکر رفتار سةیمقا و  ییتب (8

  یصرف  در هیر معاو انیلهکر یرو به  یعل حضرت توسط آب نبست  و هیمعاو توسط  یعل امام

 ؛و... 

 از یریدسرتگ  انفراقا  گررانا ید بره  کمک مثل  تیباهل و  امبریپ یرفتار یهایژریو از یبرخ انیب (5

 ؛ و... ازمادانین

 بره  خرود  فیشرر  عیتوق در نزما امام. روانهانیپ به نسبت  تیباهل و  امبریپ ملبت و عالقه انیب (6

 ؛«لِذِکرِکُم  َینَاسِ ال وَ لِمُراعَاتِکُم  َیِمُهمِل رُیغَ انّا» :ندفرمود مرقوم  دیمف خیش

 ؛است هانیا کرامت و عظمت فمعرِّ که  امبریپ یتیشخص یهایژریو انیب (7

 جامعره  ارتیز از یقسمت قرا ت با یاله ضیف واسطة و نعمت یّول عاوان به  معصومی  ا مه یمعرف (4

 اَفِّسُیر الْأَرْضِ إِلّا بِإِذْنِرهِا وَبِکرمْ    یالسَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَ مْسِکیوَبِکمْ  ثَیالْغَ اَزِّلُیوَبِکمْ  خْتِمُایفَتَحَ اللّهُا وَبِکمْ  بِکمْ»: کبیره

 هیر )عل یرالمؤمایام ارتیر جَدِّکمْ )و اررر ز  یالضُّرَّا وَعِاْدَکمْ مَا نَزَلَتْ بِهِ رُسُلُهُا وَهَبَطَتْ بِهِ مَال ِکتُهُا وَ إِل کهِفُیالْهَمَّا وَ

 ؛گرید ةیادعیا  و « ُی( بُعِثَ الرُّوحُ الْأَمِکَیأَخِ ی: وَ إِلَجدّکم بگو ی: و إِلَیالسالم( باشد بجا

 ؛  تیباهل توسط تیهدا بر اصرار  ییتب (9

 2«رَحیمٌ رَءوفٌ بِالمُؤمِای َ عَلَیکُم حَریصٌ عَاِتُّم ما عَلَیهِ عَزیزٌ أَنفُسِکُم مِ  رَسولٌ جاءَکُم لَقَد» مثل:

 نسبت و دارد شما هدایت بر اصرار و است سخت او بر شما رنجهای که آمد سویتان هب شما خود از رسولی یقی ا به»

 .«است مهربان و ر وف مؤماانا به

 1«مُؤْمِاِی َ یَکُونُوا أَلَّا نَفْسَکَ بَاخِعٌ لَعَلَّکَ»
 «.دآورنبخاطر ایاکه آنها ایمان نمیخواهی جان خود را از شدّت اندوه از دست دهی رویی می»

                                           
 214 آیه/  توبه سوره 2
 3 آیهشعراء /  سوره 1
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 ؛...و اشتر مالک تمارا ثمیم ماناد  تیباهل ارانی یهایفداکار و عاشقانه یرفتارها از یبرخ انیب (22

. آمروزان دانش و یمرب توسط مهکالت حلّ یبرا   یمعصوم کرامات و یاله اتیعاا از یموارد ذکر (22

آنها افتاده و  یدر زندر یکااد اتفاق خاص یاحساس م یارر در موارد میاز دانش آموزان بخواهمثالً 

 ؛دهاد حیها توض یهم کالس یبرا االهام از طرف خدا بوده ینوع

 ؛ 2«لَاَتّبعوُنا کِلَاماا مَلَاسِ َ عَلِموُا لَوْ الاَّاسَ اِنَّ» ا  تیباهل و امبریپ سخاان یهاییبایز  یی؛تب (21

 ؛  اکرم امبریپ به آنان انتساب به توجه با سادات به احترام تیاهم  ییتب (23

 ؛  تیباهل یبرا نذر به قیتهو (28

  تیر بره اهرل ب   یپس ارر کس .جواب سالم واجب استا   تیباهل به کردن سالم فرهاگ جیترو (25

 ؛دهاد یجواب سالم را م قطعاً اسالم کاد

 شود؛ا در کالس بیان دارند دوست  تیباهل ا کارها و اعمالی کهآموزاندانش با همکاری (26

 یکارها در آنها دادن مهارکت و آموزاندانش از نوجوانان و جوانان مخصوص ژهیو یئتیه یاندازراه (27

 ؛هائتیه  یا ییاجرا

 دادن مهرارکت  و مدرسره  درو شرادی   رورسُر  جراد یا و یمرذهب  ادیر اع در باشکوه مراسم یبررزار (24

 ؛ و... کااد  ییتز آنها از نفر چاد را مدرسه از یقسمت هرا مثالً کارها  یا در آموزاندانش

 ؛  تیباهل به توسل ای  زمان امام یسالمت یدعا قرا ت (29

 آموزاندانش یبرا  معصومی  ا مه الدیم امیا در مثالًا   تیباهل به آموزاندانش یهایشاد زدن رره (12

 ؛شود داده هیهد هستادا هماام نظر مورد امام با که ییآنها به  یهمچا و ماظم ای ممتاز

 ؛  اطهار ا مه به علما و نخبگان توسالت و خاطرات عکسا از یهگاهینما ییبرپا (12

 نام؛ همی  بخاطر آنها به احترام و تکریم و  بیت اهل نام به فرزندان رذارینام (11

 ؛  بیت اهل اتوف و میالد تااسب به آموزشی ملیط فضاسازی (13

 یرا  و ای مقالره  آنهرا  زندری ابعاد و  بیت اهل وصف در کدام هر ایاکه به وزانآم دانش از استفاده (18

 باویساد؛ انها ی

 .  بیت اهل به دلدادران داستان و قصه بیان (15

 

                                           
 23797 ح ا4 ج ه /اللکم میزان 2
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 قرآن با انس و محبت ج:

 ؛قرآن در علمی مطالب بیان (2

 2«اثْاَیْ ِ زَوْجَیْ ِ فِیهَا جَعَلَ الثَّمَرَاتِ کُلِّ مِ  وَ»: ریاهان در زوجیت 

 1«عَظِیمٌ تَعْلَمُونَ لَّوْ لَقَسَمٌ وَإِنَّهُ الاُّجُومِ بِمَوَاقِعِ أُقْسِمُ فَلَا» :ستارران مهخص مسیر و جایگاه 
 «بدانید فرض( )بر ارر استا بزررى سوراد آن مسلماًا و کاممى یاد سوراد ستاررانا جایگاه به و»

 3«اسْتَوی ثُمَّ تَرَوْنَهَا عَمَدٍ بِغَیْرِ السَّمَاوَاتِ رَفَعَ الَّذِی اللّهُ» :جاذبه قانون 

 آموزان؛ دانش برای نقرآ آیات مفهوم رویی آسان (1

 قرآن؛ یهابهارت ذکر و خوب ریتفس انیب (3

 ؛آن ترجمة و فهم بر تیعاا با آنها با نساُ و خاص روَسُ و اتیآ اتیخصوصبیان  (8

 ؛مااسب یها قیتهو با همراه آیات قرآن حفظ متاوع یها برنامه یبررزار (5

 ؛خاص روَسُ و اتیآ و یالکرس تیآ قرا ت با آن پایان و کالس شروع (6

 شادی؛ و نهاط با همراه نآقر قرا ت جلسات یبررزار (7

 ؛هاشیهما و جلسات ایگاهصبل قرآن قرا ت یبرا صوت خوش افراد از استفاده (4

 ؛قرآنی مسابقات یبررزار (9
 یقران اتیآ یمسابقه نقاش 

 نآنس با قراُ ینفس برا کیکوچک با  یخواندن سوره ها مسابقه 

 خاص  یسوره ها ای اتیو ترجمه آ میقرا ت و مفاه مسابقه 

 بیحفظ اسم سوره ها به ترت مسابقه  

 سوره در کدام جزء  یا  مسابقه 

 یموضوع اتیحفظ آ مسابقه 

 مهرارکت  برا  مدرسره  در نقررآ  با نساُ ملفل بررزاری در ماطقه مههور قاریان و حافظان از دعوت (22

 .آموزان دانش و والدی  مربیانا معلمانا

 منابع
  قم کتاب بوستان ا یملدث جواد ا نوجوانان و کودکان در  تیب اهل ملبت جادیا یهاراه برتر: عهق  (2

 مانیسل مرغ ا ادهزآدم ملس  ایبیحب درضایحم ا  زمان امام و  تیب اهل ملبت کسب یخوبان:راهکارها عهق  (1

  الفبا (یتالیجی)د یمجاز کتابخانه امصباح یتق ملمد ا خدا به عهق و معرفت یها جلوه (3

  اکبر سبط ااین یملمد اسداهلل ا کربال و قرآن از ها عبرت و ها درس (8

  اکبر سبط ا این یملمد اسداهلل ا ثیاحاد با همراه   یمعصوم ا مه و امبرانیپ از یبرخ یزندر رامونیپ :انیعرش یزندر  (5

                                           
 3سوره رعد / آیه  2
 76و  75سوره واقعه / آیه  1
 1سوره واقعه / آیه  3
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 غیب هب ایمان .3
 هدف

 اساس. ای  بر وی رفتار و افکار هید جهت و آموزاندانش در غیب به ایمان تقویت

 انتظارات

 برساد: ذیل موارد به آموزانرود دانشانتظار می اشاخص  یا یاجرا با

 ؛الجاان مفاتیح بانس اُ (2

 ؛کردن کار خدا برای و بودن الوضو دا م (1

 ب؛ثوا انجام انگیزهداشت   (3

 ؛او سالمتی برایدعا  و  زمان امام بانس اُ (8

 ؛الهی فرشتگانشااخت  تا حدودی  (5

 دعا. و ذکر اهل (6

 شاخص انتخاب مبانی

 وهُر » دارد. حضور انسان زندری در همیهه و است انسان با همواره خدا ایاکه به ایمان یعای غیبابهاایمین

 کره  اوست مهیت و ماست با زندری شئون همه در عالم پروردرار .«ماسرت ش با او باشید جا هر» 2«ماتُکُ مایاَاَ مکُعَمَ

 فرایارد  کل در او دست و دارد تأثیر مقدمات در خداوند ایاکه به اعتقاد و کادمی جلوه ما احوال و اعمال رد

 بره  ایمران  یعاری  غیبابهاایمین باشد. خود رفتار و اعمال مراقب فرد که شودمی باعث نگاه ای  .هست زندری

 شرده  معرفی متقی  هدایت عامل اولی  بعاوان کریم قرآن در مهم شاخص ای  . .و..  زمان امام معادا مال کها

 1«...بِالْغَیْبِ یُؤْمِاُونَ الَّذِی َ ﴾1﴿ لِلْمُتَّقِی َ هُدًى فِیهِ رَیْبَ لَا الْکِتَابُ ذَلِکَ» .است

 همره  در انسران  که چرا اکاد ایفا آموزاندانش بخهی صونیتم در کلیدی نقش تواندمی نیز شاخص ای 

 .شودمی خطا از وا مصونیت موجب امر همی  و داندمی خویش اعمال بر ناظر و شاهد را خداوند حال
 

                                           
 8 آیه/  حدیدسوره  .2
 3 و 1آیه/  بقرهسوره  .1
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 آثار ایمان به غیب:

ایمان به عالم غیب است و کسانی که به غیب ایمان داشته باشرادا  ریهه دیانت انسانا : بهره مادی از هدایت قرآن (2

 از آموزه های قرآن بهره خواهاد برد.

انسانی که به غیب ایمان داشته باشد و نگرش الهی پیدا کادا عزم و اراده بررای دور  رسیدن به تقوا و پرهیزکاری:  (1

 شدن از پلیدی ها بیهتر می شود.

 زنده نگه می دارد.انسان  دل ملکم تری  ریسمانی است که چاگ زدن به آنا نور امید را در ایمان به غیباامیدوار زیست :  (3

ایمان به غیب و عااصر آن بهتری  ملرّک برای انسان در صورت کسرب رضرایت الهری    تالش برای رضای الهی:  (8

 بهره ماد شود. است. مؤم  می کوشد با انجام اعمال صالحا مسیر خهاودی خدا را طی کاد تا از پاداش الهی

مراقرب اعمرال و    انسانی که به غیب و به روز حساب و معاد ایمان داشته باشردا از رفتار و اعمال خود: مراقبت  (5

 رفتار خود خواهد بود.

 راهکارها و هاروش

 مثل: ؛هاانسان مادی و معاوی زندری در عاویم عوامل تأثیر بیان (2
 از پیهرگیری  برای تی ذمعوّ شفاا برای حمد سورة تالوت تأثیر ماناد افراد؛ موفقیت و آرامش ایجاد در قرآن تأثیر بیان الف(

 و... ؛ فقر رفع و روزی توسعة یبرا ذاریات و واقعه سورة بالیاا و آفات از انسان حفظ برای الکرسی آیت زخما چهم

 و  بهجرت  اهلل آیرت  مرحروم  و   رهبرری  معظرم  مقام حق در پدر دعای مثلا انسان موفقیت در دعا تأثیر تبیی  ب(

 دعاها؛ برخی خاص آثار و حافظه تقویت سفرا مطالعها دعاهای

 آرامرش  در تهلیل تأثیر مثل دعاهاا ای  آثار و و... یونسیه ذکر تسبیحا تلمیدا تهلیلا ماناد مختلف اذکار تأثیر بیان ج(

 و...؛ روزیرزق و  شدن زیاد و باران نزول برای استغفار تأثیر و وسواس رفع و

 . و... تربیش فهم و انسان ورانیتن در وضو تأثیر بیان د(

 صرلة  مثرل  ؛او ی ذریره  و فرد خود در آخرت و دنیا در انسان بد و خوب کارهای و اعمال آثار بیان (1

 ؛و... فرزندان سرنوشت بر حرام لقمه ثیرتأ و بال دفع و رفع برای صدقه اعمر طول برای رحم

 ؛جهام در متعدد هایعذاب و بههت در الهی شماربی هاینعمت مثل اعمال؛ قابعِ و ثواب بیان (3
ا» ابننااحسینابناعلىابنااحمداجعفر،ااب ا،لدوقاشیخااثرا-اعربىازبینابها«األعمیااعقیباوااألعمیااث ابکایب

اوااکایبانیا.ااوتاهجرىاچهییماقرناریاشیعهاواتیُاوافقهیابرجساهاهیىچهرهاازاق(،ا۵۸۳ا-۵۰۳اقمى)ابیب یه

 .بیشدایاهگشیانیانلغامابرات ا د

 واجامر  مانارد ناملسروس؛   امرور  به آن تهبیه طریق از غیبی مسا ل وجود به آموزاندانش دادن توجه (8

 ؛شوندنمی دیده ولی دارند وجود که و... برق رادیوییا
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 رق:طُ از ؛غیبی الهامات و امدادها تبیی  (5

 آنان؛ خود توسط آموزاندانش برای الهی امدادهای از خاطراتی بیان (الف

 و...؛ تلصیلی اشخصی زندری در غیب به ایمان تأثیر مورد در آموزاندانش از سؤال ج(

 و...؛ ماظور ای  برای بسترسازی و زندری در معاوی عوامل کردن تجربه به آموزاندانش تهویق د(

 ترأثیر  و غیرب  به ایمان مورد در و... مقاله و شعر نوشت  و خاطرات بیان برای دیواری روزنامه اندازیراه هر(

 ؛آموزاندانش زندری در غیبی عوامل

 .دیگر غیبی مسا ل و جهام و بههت مورد در آموزاندانش از نقاشی درخواست و(

 عرالم  سررار اَ بره  بردن پی در و... کانت اایاهتی  سیااا علیابو مثل بزرری دانهمادان جزعَ هاراظ بیان (6

 ؛خلقت

 در رراهی  الهی قوانی  ایاکه و مسئله ای  شااسیآسیب با همراه البته العمل؛ عکس و عمل قانون بیان (7

 زنردری  در رهرایش  باعث مادر و پدر به خدمت مثالً کااد.می خاثی را همدیگر و هستاد هم عرض

 شود؛ سخت زندری و کاد خاثی را آن است ممک  امتلان مثل دیگر عوامل ولی شودمی

 ؛معتقد غیر و غیب یه معتقد هایانسان  بی مقایسه (4

 برجسرته  آنهرا  در غیبی امدادهای و معاوی عوامل نقش که جهان و کهور مهم اتفاقات از برخی بیان (9

 ؛ما( برای امکانات نداشت  و دشم  برای امکانات تمام وجود )با تلمیلی جاگ و طبس در آمریکا شکست مثل است؛

 بررای  آترش  شردن  سررد  جریران  مثل سوز؛ سبب هم و است ساز سبب هم خدا ایاکه به دادن توجه (22

 ؛و...   عیسی حضرت دست به مردران شدن زنده و  ابراهیم حضرت

 دادانهرم  آزمرایش  مثرل:  هرایی پدیده در معاوی و غیبی عوامل تأثیر مورد در روز علم هاییافته بیان (22

 و روان و روح آرامرش  در دعا تأثیر و زمزم آب زمیاة در تلقیقات نتایج ا(آب شهادت و ایموتو) ژاپای

 ؛روحی و جسمی هایماریبی درمان

 ؛کااد توسل مهکالت رفع برای آموزاندانش ایاکه به توصیه و  معصومی  حضرات به توسل (21

  بیااد:می را ما ( معصومی  )ا مه مؤمای  و  اکرم رسول و خدا ایاکه بیان (23

 ؛2«الْمُؤْمِاُون وَ رَسُولُهُ وَ عَمَلَکُمْ اللَّهُ فَسَیَرَى اعْمَلُوا قُلِ»

 یرا  خرواب  وقت دعای مطالعها و سفر دعای استغفارا اتاصلو مثل ذکرهایی برای فرصتی اختصاص (28

 ؛مختلف اذکار ترویج و وضو

 ؛زندری مهکالت رفع و معاوی تکامل ماظور به نذر به تهویق (25

                                           
 225سوره توبه/ آیه  .8
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 افراد؛ زندری در آن تأثیرات و غیبی مسا ل مداوم تذکر (26

 بردون  کرالس  کرردن  تمیز مثالً مادّی؛ داشتچهم بدون خوب کارهای انجام به آموزاندانش تهویق (27

 دیشره  یزنردر  داسرتان  زمیاها بیران  ای  در مقدس دفاع رزمادران از خاطراتی بیان و دیگران اطالع

 و... ؛ یبرونس

 ؛ و... بودن عالم اسمیع بصیرا د:مانا ؛خدا صفات بیان (24

 زندری؛ در معاوی عوامل نقش مورد در خاص هایکلیپ پخش (29

 شهدا؛ مزار از دیدار رروهی برنامه (12

 شیطان؛ و مال ک برخورد و انسان خلقت داستان تبیی  (12

 ؛الجاان مفاتیح با آموزاندانش دادن نساُ (11

 ؛ و... رزق مال ک اانسان ملافظ مال ک ماناد آنها ردعملک و مال ک انواع با آموزاندانش کردن آشاا (13

 دیخورشر  به زمان امام هیتهب نعمت؛ ولی و حی امام عاوان به  زمان امام به آموزان دانش دادن توجه (18

 ینمر  دهیر د چهم با که یحال در ابر پهت دیخورش دیفوا انیب یبرا ها بچه از درخواست و ابر پهت

 ؛شود

 ظهور:  سازی زمیاه برای کبری غیبت دوره در هاانسان بزرگ مسئولیت به توجه (15

 یخودساز 

 جامعه به دیام دادن 

 تیمعص و طاعت در صبر فرهاگ 

 ظهور یبرا کردن دعا فرهاگ 

  ظهور زمان یها ییبایز رفت 

 

 منابع
  قم این یملمد اسداهلل ا مرگ رامونیپ ییهاپرسش به پاسخ (2

 یاران حماسه نهر ا ..و. موسوی لیال و طهماسبی عالمه نویساگان ,سلیمانی سردار یزندر بر رذری (عزیز سلیمانی) (1

 

 

 



35 

 نماز .4
 هدف

 .آن اقامه برای آموزاندانش انگیزه تقویت و نماز به نساُ و عالقه ایجاد

 انتظارات

 برساد: ذیل موارد به آموزانرود دانشانتظار می اشاخص  یا یاجرا با

 ؛وقت اولدر  آن خواندن وبه نماز  دادن نهان عالقه (2

 ؛نماز ذکاراَ و فعالاَشااخت   (1

 ز؛نما ترجمه و فلسفه باآشاا تا حدودی  (3

 ؛نماز برپایی برایتالش  (8

 .نماز به دیگرانتهویق  (5

 شاخص انتخاب مبانی

 رک  و 2دی  ستون اروایات در و است  میز شدها زیادی سفارش اسالم در که دستوراتی مهمتری  از یکی

  است. شده واجب بادران بر که خداست و باده بی  ارتباطی پل نماز است. شده معرفی دی 

  1«مَوْقُوتًا کِتَابًا الْمُؤْمِاِی َ عَلَى کَانَتْ الصَّلَاةَ إِنَّ» فرماید: می تعالی و تبارک خداوند چاانچه

 .«است معیای و معلوم اوقات دارای و واجب موماان بر نماز همانا»

 ایر   در و کارد  رفتگو خویش خدای با قبله به رو اموعد سر در و مهخص زمان در باید خدا موم  باده

  3«کادنمی پیدا تجرأ انسان بر شیطان» فرماید:می روایت که است حالت

                                           
 2/226/227 : الملاس   «.طُاُبٌ ال و وَتِدٌ یَثبُتْ لَم انکَسَرَ و العَمودُ مالَ إذا و األطاابُا و األوتادُ یَثبُتُ العَمودُ ثَبَتَ إذا الفُسطاطِ؛ عَمودِ کَمَثَلِ مَثَلُها الدِّی ِا عَمودُ الصَّالةُ» :اإلمامُ الباقرُ علیه السالم .2

 . طاابى نه و ماند مى استوار میخى نه ا بهکاد و شود کج تیرک ارر و ماناد مى ملکم طاابها و میخها باشد ملکم تیرک ارر استا خیمه تیرک مَثَل آن مَثَل ا است دی  ستون نماز
 223/ آیه  نساءسوره  .1
 کارد  یمر  ملافظرت  اشپاجگانه  ینمازها از انسان که یزمان تا :امبراسالمیپ «.الْعَظَا ِم فِی فَأَدْخَلَهُ عَلَیْهِ تَجَرَّأَ ضَیَّعَهُ َّ فَإِذَا الْخَمْسِ الصَّلَوَاتِ عَلَى حَافَظَ مَا الْمُؤْمِ ِ مِ َ  ذَعِراً الهَّیْطَانُ یَزَالُ لَا» .3

 .کارد  یم وارد بزرگ رااهان فکرانجام به واورا کاد یم دایپ را او به شدن کینزد جرات کرد عیضا را هیومی پاجگانه یها نماز که یهاگام یول شود ینم کینزد او وبه ترسد یم او از طانیش

 169 ص 3ج الکافی
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  شود. می زشت ایرفتاره و تباهی و رااه از انسان رهایی موجب که است عاملی نماز

 2«الْمُاْکَر وَ الْفَلْهاءِ عَ ِ تَاْهى الصَّالةَ إِنَّ» فرماید:می خداوند چاانچه

 1«سِوَاهَا مَا قُبِلَ قُبِلَتْ فَإِنْ الصَّلَاةُ الْعَبْدُ بِهِ یُلَاسَبُ مَا أَوَّلَ إِنَّ» د:افرمایمی که دارد اهمیت قدری به الهی واجب ای 

 .«شودیم پذیرفته هم اعمال ىبقیّه شدا پذیرفته ارر پس است. نماز شودایم بازخواست باده از که چیزى نخستی »:  باقر امام

 بره  آنهرا  کردن عالقماد مدرسها در خصوصاً نوجوانان و کودکان دیای تربیت های شاخص مهمتری  از یکی

در بی  عباداتا نماز برای تعالی روح و روان بسیار مؤثر است و نقش کلیدی دارد و برا فضرا ل    است. نماز

 اخالقی و ترک رذا ل رابطه مستقیم دارد. باید رفت نماز سرچهمه و پدیدآورنده همه نیکی هاست.

 رابطه نماز با فضائل و رذائل اخالقی:

تعالی روح و روان انسان بسیار مؤثر است و نقش کلیردی دارد  در بی  عباداتا نماز برای پدیدآورنده ی نیکی ها:  (2

 و با فضا ل اخالقی و ترک رذا ل رابطه مستقیم دارد. باید رفت نماز سرچهمه و پدید آورنده ی همه ی نیکی هاست.

نماز بزررتری  عامل تزکیه و خودسازی است که انسان را نماز موجب خودسازی انسان می شود. خودسازی انسان:  (1

 به کمال حقیقی می رساند و انسان را از بدی ها باز می دارد. 

 3«الْمُاْکَر وَ الْفَلْهاءِ عَ ِ تَاْهى الصَّالةَ إِنَّ»چاانچه خداوند در قرآن می فرماید: 

 ارزش عبادت به میزان اخالص انسان هاست. نمازا زمیاه ساز اخالص است. زمیاه ساز اخالص:  (3

 «.نمازا خانه اخالص است»: امام باقر  8«ه بِیتُ االِخالصِالصَّال»در حدیثی می فرمایاد: 

 رند: شماعالمت خاشع را چهار چیز مى ادر روایتىنمازا انسان را متواضع می کاد. تواضع و فروتای:  (8

 5«القِیامَة و المااجاةُ للّهاَمّا عَالمَةُ الخاشِع فاربَعَةٌ: مُراقبة فى السرِّ العالنیة و رُکوبِ الجمیلِ و التفکّرُ لِیومِ »

خرالف   کاد کره عملرى برر   در پاهان و آشکار مراقبت مى -2عالمت خاشع چهار چیز است: »: رسول ررامی اسالم 

تفکرر برراى روز    -3دهد. همیهه بر پهت کارهاى نیک رسول شده و آنها را انجام مى -1 رضاى خداوند انجام ندهد.

 «متعالمااجات با خداوند  -8قیامت. 
 «.خداوند نماز را برای دوری شما از تکبّر قرار داده است»می فرمایاد:  در روایتی حضرت زهرا 

با آن در یاد خدا و ارتباط و نیایش با اوا به انسان نیرویی می بخهد که می تواند پیروز شدن در مقابل مهکالت:  (5

  6«اَلذِّکْرُ یَهْرَحُ الصَّدْرَ»در حدیثی می فرمایاد:  مقابل مهکالت پیروز شود؛

 .«یاد خداا سعه ی صدر می آورد»: امام علی 

                                           
 85/ آیه  عاکبوتسوره . 2
 164ص ا 3 ج / یایکل االسالمثقة الکافیاکتاب  .1
 85/ آیه  عاکبوتسوره  .3
 129ا ص  79کتاب بلاراالنوار / جلد  .8
 85/ آیه  عاکبوتسوره  .5
 122ا ص  2شرح غرراللکم / جلد  .6

https://www.hadithlib.com/hadithdays/view/1604
https://www.hadithlib.com/hadithdays/view/1604
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قیه ی مخلوقات هم ادب را رعایت انسانی که در مقابل خالق خود سر تعظیم فرم می آوردا در مقابل دیگران و بادب:  (6

 خواهد کرد. 

 انسان وقتی با عزیز واقعی ارتباط برقرار می کاد که سر تعظیم برای دیگران فرو نمی آورد. عزّت نفس:  (7

 2«َلِلمُؤمِای َ لِلَّهِ العِزَّةُ وَلِرَسولِهِ و وَ»خداوند در قرآن می فرماید: 

 زندری نخواهد کرد.رزارا غافالنه انسان نمازغفلت زدایی:  (4

 1«وَ اَقِمِ الصَلوه لِذِکری»چاانچه خداوند در قرآن می فرماید: 

 نمازا نظم و انضباط در انسان را تقویت می کاد.نظم و انضباط:  (9

الصَّالةِ وَیُلَقِّاُهُ نَّ مَلَکَ الْمَوْتِ یَدْفَعُ الهَّیْطانَ عَ ِ الْمُلافِظِ عَلَى اِ»رمایاد: در حدیثی می فدور شدن شیطان از انسان:  (22

 3«هتِلْکَ الْلالَةِ الْعَظیمَ شَهادَةَ اَنْ ال اِلهَ اِالَّ اللّهُا وَاَنَّ مُلَمَّدا رَسُولُ اللّهِ فى
و شهادت بر وحدانیّت خداا و  ى که مراقب نماز است دور مى کادفرشته مرگا شیطان را از کس»: امام صادق 

 .«را در وقت هولااک مرگ به او تلقی  مى کاد  رسالت پیامبر

 

 

                                           
 4سوره ماافقون / آیه . 2
 28سوره طه / آیه . 1
 29ا ص  3وسا ل الهیعه / جلد . 3
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 راهکارها و هاروش

 ؛نماز همیتا و فلسفه تبیی  .2

 پروردررار  یهرا  نعمرت  شکر نماز .است خالق برابر در خضوع تینها و یبادر جلوه  یتربایز نماز

 .و...  است عالم

 خرویاُ و دنیوی پیامدهای و عواقب بیان و اخروی و دنیوی برکات از اعم ؛نماز برکات و آثار تبیی  .1

 .نماز ترک

 :طریق از ؛نماز فرهاگ ترویج .3
 وسیله به دبستان از قبل سای  از نماز آموزش CD و...؛ نمایش تصویرا آموزشیا 

  مدارس؛ در دبستان از نماز عملی تمری 

 برا  آنهرا  همراهری  مسجدا به فرزندان بردن ماناد مختلفا رقطُ از مازل در نماز کردن نهادیاه جهت ءاولیا توجیه 

 معطرر  و خوب لباس و هاسجاده بهتری  دادن مثلمختلف ) رقطُ از نماز به فرزندان تهویق و مازل در ءاولیا نماز

 یبررا  کرردن  داریر ب در ژهیو به تافرزا و مستبدانه یبرخوردها از زیپره و وقت اول نماز به دادن اهمیت و آنها به

 و...؛ اقوام دوستانا بی  در دمقیّ نمازرزار عاوان به کودک کردن معرفی کالمیا تهویق (اصبح نماز

 دبستان؛ مقطع از آموزان دانش خواندن نماز برای ریزیبرنامه 

 دانش نمازخواندن عکس نصب امتیازا و نمره دادن طریق از معلمی  و مدیر توسط مدرسه در آموزاندانش تهویق 

 دادن کهریا  قرعره  یرا  اتفراقی  صورت به جوایز اعطاء دیواریا روزنامه یا مدرسه تابلوی یا خانهنماز در آموزان

 ؛ ...و بودن مکبّر مثل هامسئولیت از برخی

 ؛ملیطی و خانوادری شرایط ررفت  نظر در و نماز به تدعو در تدریج رعایت و نماز دادن جلوه آسان 

 و...؛ وقت اول نماز به تقیّد و دادن اهمیت در مدرسه کادر و معلمی  بودن الگو 

 خداست. از تهکر نوعی نیز نماز ایاکه تبیی  برای مدرسه در رتهکّ فرهاگ کردن نهادیاه 

 ترری  بریش  که کالسی به تهویقی جوایز دادن یا جماعت نماز در کااده شرکت آموزاندانش تهویق .8

 ؛است آورده نماز به را دیگری که کسانی تهویق همچای  و داشته را کااده شرکت

 ؛نماز زنگ برای ریزیبرنامه  .5

 د:  ریبگ انجام تواند یم صورت دو به نماز زنگ

 ؛شوند آماده نماز یبرا تا دهش داده ررفت  وضو فرصت آموزان دانش به و شود زده زنگ نماز قبل ربع کی 

 از آنران  یبررا  یمربر  و شوند جمع خانه نماز در همه و شود زده یزنگ ایکالس ساعات وسط در و هفته  بی در 

 .ایجاد نهود یزدر تا باشد آور نهاط جلسه االمکان یحت باشد. داشته زین نماز آموزش و دیبگو نماز تیاهم
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 ؛و... هاجه  اعیادا ماناد شاد و مااسب شرایط در نماز به تهویق و دعوت .6

 ؛پرستش( فطری )حسّ دارند نیایش و نماز مختلف ادیان تمام که نکته ای  کردن روشزد .7

 بگیرند؛ تأییدیه و بخواناد مادر و پدر نزد نماز رکعت دو مثالً دبستان؛ آموزاندانش به تکلیف ارا ة .4

 اول جماعرت  نمراز  بررزاری اذانا پخش ماناد ؛نماز باشکوه بررزاری برای فضاسازی و ریزیبرنامه .9

 و پوسرترها  نصرب  نمازخانرها  در جرذاب  و شاد فضای ایجاد نمازا هاگام هاکالس تعطیلی و وقت

 ؛...و سال  و نمازخانه در زیبا و خوب بارهای

 خروبا  سرجادة  مثل فرهاگی هایهدیه دادن و پسران( ویژه )به آموزاندانش تکلیف جه  یبررزار .22

 ؛و... انگهتر

 ؛نمراز  از بردن لذت هایزمیاه کردن فراهم و نماز آداب رعایت چگونگی به آموزاندانش دادن توجه .22

 :ذیل نکات به توجه با
 و...(؛ پریهانی تهاگیا ررساگیا )خستگیا موانع رفع 

 خداست؛ از تهکر و مؤم  معراج نماز ایاکه رفت  و افراد در شوق و آمادری ایجاد 

 زیبا؛ صوت با مااجات و دعا پخش با ملیط در معاوی فضای ایجاد و شاداب وضوی با نماز از قبل آمادری 

 پرتی؛حواس عوامل و رااهان از پرهیز و قلب و فکر مواظبت 

 خواند؛می را آخرش نماز دارد انسان رویی ایاکه و مرگ یاد ماناد اقلب حضور کسب هایراه آموزش 

 پروردرار؛ ربوبیت به توجه و دانست  واقعی بادة را خود 

 حرام؛ مال از پرهیز 

 نماز؛ به نیاز احساس ایجاد 

 نماز؛ ترجمة آموزش 

 آن. معانی و نماز هایجمله روی تمرکز 

 ؛مسجد در خواندن نماز و رفت  از انهاء و رزارش تهیة .21

 از ؛نمراز  باشرکوه  مراسرم  برررزاری  برای چرخهی بصورت هاکالس یا آموزاندانش دادن مهارکت .23

 ؛و... هاکالس بی  نماز مراسم بررزاری وظایف تقسیم جمعیا دسته اذان اذانا کردن نوبتی جمله:

 ؛نماز در حضور برای اخالق خوش و خواندرس تأثیررذارا آموزاندانش و معلمی  تهویق .28

 ؛آموزاندانش نماز تصلیح و کاترل برای هاییزمان تعیی  .25

 کسرانی  یرا  اندداشته نقش نماز بررزاری در که فعاالنی از تقدیر و مدرسه در نماز جهاوارة بررزاری .26

 ؛اندکرده ارا ه نماز مورد در و... عکس شعرا ادبیا مت  مقالها که

 ؛و...(  زمان امام نماز حاجتا نماز هااررفتاری رفع )برای خاص نمازهای بررزاری .27

 ؛...و اندخوانده که نمازی اولی  مورد در مثالً آموزان؛دانش توسط نماز مورد در جذاب خاطرات بیان .24
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 رقابرت  ایجراد  و نماز مورد در و... نوآوری عکسا شعرا مطلبا ارا ة برای مخصوص تابلویی نصب .29

 ؛نماز خصوص در دیواری روزنامه تهیه در کالسی

 تعرداد  بره  کدام هر چاپ و (بیست تا یک شماره از )مثال نماز مورد در دار مارهش احادیث کارت پخش .12

 را هرا شرماره  همره  بتواند که کسی به دادن هدیه آخر در و نمازها در آن اتفاقی پخش و نمازرزاران

 ؛دهد ارا ه و کاد کسب

 ؛دارنرد  نادرسرت  رفترار  کره  هرایی نمازخوان خصوص در مافی هایذهایت و شبهات به پاسخگویی .12

 ؛و...( داریسکال پاسخا و پرسش جلساتبررزاری )

 قبیل: از ؛مدرسه در الگویی هایشیوه از دهاستفا .11
 نماز؛ برای دیای غیر معلمان کردن همراه 

 نمازجماعت؛ در شرکت ماظور به صمتهخّ اولیاء از دعوت 

 نماز در حضور برای ملبوب مربیان از دعوت. 

 ؛نماز در عارفان و الهی اولیاء رفتار و سیره بیان .13

 ؛نماز در عالقگی بی و کسالت رفع برای نماز خود از استعانت و خدا بر توکل .18

 ؛نماز به دمقیّ دوستان با هماهیای و همراهی برای آموزاندانش تهویق .15

 ؛دنیا ای  در ما بودن مسافر و آن بودن فانی و دنیا یارزش بی تبیی  .16

 ؛مختلف های مکان در نماز بررزاریو  نماز های برنامه کردن عمتاوّ .17

 ؛نماز موضوع با خوانیکتاب مسابقات بررزاری .14

 ؛نماز به کاادران دعوت و روحانی طتوس نیکو اخالق رعایت .19

 ؛الفعّ رزاراننماز تهویق و مدرسه در نماز جه  بررزاری .32

 ؛زیبا و تمیز اجذاب نمازخانه داشت  .32

 ؛مدرسه در افراد زندری در نماز برکات و آثار خصوص در نمایهگاه برپایی .31

 و مسرئولی   از دعوت و و...( قصه )شعرا نماز مورد در آموزان دانش آثار خصوص در نمایهگاه برپایی .33

 ؛نمایهگاه از بازدید برای والدی 

 ؛مدرسه در نماز مورد در آموزنده هایفیلم پخش .38

 نمازجمعه؛ و مساجد با مدرسه مستمر ارتباط .35

 مدرسه؛ دردرباره نماز  کوتاه و یدمف اابجذّ انیسخار داشت  .36

 مدرسه؛ مربیان و مدیر مدیریت با آن برکات و آثار و نماز موضوع با آموزی دانش میزررد بررزاری .37

 خوان؛نماز آموزاندانش برای زیارتی و سیاحتی دوهایار بررزاری .34
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 ای؛ماطقه و یمللّ جراید در نماز عرصه در فعال آموزاندانش عکس چاپ .39

 مدارس؛ در تمیز و زمجهّ بهداشتی سرویس ایجاد .82

 سریع؛ و کوتاه جماعت نماز بررزاری .82

 بررای  نماز و کاادن زور و برجَ احساس آموزاندانش که کایم رفتار طوری یعای نمازا رد ریری آسان .81

 نهود؛ داده نهان آور سلکِ و سخت آنها

 مدرسه....(؛ جماعت نماز در اولیا نوبتی شرکت) مدارس در نماز کردن رونق پر برای مدارس اولیاء سازی فعال .83

 نماز؛ به آنها ترغیب و تهویق و آموزاندانش تک تک با چهره به چهره و نزدیک ارتباط برقراری .88

 آموزان؛دانش به و...( جماعت نماز آداب و نماز )مقدمات نماز کامل آموزش .85

-دانرش  وسرط ت نماز بررزاری روند بررسی ماظور به ءاولیا و مربیان با اندیهی هم جلسات بررزاری .86

 مدرسه. و مازل در آموزان

 منابع
 قرآن از ییدرسها یفرهاگ مرکز ا یقرا ت ملس  ا نماز با ییآشاا (2

 قرآن از ییدرسها یفرهاگ مرکز ا یقرا ت ملس  ا نماز اسرار از یپرتو (1

 قرآن از ییدرسها یفرهاگ مرکز ا یقرا ت ملس  ا نماز یوندهایپ (3

 زنما اقامه ستاد ا یقرا ت ملس  ا نماز به دعوت یهاوهیش (8

 قرآن از ییدرسها یفرهاگ مرکز ا یقرا ت ملس  ا نماز راز (5
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 تقوا( و )هواستیزی  گرزیی گناه .5
 هدف

 .آموزاندانش در )تقوا( پارسایی و خود کاترل و نفس هوای با مقابله انگیزه تقویت

 انتظارات

 برساد: ذیل موارد به آموزانرود دانشانتظار می اشاخص  یا یاجرا با

 ؛آن با مخالفت باای و خویش نفس هوای پاداشت دشم   (2

 ؛از انجام آن پرهیز و رااهان شااخت  (1

 ؛توبه تسریع در و بودن استغفار اهل (3

 ؛مکروهات ترک و اتمستلبّ انجام به نسبت ندشحساس  (8

 پارسایی. به دیگرانتهویق  (5

 شاخص انتخاب یمبان

 نسانیا کادمی تالش اسالم مکتب .است لهاِ اقدس ذات فرامی  از سرپیچی و الهی قانون با مخالفت اگنیه

 اسرتوار  آن اسراس  برر  را خرود  زندری و کاد اطاعت الهی قوانی  از که انسانی کاد. تربیت قانونماد و سالم

 قبیح و زشت یمتربّ ذه  و فکر در را رااه کاد تالش باید مربی رسید. خواهد خوشبختی و سعادت به اسازد

  دهد. قرار درست مسیر در را آنها تواندمی صورت ای  در دهد. جلوه الهی قوانی  خالف و

 2«الْلَسَااتِ اکْتِسابِ مِ ِ أَوْلَی السَّیِّئاتِ إِجْتاِابُ» :فرمایادمیدر حدیثی 

 . «هاست خوبی انجام از بهتر اها بدی از کردن دوری»:   علی حضرت

 1«التازُّهُ ع ِ الدنیاو یالهو مُخالَفَةُ  ِیالدِّ نِظامُ» :دایفرمایم که بس  یهم شاخص  یا تیاهم در

 .«دورى کردن از دنیاستو  نفس یهوا با مخالفت در  ید چهارچوب و وامقِ»:  حضرت امیرالمؤمای  علی 

                                           
 2511/ ح  غرراللکمکتاب  2

 9942ح  / غرراللکمکتاب  1
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https://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/21006427


43 

  .اوست فسن یهوا انسانا دشم   یتردشم  کهیعای ایا

 2«جَاْبَیْکَ بَیْ َ الَّتِی کَنَفْسُ عَدُوِّکَ أَعْدَی»چاانچه می فرمایاد: 

 «.است انسان خود درون در انسان دشماان بدتری »:  رسول خدا 

 در و است تر نزدیک تو به همه از که توست سرکش و احساسات مارهاَ نفس همان تو دشماان باالتری  عایی

 .دارد قرار تو پهلوی دو میان

 شیخرو  دشرم   را خود ینفسان التیتما آموزاندانش که است طوری آموزش روند افعلی موزشیآ نظام در

 آنان یبرا یزیستهوا که روست  یا از .است نفس یهوا اساس بر هانیرفتارها از یاریبس بلکه و پادارندینم

 ای  به نسبت دارد ضرورتاز ای  رو  .ندارند خویش هواهای با مخالفت یبرا یازهیانگ و شودیم یتلق دشوار

 را خرودکاترلی  و پارسایی توان امااسب ریزی برنامه با معلمان و مربیان و بگیرد صورت ویژه اهتمام شاخص

 ببرند. باال آموزان دانش در

 راهکارها و هاروش

 انسان هالکت و ضعف موجب آن از مطلق پیروی و ستا انسان دشم  نفس هوای که نکته ای  تبیی  (2

 شود؛می

 است؛ سقوط و بدبختی آن سرانجام که است لقتخِ نظام در حاکم وانی ق با مخالفت ارااه ایاکه تبیی  (1

 :ا مانادآن اُخروی و دنیوی پیامدهای و آثار و رااه زشتی تبیی  (3
 ردارخواری؛مُ و کااده غیبت 

 و...؛ مورچه به رمتکبّ تهبیه 

 رااه؛ با بال نزول و فقر دعاا بسحَ عمرا برکتیبی و شدن کم 

 و...؛ دروغ مثل کبیره و کلیدی رااهان ترک به اهتمام 

 رااهکار تمذمّدر  روایات بیان. 

 1«بِهِ اَلْعَمَلِ إِلَى یَدْعُو اَلْخَیْرِ فِی اَلْفِکْرُ» :ادیفرمایم؛ در حدیثی مثبت فکر با رااه فکر سةیمقا (8

 .«کهاندمى آن به عمل سوى به را انسان اکىین در فکر: »   یماؤرالمیامحضرت 

 3«إلَیها دَعَتهُ المَعاصِی فِی هُفِکرُ کَثُرَ مَ »و یا در حدیثی دیگر می فرمایاد: 

 .«کهانَد مى رااه به را او کار ای  کادا اندیهه بسیار هاناراا در که آن: »  حضرت علی

 

                                           
 68ا ص 67ج /  نوارا عالمه مجلسیلاراألکتاب ب 2

 75 صا  2ج / غرراللکمکتاب  1
 4562 ح/  غرراللکمکتاب  3
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  زمان امام خصوصاً  معصومی  ا مه و خدا رسول خداا ملضر در موجودات تمام همواره ایاکه بیان (5

 فرماید:قرآن کریم میخداوند در  ؛هستاد

 3«الموماون و لهسور و لکممَعَ اهلل یریسَفَ والُاعمَ لِقُ» - 1«کُاْتُم مَا أَیْ َ مَعَکُمْ وَوَهُ» - 2«یَرَى اللَّهَ بِأَنَّ یَعْلَمْ أَلَمْ»

 راراه  فکرر  شرما  که شد سوال  سجاد امام از ؛روایات و آیات به توجه با رااه ضرر و زشتی تبیی  (6

 خروردن  فکرر  شرما  آیرا  فرمرود:  دارد؟ امکان چطور شد عرض نه. فرمودند: کاید؟ نمی هم را کردن

  است؛ زشت قدر همی  ما نظر در رااه فرمودند: حضرت نه. رفتاد کاید؟ می را مدفوع

  انسان؛ عقل و هوش تیتقو یبرا رااه از یدور و یزیهواست نقش به آموزاندانش دادن توجه (7

 8«العَقلِ شِفاءُ الهَوى خالَفَةُمُ» :ادیفرما یمدر حدیثی 

 .«است ردخِ شفاىِ هوسا با مخالفتِ»   یرالمومایامحضرت 

 5«اَبداً هیال رجعی ال عَقلٌ فارَقه فقد ذنباً قارف مَ » فرمایاد:می  اکرم پیامبر نازنی  وجود همچای 
 .«درردنمی باز او سوی به هررز که حالی در او عقل از بخهی شودمی جدا تلقیق به پس اشود همراه رااه با که کسی»

 و نکردند توجه دی  هایآموزه به که کسانی از ررفت  عبرت و دیای هایآموزه به توجه انگیزة احیای (4

  ؛و غربی غیردیای جوامع در ...و فرهاگی اجتماعیا اخالقیا هایبست  بُ تبیی 

  ؛نفس ملاسبه به آموزاندانش دادن توجه (9

 6«االکبر لِلْعَرْضِ تَجَهَّزُوا و تُوزَنُوا اَنْ قبلَ زِنُواها و تُلاسَبُوا اَن قبلَ اَنْفُسَکُم حاسِبُوا»در حدیثی می فرمایاد: 

 شما آنکه از قبل دیکا وزن را شیخو و برساد شما حساب به آنکه از قبل دیکا ملاسبه را هت یخو» : پیامبر اسالم 

 «.(امتیق )روز بزرگ عرضه براى دیشو دهآما و کااد وزن را

 ؛و... دوستان هایرروه و ملیط از آموزاندانش تأثیرپذیری به توجه (22

 ؛و... والدی  به احترامیبی ناملرما به نگاه تأثیر مثل اعمل( )مکافات العمل عکس و عمل قانون تبیی  (22

  :مثل. دارد یپ در را یالعمل عکس یعمل هر که کاد یم انیب نآقر در خداوند

 7«دٌیلَهَدِ یعَذَابِ إِنَّ کَفَرْتُمْ َلَئِ  و دَنَّکُمْیألَزِ شَکَرْتُمْ لَئِ »

 4«أبْااوُکُمْ یَبُرُّکُمْ آبا َکُمْ برُّوا»د: امی فرمایدر حدیثی 

 .«نمایاد نیکی شما به فرزندانتان تا کاید نیکی پدرانتان به»:  صادق  امام

                                           
 28/ آیه  علقسوره  .2
 3/ آیه حدید سوره .1
 225 یه/ آ توبه سوره 3
 429 صا  2ج / غرراللکمکتاب  8
 18 ص ا5 ج/  اءیاإلح بیتهذ فى ضاءیالب الملجة مرتضىا شاه ب  ملمد کاشانىا ضیف 5
 23ص 1ج الافس ملاسبةکتاب  6
 7سوره ابراهیم / آیه  7
 79ا ص  28کتاب وسا ل الهیعه / ج  4
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 بره  راراه  تررک  با که هایینمونه یا و نامااسب بسیار شرایط در رااه کاادة ترک خوب الگوهای ارا ة (21

 ؛و... فرعون زن اسیری  اب  ا یوسف حضرت مثل اندارسیده جایی

 ؛رااه ترک با ایمان افزایش و رااهان ترک صورت در الهی پاداش بودن حتمی به توجه (23

 او رااهران  رسرد یم دستور او بدن یاعضا به و بخهدیم را او خداوند کادا توبه که یکس» :  یعل  یرالمؤمایام

 انردا نوشرته  اعمرالش  مراقرب  فرشرتگان  که را یرااهان و کاد کتمان را او رااهان که شودیم امر  یزم به د؛یبپوشان را

 2«کاادیم فراموش

 لذّت رااه ترک خود ایاکه بیان و و...( خیرالی  معاویا عقلیا )جسمیا آن انواع و لذّت بلث از دقیق تبیی  (28

 حرال  ری بهتر  ایاکه و شودمی حالل هایلذّت احساس لبسَ موجب حراما لذّت ایاکه و دارد زیادی

 خداست؛ حالل انجام در خوب

 نهانة تقلّب استا ملبّت ردایی حجابیبی ا«العاجز جهد الغیبةُ» ماناد: رااهکار؛ افراد کردن معرفی ناتوان (25

 ؛و... است دی  در ذلّت و حقارت نهانه رتکبّ استا تابلی

 و ررل  زیبرایی  از برردن  لرذّت  مثل ؛انسان طبیعت و خلقت نظام با حالل هایلذّت بودن همراه تبیی  (26

 هماهارگ  انسران  طبیعرت  برا  آبا جریان خالف کردن شاا مثل که حرام هایلذّت خالف بر جاگلا

 ؛کاد یم کینزد یوانیح یزندر به را اوو  ؛1نیست

 «رهرت  تو از چیز همه رهتیا او از چون» و 3«یرَیَ اهللِ نَّاَبِ مْلَعْیَ مْلَاَ» مثل؛ مدرسه؛ در مااسب شعارهای ترویج (27

 ...؛و «است پیغمبری شیوة بودن پاک جوانی در» و

 مانندد  ؛مطالعره  ساعات در رریزیرااه و رااهان معرفی مخصوص های کتاب مطالعة ترویج و معرفی (24

 رااهان ااصفهان هیقا م بازار دیاندرو قرآنا از درسهایی فرهاگی مرکز. یقرا ت یآقا یشااس رااهکتاب 

 و...؛ بیدستغ دیشه رهیکب

 اسرت  توبره  از ترر راحرت  رااه ترک ایاکه تبیی  و آن قبولی بر تأکید و توبه و استغفار فرهاگ ترویج (29

 ؛دارد دنبال به را خطراتی چه استغفار و توبه تأخیر ایاکه و است( درمان از بهتر )پیهگیری

 8«هالتَّوب طَلَبِ مِ ْ أَهْوَنُ الذَّنْبِ ترْکُ» :در نهج الالغه می فرمایاد

 «.است توبه تقاضاى از تر آسان رااه ترک» :  یعلحضرت 

                                           
 345 / ص)ره( صدوق  خیش ا ثواب االعمال و عقاب االعمالکتاب  .2

 مخرالف  کااردا می حرکت جریان خالف که کسانی و هستاد طبیعت با موافق هستادا خدا مسیر در که کسانی لذا کاادامی حرکت خدا سوی به حرکت مسیر در همگان که است همی  نیز «هلل یسبح» معانی از یکی .1

 لرذّتش  و نردارد  اسرترس  و اضرطراب  و تررس  بردامی لذّت حالل از که کسی ولی و...(؛ دهد لو و باشد دیده را او کسی ترسدمی مثالً )چون دارد دنبال به را لذّت از بعد استرس و اضطراب حراما لذّت طبیعت. با

   است. ماندرار

 28آیه  / علقسوره  .3
 272حکمت  /کتاب نهج االبالغه  .8
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 شرط به اددهمی نهان را رااه و جاایت و جرم نتیجة که هاییروزنامه از یهایبریده ارا ه و آوریجمع (12

 ؛نباشد فلها اشاعة و نداشته بدآموزی ایاکه

 و جریمه( و رااه بی  تااسب رعایت )با رااها انجام صورت در خود شخص جریمه به آموزاندانش تهویق (12

 غرور و تکبر که یکس یبرا گرانید کفش کردن جفت :ماناد ؛رااه از اجتااب صورت در خود تهویق

 یبررا  رررفت   روزه ازنرد  یم ادیز لغو حرف که یکس یبرا فرستادن صلوات ای کردن استغفارا دارد

 و...؛ است کرده یپرخاشگر که یکس

 شخصریت  جزو بوده و تأثیررذار ما شخصیت در ما عمالاَ ایاکه و رااهان حرمت فلسفة و دلیل تبیی  (11

 ؛شودمی ما آیادة

 ؛روایات و آیات به استااد با مراقبه و ملاسبه تبیی  (13

 2«لِغَدٍ قَدَّمَتْ ما نَفْسٌ لْتَاْظُرْ وَ هَاللّ اتَّقُوا آمَاُوا  َیالَّذِ هَایأَیا »

 1«دهدیم قرار نفس ملاسبه و در تفکر یبرا را روز از یساعت عاقل» :  صادق امام

 3«باشد نداشته نفس ملاسبه روز هر که یکس ستین ما از» :  کاظم امام

 تماشرای  و مطلرق  تاهرایی  از پرهیرز  امررد  و زن تاهایی از اجتااب مثل: ؛رااه هایزمیاه بردن بی  از (18

 رررفت   و ورزش انجام اثر و حرام موسیقی زنا جای در بالفاصله نهست  کراهت کالرّمُ هایصلاه

 ؛رااه به رغبتیبی در روزه

دی  و بیان ایاکه یکی از علرت   هایآموزه به دادن روش خوب و کردن جهتو به آموزاندانش تهویق (15

 روش ندادن به آموزه های دیای است؛های اصلی جهامی شدن انسان هاا 

 8«السَّعِیر أَصْلَابِ فِی کُاَّا مَا نَعْقِلُ أَوْ نَسْمَعُ کُاَّا لَوْ قَالُوا وَ» فرماید: می جهامیان مورد در خداوند چاانچه
 در مایبرود  کرده تعقّل آوردند ما یبرا که یقیحقا در ای میبود دهیشا را آنان بخش سعادت دعوت ما ارر :ادیرویم و»

 «.مینبود سوزان آتش اهل آتش انیم

 ؛دیگران و خود رااه افهای عدم جهت آموزاندانش برای خصوصی حریم  یتبی (16

 ها بدون اجازه دیگران مماوع است.هر کس حریم هایی دارد و ورود به آن حریم 

 ب حریم های شخصی دیگران باشاد.باید مراقهمه دانش آموزان 

                                           
 24سوره حهر / آیه  .2
 845ا ص  1کتاب وسا ل الهیعه / ج  .1
 853 صا  1 ج ی /اصول کاف .3
 22وره ملک / آیه س .8
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 : قبیل از ؛رااه از فرار هایروش آموزش (17
 ؛یناسپاس اییدروغگو اانتیخ یزشت ماناد عقل. نظر از )رااه( عادات آن زشتى و بحقُ به توجه 

 ؛یاله رحمت از شدن دور و قاتیتوف سلب و رااه عقوبت به آن دادن توجه و نفس کردن ملاکمه 

 ؛اراده تقویت 

 اطهار ا مّه به توسل و شیاین و دعا با متعال خداوند از استمداد  . 

 :دیفرمایم میکر قرآن در متعال خداوند

 2«مٌیعَلِ عٌیسَمِ وَاللَّهُ هَاءُی مَ ْ یزَکِّی اللَّهَ لَکِ َّ وَ أَبَدًا أَحَدٍ مِ ْ مِاْکُمْ زَکَى مَا رَحْمَتُهُ وَ کُمْیعَلَ اللَّهِ فَضْلُ َلَوْلَا و»

 هیر تزک بخواهرد  را کره  هرر  خداونرد  یول شد؛ینم پاک شما از یاحد هررز نبودا شما بر یاله رحمت و فضل ارر و»

 «.داناست و شاوا خدا و کادایم

 شربا  نمراز  خوانردن  جماعرتا  نماز در دا مى شرکت ماناد: کو؛ین عادات و اعمال سازى  یگزیجا (14

 و... ؛ دعا قبورا اهل ارتیز

ا دیردار  دوسرتان  برا  مسرجد  بره  رفت  ماناد ؛مافی کارهای از پرهیز و مثبت کارهای به شدن مهغول (19

 خانوادها مهغول شدن به فعالیت های درسی و... ؛

 و... ؛ رااه اعذابا معاد رامونیپ مطالعات افزایش (32

 ؛ناباب دوستان با اىیهماه و کااده آلوده هاىطیمل در رفت  از پرهیز (32

 ؛خود رامونیپ کااده کیتلر عوامل بردن بی  از (31

 خداوند؛ به شرط از بعد خود اعمال مستمر ملاسبه و رااه از دوری ماظور به خدا با بست  شرط (33

 وند متعال؛خدا از استعانت (38

 م ؛مؤ و سالم دوستان با رفاقت برای آموزاندانش به توصیه (35

ماناد تلقی  به خودا عدم مقایسه خود برا   رااه؛ ترک برای آموزاندانش به اراده تقویت هایروش ارا ه (36

 دیگران و... ؛

 اسالمی؛ انجم  مسجدا هیئتا همچون هاییتهکل و هارروه در حضور برای آموزاندانش تهویق (37

 ؛هستاد رااه موضوع با که یهایکتاب ملوریت با خوانی کتاب مسابقه (34

 ؛دارد دوست را کار توبه خداوند بگوییم ایاکه ماناد ؛توبه به کارانرااه تهویق و ترغیب (39

 ؛وارسته هایانسان و ءعلما با آموزاندانش دیدار (82

 ؛فراغت اوقات کردن پر و ریزیبرنامه (82

 آنهرا  از خودتران  پرس  استا ناخوشایاد شما برای دیگران از رفتارهایی چه ایاکه به آموزاندانش دادن توجه (81

 ؛کاید دوری

                                           
 12سوره نور / آیه  .2



48 

 و...؛ مبتذل هایکتاب اها عکس هاافیلم همچون شهوات و غرایز کااده تلریک عااصر و عوامل کردن برطرف (83

 روزه؛ و نماز بازدارندری قدرت به توجه با وزهر و نماز به آموزاندانش رغیبت و تهویق (88

 ؛نفسانی هایاستهخو و امیال عواقب در تدبر و تفکر قویتت (85

 ؛2«تهبَعاقِ ربَّدَتَفَ مرٍأََََبِ متَمَهَ ذااِ» فرمود:  اهلل رسول هچاانچ

 رود؛می پیش رام به رام شیطان اکهای به توجه با امقابله هایروش و انسان برای شیطان هاینقهه تبیی  (86

 زشت: یهاکار دادن اتیز  
 (84 / ملمدسوره ) «لهم لَوَّسَ طانیاله» و  (34آیه  / عاکبوتسوره ) «همعمالَأَ طانُیالهَّ مُهُلَ  َیَّزَ وَ»

 (275آیه  / عمران آلسوره ) «ا هیأول خوفی طانیاله إنّما» وحهت: و ترس جادیا 

 (92آیه  / ما دهسوره ) «البغضاء و العداوة اکمیب وقعی أن طانیاله دیری إنّما» :یدشما و اهیک جادیا 

 (164آیه  / بقرهسوره ) «الفقر عدکمی طانیاله» :یدستیته و فقر وعده 

 ُ(11آیه  / میابراهسوره ) «أخلفتکم وعدتکم» وعده: لفخ 

 هروده یب را خرود  عمرر  و مال که آنان یعای ر مسرفان و مبذّران یعای « یاطیاله إخوان کانوا  یالمبذّر إن» :ریتبذ 

 (17آیه  / اسراءسوره ) هستاد. طانیش برادر ر کاادیم یطانیش باطل االتیخ صرف

  (64آیه  / انعامسوره ) « یالظالم القوم مع یالذکر بعد تقعد فال طانیاله اکیاسی إما و» خدا: ادی از بازداشت 

 (12 ا آیهاعراف)سوره  «خواه شما هستم ریم  خ« »الاَّاصِلِی َ لَمِ َ لَکُما إِنِّی» :کارها کردن هتوجی 

  .است انسان آشکار دشم  طانیش داینمایم یمعرف میکر قرآن که طورهمان و مطالب  یا به توجه با
 (51آیه  / اعرافسوره ) «ااًیمب عدواً لإلنسان کان طانیاله إن»

 است: نموده یمعرفرا  فیآن وظا میکر قرآن که دارد یفیوظا طانیش برابر در انسان  یباابرا

 (124آیه  / بقرهسوره ) «طانیاله خطوات والتتّبعوا» او: یهارام از یرویپ عدم 

 (6آیه  / فاطرسوره ) «عدواً فاتخذوه عدو لکم طانیاله إنّ» او: با عداوت و یدشما 

 ناملرم با خلوت مثالًا دارد حضور طانیش که مینرو ییها طیمل در. 

 (62آیه  / سیسوره ) « یمب عدو لکم إنه طانیاله تعبدوا ال أن» او:  یفرام از یچیسرپ 

 (36آیه  / فصلتسوره ) «باهلل فاستعذ نزع طانیاله م  ازعاکی إما و» خداوند: به بردن پااه 

  آموزان؛ دانش نفس عزت و کرامت تقویت (87

 1«شهواته علیه هانت نفسه علیه رمتک م » :داریم روایات در چاانچه
 .«رردید خوار وی دیده در شهواتش ادید بزرروار را خود کس هر»

                                           
 142 صا  25 ج/  عةیاله وسا لکتاب  2
 ا ترجمه مرحوم دشتی 889 حکمت/  البالغه نهجکتاب  1
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 منابع

 کای مهدوی اهلل آیت عملی اخالق در آغاز هاینقطه (2

 قرآن از ییدرسها یفرهاگ مرکز ایاشتهارد یملمد ایشااس رااه (1

  قرآنا از درسهایی فرهاگی مرکز تهران:نهر  ا قرا تی ملس  استاد شااسی رااه (3

 آرامش مسیر تاها عاوان تلت پااهیان استاد مباحث سلسله (8

 (چهل حدیث )حضرت امام خمیای  (5
 ()مال احمد نراقی  معراج السعاده (6
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 عفت و حیا .6
 هدف

 .اسالمی پوشش به آنها کردن  مزیّ و آموزان دانش در عفت و حیا کردن نهادیاه

 انتظارات

 برساد: ذیل موارد به آموزانرود دانشانتظار می اشاخص  یا یاجرا با

 ؛مااسب پوشش (2

 ؛ناملرم و لرممَ میحر کردن تیرعا   (1

 ؛برای آن استدالل داشت و  حیا از دفاع (3

 ؛حیایی بی عوامل ازپرهیز  (8

 .رفتار و هاشایده اقول در رعایت حیا (5

 شاخص انتخاب یمبان
  است: آمده روایت در که طوری به دارد. بهر رفتارهای سایر در کلیدی نقش حیی

  .«هاستیخوب همه کلید احیی» :  على امام - 2«الخَیر کُلِّ مِفتاحُ اللَیاءُ»

 امیردوار  توانمی شودا تقویت آموزاندانش در صفت ای  ارر لذا باشد.می حیا هاانیکی ی همه ماهأ یعای

 مفاسرد  تمرام  شودا مبتال حیایی بی به ارر و کاد اپید دست هانیکی و خیرها ی همه به آموزدانش که بود

 رشرته  دو را اءیر ح و مران یادر حدیثیا  که طوری به اد.اکمی پیدا بروز و ظهور زمیاه ایمانی بی از ناشی

 . 1«هُصَاحِبُ تَبِعَهُ أَحَدُهُمَا ذَهَبَ فَإِذَا قَرَنٍا یفِ مَقْرُونَانِ مَانُیالْإِ وَ اءُیَالْلَ» و می فرمایاد: کرده یمعرف گریکدی به متصل

  «.برود آن پى در هم گرىید رفتا دو آن از کىی چون دوشادا هم و رشته کی در مانیا و ایح» :  ملمدباقر امام

                                           
 382ح  /غرر اللکم کتاب  .2
 175 ا ص3(ا جثی)ط رر دار اللد یکافکتاب . 1
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   اخالقی: فضائل با حیا رابطه

 2«االعمال تزکوا بالعفاف» فرمایاد: میدر حدیثی  اعمال: شدن پاکیزه (2

 .«شود می هپاکیز اعمال اعفت وسیله به»:  امیرالمومای  

 1«العِزُّ حالَفَهُ القَااعَةَ و العِفَّةَ اُتلِفَ مَ » بزررواری: و تعزّ (1

 . «سربلادی با او هم قسم می شود و عزّت داوش هدیه داده پاکداماى عفت و کس هر به»:  امیرالمومای  

 «.ندارد حیا که کسی ندارد ایمان» : امام صادق  3«له حیاء ال لم  ایمان ال» ایمان: تقویت (3

 8«صاحبه عهبِتَ احدهما بَهَذَ اذا و نٍرَقَ فی مقرونان االیمان و اللیاء» فرمایاد: می در حدیثی همچای 

 .«رفت خواهد بدنبالش دیگری ابرود آنها از یکی راه هر که هستاد همراه دو ایمان و حیا» : امام باقر 

 5«اللَیاءُ یُفارِقُهُ ال ........ الْعاقِلِ صِفَةُ»  عقل: تقویت (8

 .«شود نمی جدا او از حیاء هررز که است ای  عاقل ویژری»:  پیامبر اکرم 

 6«جِدُی ال ما یاشْتَه مَ ِ بِالْعِفَّةِ تَلَلَّلْی لَمْ» :جا بی های خواهش ترک (5

 .«بخواهد ابدای ینم را آنچه که یکس ستین آراسته یپاکداما اتیز به: » امام علی 

 .«است عفت آثار از قااعت» 7«القااعه العفه ثمره» :  علی امام قااعت: (6

 4«أوصرافُهُ حَسُاَت أطرافُهُ عَفَّت مَ » :نیکو اوصاف (7

 .«رردد نیکو اخالقش و اوصاف داردا نگه پاک را جوارحش و اعضا که هر» : امام علی 

 راهکارها و هاروش
 بره  حیرا  با شخص روایاتا طبق ایاکه مثل روایات؛ و آیات اساس بر حیا سیمای ترسیم و تبیی  .2

  .است نزدیک فرشتگان مقام

 9«الْمَلَا ِکَه مِ َ مَلَکاً کُونَیَ أَنْ الْعَفِیفُ لَکَادَ فَعَفَّ قَدَرَ مِمَّ ْ أَجْراً بِأَعْظَمَ اللَّهِ سَبِیلِ فِی الهَّهِیدُ الْمُجَاهِدُ مَا»

 یولر  استا رااه بر قادر که ستین یکس از شیب اجرش شودا یم دیشه خدا راه در که جاهدیم» :  یعل امام

 .«باشد مال که از یلکمَ فایعف شخص که است کینزد اشودینم رااه مرتکب

  .«هاست خوبى همه دیکل ایح»:   على امام 22«رِیالخَ کُلِّ مِفتاحُ اءُیاَللَ»

                                           
 333ا ص 2ج  / غرر اللکم 2
 9245 /غرر اللکم  1
 226ص ا  1ج /  یاصول کاف 3
 157ص ا  3جد  / اصول کافی 8
 219ص ا  2ج  االنوار /بلار 5
 94ا ص  5ج  / شرح غرراللکم 6
 8637ح رر اللکم / غ 7
 9252 /غرر اللکم  4
 .878کلمه قصار / نهج البالغه. 9
 382 ا ح93ا ص 2ج / شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر اللکم و درر الکلم 22
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 2«إیمانِهِ دَلیلُ الرّجُلِ حیاءِ کَثْرَةُ» ؛اوست لباس زیباتری  و انسان ایمان نهانه حیا ایاکه تبیی  .1

  .«اوست مانیا نهانه ایآدم یایح کثرت»:    یالموماریام

 1«اءُیالل  یالدّ مالبِسِ أحسَ ُ» :فرمایدمی همچای 

از قبیل حیا موجب عزّت و سربلادی می شرود.   ؛و عفت حیا اخروی و دنیوی برکات و آثار بیان .3

 3«الْعِزُّ حالَفَهُ الْقَااعَةَ وَ العِفّةَ اتُّلِفَ مَ ْ»چاانچه در حدیثی می فرمایاد: 
 .«شود مى قسم هم او با سربلادى و عزّت شودا داده هدیه قااعت و عفت هرکس به»
 از قبیل:   ...و مجالت هایداستان از برخی مثل؛ حیاییبی اخروی و دنیوی مافی یپیامدها و عواقب بیان .8

 او شخصیت سقوط و زن ابتذال 

 یروان آرامش رفت   یب از 

 فلها و فساد افت ی رسترش 

 ررفت  قرار طانیش احاطه در 

 ستپَ افراد توسط قرارررفت  تیاذ و آزار مورد 

 یمعاو رشد از یریجلور 

 . شود یم کمتر رااه اباشد هتریب ایح چقدر هر رااه؛ ترک و ایح  یب متقابل ارتباط  ییتب  .5

 خدا؛ حضور احساس تیتقو  .6

 8«جَمِیلٍ کُلِ إِلَى سَبَبٌ َالْلَیَاءُ» :  علی قال؛ هاستییبایز به دنیرس لةیوس ایح اکهیا  ییتب .7

 ؛رویی کم و خجالت با حیا تفاوت تبیی  .4

 یعرف و یعقل ایشرع نظر از که است مذمومات و ملرمات ارتکاب از داشت  شرم یمعاا به ایح

 بره  رراه  و است آن از اعم خجالت رایز ادارد فرق خجالت با ایح است. دهیپساد مرد و زن یبرا

 یمر  لبردّ مُ یخفر  شرک به صورت  یا در و ردیر یم تعلق زین واجبات به بلکه مذموم ریغ امور

 . و... جاابت غسل انجام از شرم ماناد. شود

 جهان( معتبر های دانهگاه در پوشش قوانی بیان ) ؛شودمی تلصیلی افت موجب حیاییبی ایاکه بیان .9

 و... . عهقی هایرمان امستهج  هایفیلم مثل حیایی؛بی عوامل از دادن پرهیز .22

 پاک و باحیا دختران دنبال به ازدواج وقت نیز پسران بدتری  ایاکه مثل ماافع؛ جلب و حیا رعایت .22

 .رردندمی

 باط ؛ بر ظاهر تأثیر دلیل به مااسب پوشش و ظاهر داشت  بر تأکید .21

 

                                           
 767 صا  2ج / غرر اللکم 2
 5888ح  / تصایف غرراللکم 1
 (861ص ؛ 5ج شا2366 چهارما: چاپ تهرانا - الکلم درر و اللکم غرر بر خوانسارى جمال آقا شرح حسی ا ب  ملمد خوانسارىا جمال آقا) 3
 2 حا 122 صا  77 ج / األنوار بلار 8
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 ؛آموزان(دانش کمک )به حجاببی و باحجاب مثل ؛حیابی و باحیا فرد هایویژری کردن مقایسه .23

 کوتراه  را مرانتو  بعد دارندابرمی را چادر ابتدا مثالً حیا؛ از تدریجی خروج سألهم به داشت  توجه .28

 . بعد... کااد ومی

 حتی و عکس کوتاها مقاله ادبیا مت  شعرا حجاب و حیا مورد در که آموزاندانش از درخواست  .25

 کااد؛ ارا ه انیمیه  یا فیلم

 والردی ا  ملضر در نکردن دراز پا مثل ؛حیایی(بی مصادیق )نه آموزاندانش توسط حیا مصادیق بیان .26

ا نهراود  را یزیچ هر که روش یایحا ادینب یزیچ هر که چهم یایحا معلم نامااسب نکردن صدا

 ... .و دوستان اخانواده اخدا لبمقا در یایح

 . و... خانه در برادر و خواهر مااسب پوشش ماناد ؛حیا رعایت به آموزان دانش اولیاء دادن توجه .27

 نهود( ایجاد حساسیت )تا ؛کودکان نزد مادر و پدر صمیمی رابطة در اعتدال .24

 نامااسرب  روابط از مادر و پدر پرهیز )مثل ؛ناصلیح کاجکاوی هایزمیاه ایجاد عدم بر والدی  مواظبت .29

 و...( ماهواره مستهج ا فیلمهای و خانه در

 کرردن  حیرا بری  بره  نسبت دشم  اهداف به نسبت دیای و ملی غیرت و عمومی عواطف تلریک .12

 مسرلمانان  دسرت  از را کهرور  توانستاد جاسی تلریک و حیاییبی از استفاده با که آندلس جریان )مثل ؛جامعه

 کااد( خارج

 ؛تاریخی ا سُ و ملی فرهاگ در پوشش و چادر تاریخچة بیان .12

 یرا  خردا  خانرة  زا رر  عذاب از کردن حیا مثل کاد؛می حیا اشباده به نسبت خدا که مواردی ذکر .11

 و... . است شده جاری هایشرونه بر اشک خدا خاطر به که جوانی

 ؛ باشدمی «عفت و حیا» ازنان نیاز تری مهم ایاکه به دادن توجه .13

 2«الْعِفَّة وَ بِالْلَیَاءِ الاِّسَاءِ عَلَى وَ» است: شده رفته دعا در لذا

 . ...و رفتار رفتارا در حیاییبی عوامل از او پرهیز و شارردی و معلم حریم ماناد ؛هاحریم رعایت .18

 هستی( خدا توجه مورد تو ایاکه به باحیا دادن توجه )مثل ؛باحیا فرد از تمجید و تعریف تهویقا .15

 آموزان؛دانش توسط و... شعر مقالها ادبیا مت  ارسال و آموزاندانش تملوری با حیا همایش بررزاری .16

 چهره؛ به چهره رفتگوهای در تبهیر و نذاراِ از استفاده .17

 آموزی.دانش ملصوالت از عفت و حیا روسکیع نمایهگاه بررزاری .14

                                           
 .است )عج( یمهد حضرت یدعا  یا است: فرموده «مصباح» کتاب در یکفعم .2
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 منابع
  ایح ا اءیانب راثیم ا ملمدپورشاه صمد ا میباش داشته ییایباح فرزندان چگونه  (2

    ایح ا امروز صبح ا یدریح اسلاق ا ماکر از ینه و معروف به امر حجابا عفافا اءایح (1

  ایح ا یلیاردب ملقق ا یآها هیسم ایچاهییآ شهرزاد ا جامعه در حجاب و عفاف اایح فرهاگ قیتعم و جیترو یبررس (3

   ایح ا مهاجر ا یعلو ا هیمرض دهیس ا خانواده در ایح یها جلوه (8

  ا ایح ا   یکرجاار رلبان اکرم ا ایح ا عفت (5

  ایح ا قلمگاه ا یکرم یرضاعل ا یدار ید در ایح نقش (6

  ایح ا ریغد کوثر یتیهدا یملمدعل ا ایح یایاح (7

 ایح ا نررس رل میشم ا یملمدخان هیمرض ا یخلج حس   نوجوانان( و فرزندان)کودکان در بحجا کردن اهینهاد یهاوهیش (4

   ایح ا نهرا صدریدیوح یمهد ا کودکان ژهیو نثر و شعر صورت به حجاب با ییآشاا حجاب: (9

  ایح ا اراس ا پوزش. وبیا حجاب تیرعا به نوجوانان و جوانان قیتهو حجاب: یتیترب یهاداستان (22

تا سرا  و قررآن  دراهیر د ازیحجراب یبر  جیتررو  مجرازات  و حجاب مثبت آثار به ینگاه : اسارت!! اای استا عزت حجاب (22

 ایح ا طوس امیپا  یلیذب صادقملمد

   ایح ا مال کا  یعبد دونیفر کهتمادا خسرو ا یروانهااس دراهید از حجاب (21

 ایح ا الرضا خادم ا رزادهینص قاسما یابران یاسالم یا آموزه حجاب (23
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قت .7 کاری  و صدا  ردست
 هدف

 .آموزاندانش رفتار و رفتار در قتصدا سازی نهادیاه

 انتظارات

  برساد: ذیل موارد به انآموزدانش رودمی انتظار اشاخص  یا یاجرا با

 ؛ییروراست (2

 باشد؛ ضررشان به لو و نیاید شهانخو رفت  دروغ از (1

 ؛خود قول وفای به (3

 .دهاد انجام حس اَ نلو به کاادامی قبول که را کاری (8

  شاخص انتخاب یمبان
 ،صرداقت  قرانون  هستی جهان سراسر در لذا .است استوار راستی و حقیقت بر طبیعت و خلقت باای

 هرایی  تعارض و تضادها ستیه عالم در ظاهر حسب به چاد هر .است جاری و ساری حقیقت و صراحت

 باطرل  با را حق که است انسان ای  لک  ندارد. وجود اصالً طبیعت در خیانت و دروغ ولی اشودمی دیده

 آسانی کار دروغ چون دهد.می قرار خود زندری در را دروغ و دهدمی جلوه وارونه را آن و آمیخته مه به

 اسرت  انسان باالی شخصیت و پاک فطرت خالف بر دروغ که حالی در .خواهدنمی زیادی مؤونه و است

  است. متعال خداوند با جویی ستیزه و دشمای دروغگوییا و

 2«الْکَذِبَ مِفْتَاحُهَا جُعِلَ وَ بَیْتٍ فِی کُلُّهَا الْخَبَا ِثُ جُعِلَتِ» :  یعسکر حس  امام

 

                                           
 377 ص ا 75 ج/  (روتیب-االنوار)ط بلار - 285 ص/  الخاطر هیتاب و الااظر نزهة 2
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 ایر آ کرردم:  عررض  حضررت  به که کادیم نقل  صادق امام حضرت از ملبوب ب  حس  است: آمده یدیگر روایت در

 دروغ مرؤم   کرردم:  عررض  .یآر فرمودند: شود؟یم هم ترسو کردم: عرض .یآر فرمودند: حضرت شود؟یم لیبخ مؤم  انسان

 هر است ممک  مؤم  دادند: ادامه حضرت سپس .کادینم امانت در انتیخ و درویینم دروغ مؤم  فرمودند: حضرت د؟روییم

 2دروغ و انتیخ مگر اکاد دایپ یبد صفت و لهیرذ

 1ُ«جِدَّه وَ هَزْلَهُ الْکَذِبَ تْرُکَیَ حَتَّى مَانِیالْإِ طَعْمَ عَبْدٌ جِدُیَ لَا» :می فرمایاد یتیروادر 

 .«کاد اترکیجدّ چه و یشوخ به چه راا دروغ که  یا مگر چهداینم را مانیا طعم باده»:   یعلحضرت 

 و هرا زشتی از آنان کردن دور در مهمی شنق اآموزاندانش تصداق تقویت و اخالقی یرذیله ای  تضعیف لذا

  است. انسان نجات و آرامش مایه اصداقت که داشت توجه باید عالوه به دارد. هاپلیدی

 3«همَهَانَ وَ همَهْوَا شَرَفِ عَلَى الْکَاذِبُ وَ هٍکَرَامَ وَ همَاْجَا شَفَا عَلَى الصَّادِقُ» د:فرمایمی

 .«خوارى و پرتگاه لبه در دروغگو و است بزرروارى و نجات آستانه در راستگو»:   امیرالمومای حضرت 

 برود.  صرادق  هرم  کرردار  در بایرد  ارفتار در صداقت بر عالوه بلکه ؛تسنی راستگویی تاها صداقت از ماظور

 است: نوع دو هم کردار در صداقت

 کار. دادن انجام مُتق  و صلیح درستا (1 کار در غش و غلّ ت نداش (2

 اخالقی: فضایل با صداقت رابطه

 است یصفت .است یاخالق فضا ل ماهاء ییراستگو و صداقت که شود یم استفاده اتیروا و اتیآ از

  .آمد داخواه آن دنبال به یاخالق ل فضا تمام و شود یم لکهمَ او در اکاد رسوخ یشخص نفس در ارر که

 .نگو روغد :فرمود حضرت ؟نکام تیمعص تا کام چه کرد سوال  اکرم رسول از یشخص

 سرت ین ممک  .ردیریم بر در را عمل و علم فضا ل تمام که است یوصف دقصِ :دیفرما یم  ییطباطبا عالمه

 را می باشرد  فاضله اخالق ههیر چهار که عدالت و حکمت و شجاعت و عفت و باشد صدق یدارا یکس که

 راسرت  جرز  که بگذارد باا یوقت .ندارد یگرید زیچ فعمل و قول و اعتقاد از ریغ به یآدم چون .باشد نداشته

 و دیر رو یم را آنچه مگر را یعمل ندهد انجام یعای .بسازد مطابق هم با را زیچ سه  یا شودیم ناچار ادینگو

 8شودیم دروغ و ذبکِ دچار ررنه و است معتقد که را آنچه مگر دینگو

 

                                           
 قالَ: ثُمَّ خا ِااً ال وَ ال قالَ کَذّاباً؟ کُونُیَفَ قُلتُ نَعَم. قالَ جَبَاناً؟ کُونُیَفَ قُلتُ نَعَم. قالَ: ؟ الًیبَخ المُؤمِ ُ کُونُیَ:»السَّالمُهِیعَلَ عَبدِاهللِ یالَب قُلتُ قالَ: السَالمهِیعَلَ الصادِقِ عَ ِ مَلبُوبِ ب ِ اللَسَ ِ عَ  یِرُوِ 2

 271ص  ا 71 جلد / بلاراالنوار «الکَذِبَ. وَ انَةَیالخِ ااِلَّ عَةٍیطَب کُلِّ یعَل المُؤمِ ُ جبَلُیُ

 189 ص ا 69ج / بلاراألنوار 1
 46 خطبه ا 227 ص/  صالح( یالبالغه)صبل نهج .3
 832 ص 2جلد  / زانیالم.8
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 :آمد خواهد آن دنبال به هم ریز صفات اشد اهینهاد هاانسان در ارر صداقت رو  یا از

  .خودشان تعهدات به افراد یبادیپا زانیم و است عهد به یوفا اصداقت یارهایمع از یکی عهد: به یوفا (2

 2« ... عَاهَدُوا مَا صَدَقُوا رِجَالٌ» :ادیفرما یم قرآن در خداوند چاانکه

 . است یامانتدار اصداقت قیمصاد از یکی :یدار امانت  (1

« شَریءٍ  کُرلِّ  فَسرادُ  الکِرذبُ  شریءٍا  کُرلِّ  صَرالحُ  الصِّردقُ » :ادیفرما یمدر حدیثی  امور: تمام کااده اصالح  (3

 است( یریخ هر کااده فاسد دروغ و ر بدیه کااده اصالح صداقت: »   یرالمومایام

 1«داًیسد قوال قولوا و اللَّه اتّقوا اماوا  یالّذ هایّا ای» :دیفرمایم خداوند: انسان اعمال اصالح (8

 و اصالح را شما یکارها خداوند تا دییبگو استوار حق سخ  و دیکا ههیپ یاله یتقوا ادیا آورده مانیا که یکسان یا»

 .«امرزدیب را شما رااهان
 

 راهکارها و هاروش

 :رقطُ از روایات و آیات به توجه با ؛راستگویی و صداقت آثار و مفهوم دقیق تبیی  .2
 آن ابعاد و راستگویی و صداقت معاای بیان 

 ما ده( سوره 229 )آیه صداقت معاوی و مادی یا اخروی و دنیوی آثار بیان 

 3 آیره  – بقرره  سروره  297 آیره  – نلل سوره 225 آیه - حج سوره 32 )آیه دروغگویی پیامدهای و عواقب بیان 

 نور( سوره 7 آیه – عمران آل سوره 62 آیه – زمر سوره

 دروغ حرمت فلسفة بیان 

  دروغ زشتی و صداقت زیبایی تبیی 

 بادی خالی و توریه مبالغها با آن مقایسة و دروغ جایگاه بیان 

  مصللتی دروغ موارد دقیق تبیی 

 روایات اساس بر دروغگویی در مجاز موارد دقیق بیان 
 است دروغ نوعی هم چاپلوسی ایاکه و اشاره( حتی و نوشتار کردارا رفتارا در )دروغ دروغ با و... چاپلوسی تقلبا یکسانی بیان 

 دروغ دروغ مراتب بیان( بیتاهل و پیامبر و خدا به  می باطل را روزه رمضان مبارک ماه در)کاد 

 :رقطُ از ؛صداقت برای سازی فرهاگ .1
 هاواقعیت رفت  از ترس بردن بی  از و راستگویی برای روانی و روحی امایت ایجاد 

 و شرود  داده او به مااسب مهلت ایاکه یا نهود داده او به آموزدانش توان از خارج تکلیف )مثالً دروغگویی هایزمیاه بردن بی  از 

 پرسراد  می هایی سوال او از ناخواسته کاادا تلقیر یا و شرماده را کودک که ای  برای اما داناد می را حقیقت والدی  یا و معلم راهی یا

 بگوید( دروغ خود از دفاع برای شود می مجبور کودک که

 باشد( آنها مصالح خالف ظاهر در )هرچاد مربیان توسط کردار و رفتار در صداقت رعایت 

                                           
 13سوره احزاب / آیه  2

 72و  72سوره احزاب / آیه  1
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 ابوذر مثل بزررانی یا آموزاندانش میان در راستگو افراد از الگوهایی ارا ة  آنها از شیری  خاطرات بیان و 

 راستگویی صورت در هاتابیه در تخفیف 

  آموزان دانش راستگویی تلسی 

 باشد( دور نیرنگ و دروغ از باید مدرسه )ملیط سالم ملیطی ایجاد 

 آموزاندانش با برخورد در انصاف رعایت 

 شود( بخهیده آموزان دانش های لغزش از بعضی است الزم مواردی )در بخهش و عفو 

 (کاد برآورده را شما هایاستهخو همه باشید نداشته انتظار او از) ؛آموزاندانش از توقعات کردن ملدود .3

 کاد؛می جبران را آن خدا برودا بی  از راستگویی دلیل به مافعتی ارر ایاکه تبیی   .8

 لیر دل بره  ییجرا  اررر  و اسرت  اعمال بر ناظر خداوند ا« یریَ اللَّهَ بِأَنَّ عْلَمْیَ أَلَمْ» :علق سوره 28 هیآ طبق

  .کرد خواهد جبران خداوند قطعاً اشود زا ل کسی از یمافعت ییراستگو

 2«أَمْثالِها عَهْرُ فَلَهُ بِالْلَسَاَةِ جاءَ مَ ْ» :فرماید میقرآن  در چاانچه

 نیست؛ رفت  دروغ به نیازی پس استعدادا به نه دهدمی نمره تالش به خدا ایاکه تبیی   .5

 .«نیست او تالش حاصل جز انسان براى ایاکه و» 1«سَعَى مَا إِلَّا لِلْإِنْسَانِ لَیْسَ وَأَنْ»

 ستدیا یم خود اشتباه کار مقابل در ااست یقو که یکس رویاد؛می دروغ ضعیف هایآدم ایاکه تبیی  .6

 و ندارد را خود اشتباه کردن قبول قدرت ااست فیضع که یکس اما .ردیر یم برعهده را آن تبعات و

 .دیبگو دروغ شود یم مجبور

  تر؛ زشت ملترم انسان از استا زشت کسی هر از دروغ ایاکه تبیی  .7

 ألْسِراَتَکُمْ  واحْفَظروا  حُسْرااا  لِلاّراسِ  قولروا  ااایْشَ اایْعَلَ تَکونوا وَال اایْزَ لَاا کُونوا !عةِیاله مَعاشِرَ» :ندفرموددر حدیثی 

 برا  ماا سرزنش و مالمت باعث نه دیباش ما اتیز !عهیش رروه یا: » امام صادق  3القَوْلِ حِیوقَب الفُضولِ عَ ِ وَکُفُّوها

 .«دیبازدار ییرو زشت و یرو ادهیز از را آن و دیکا حفظ را زبانتان و داییبگو سخ  کوین مردم

 . رذارند یم  ید یپا به اادیبب یرااه ما از ارر امیهست تیب اهل به وابسته انیعیش ما چون

 روزنامره  شرعرا  کاریکراتورا  طارزا  مثل ؛مختلف هایروش با مدرسه در دروغگویی و دروغ تلقیر  .4

 ؛...و بروشور دیواریا

 دهاد؛می شکل را انسان شخصیت هااعادت و شده تبدیل تعاد به تکرار اثر در دروغ ایاکه به ههدار .9

 (کایدمی اشتباه احتماالً شما :بگوییم بلکه رویی؛می دروغ نگوییم سریع رفتا دروغ کسی ارر) ؛هاواژه کارریری به در دقت و نکردن دریپرده .22

                                           
 262سوره انعام / آیه  2

 31نجم / آیه  سوره 1

 322ص  64 ج / بلاراالنوار 3
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 (رفت  طفره یا )سکوت ؛نیست الزم هم راستی هر رفت  ولی استا حرام رفت  دروغ ایاکه تبیی  .22
 الْکَرذِبَ  اللَّهِ عَلَى یَفْتَرُونَ الَّذِی َ إِنَّ  الْکَذِبَ اللَّهِ عَلَى لِتَفْتَرُوا حَرَامٌ وَهَذَا حَلَالٌ ذَاهَ الْکَذِبَ أَلْسِاَتُکُمُ تَصِفُ لِمَا تَقُولُوا وَلَا»

 خدا بر تا دیده نسبت خدا به و دییرو حرام را یزیچ و حالل را یزیچ دروغ به خود شیپ از دینبا شما و» 2«یُفْلِلُونَ لَا

   .«دید نخواهاد یرستگار یرو هررز بادند دروغ خدا بر که آنان که دایباد دروغ

 آموزان؛دانش رفتار به نسبت ماطقی اعتماد .21

 دروغ( بدون )روز پاک روز دادن قرار مثالً دروغ؛ کردن کم هفتگی تمری  .23

 شود؛ مطرح نام بیان بدون کالس در و باویساد دارند دروغ از بدی خاطرات که کسانی .28

 باشد؛ مدرسه در دروغ بسترسازی که نهود وضع طوری قوانی  .25

 ؛هستیم( ناراضی او رفتار از که کرد تفهیم کودک به )باید دروغ از نارضایتی اعالم .26

 آورد؛می بتمل راستی و صداقت ایاکه تبیی  .27

 کره  آن برر  عالوه راستی و صداقت بخهد؛می ارزش و اعتبار انسان به یراست و صداقت اکهیا  ییتب .24

 جَمَالُ اَلصِّدْقُ» فرماید: میدر روایتی  .شد خواهد انسان در دیگری های ارزش ماهأ استا ارزش خود

 .«است مانیا ستون و انسان ییبایز هیما ایراست: »  یامام عل 1«مَانیاال دَعَامَةُ وَ االنْسَانِ

 3«قَدْرُهُ جَلَّ اَقوالِهِ یف صَدَقَ مَ ْ » فرماید: میروایتی  درصدق به انسان قدر و ارزش می دهد. 

 .«شود یم بزرگ مازلتش و مقام باشدا صادق رفتارش در که یکس رایز اییراستگو به باد تو بر»

 دهاد؛می انجام را تکالیف دقت با که نیکسا از قدردانی و توجه .29

 بیان: طریق از ؛روایات و آیات اساس بر کار در تقاناِ و درستکاری مسأله دقیق تبیی  .12
 آن؛ ابعاد و درستکاری دقیق معاای 

 کار؛ در اتقان و درستکاری معاوی و مادی یا خرویاُ و دنیوی آثار 

 کاری. همالاِ و سستی معاوی و مادی یا اخروی و دنیوی پیامدهای و عواقب 

 روزمره؛ کارهای برخی در تقاناِ مراحل ترسیم .12

 طریق: از ؛کار در تقاناِ و درستکاری برای سازی فرهاگ .11
 آموزان؛دانش خود و مردم میان در درستکار افراد از الگوهایی ارا ة 

 کارهایهان؛ انجام در اتقان و درستکاری مقابل در آموزاندانش تهویق 

 خمیای امام مثل داشتاد. کار در تقاناِ که علمایی و دانهمادان از الگو ارا ة  

                                           
 226سوره نلل / آیه  2
 1212کتاب غرراللکم /  1
 196ا ص  8کتاب غرراللکم / ج  3
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 کااد؛می اوف خود وعده به که کسانی تهویق .13

 کار؛ در تقاناِ جهت در ریزیبرنامه مهارت آموزش .18

 کاری؛ تق مُ غیر و نظمی بی علت کردن طرف بر .15

 نرود. بی  از تالش انگیزه تا تکالیفا دقیق ارزیابی و بررسی .16

 

 منابع
 ابوالفضرل  ا ثیر احاد و میکرر  قررآن  اتیآ از الهام با صداقت( - )دروغ یریتصو یهاداستان کوتاه: داستان مجموعه (2

 قلم ثیحد ا درخهاده

 ایدر ایدلهادتهران یمصطف ا صداقت و صراحت (:یشااسرهی)س البالغهنهج در یزندر سبک (1

   تیوال قدر یهار یفرهاگ موسسه ا دروغ از زیپره صداقتا (3

 تارا کتاب دانهجو درضایحم ا ثیحد و قرآن ماظر از صداقت (8
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 منکر از نهی و معروف هب امر .8
 هدف

 .ماکر از نهی و معروف به امر فریضة کردن نهادیاه جهت دیگران به نسبت آموزاندانش مسئولیت حس تقویت

 انتظارات

 د:ابرس ذیل موارد بهان آموزدانش رودانتظار می اشاخص  یا یاجرا با

 ؛پیرامون مسا ل به نسبت نبودن تفاوت بی (2

 ؛با دلسوزی دیگران بهدادن تذکر  (1

 ؛خطر موارد کردن از آن در نهی و ماکرشااخت   (3

 .خیر کار انجام به دیگران کردن دعوت (8

 شاخص انتخاب یمبان

 سَبِیلِ فِی الْجِهَادُ وَ کُلُّهَا الْبِرِّ أَعْمَالُ مَا وَ» فرمایاد:می  امیرالمومای  که بس همی  شاخص ای  بودن کلیدی در

 قطرره  ماناد خدا هرا در جهاد به نسبت نیک کارهای همه» 2«لُجِّیٍّ بَلْرٍ فِی کَاَفْثَةٍ إِلَّا الْمُاْکَرِ عَ ْ الاَّهْیِ وَ بِالْمَعْرُوفِ الْأَمْرِ عِاْدَ اللَّهِ

 بره  نسبت قطره همچون ماکر از نهی و معروف به امر برابر در خدا راه در جهاد ضمیمه به نیک کارهای همه و دریاست به نسبت

 «دریاست
 الصُّلَلاءِ مِاْهاجُ وَ اءِیاالَنْب لُیسَب الْمُارکَرِ عَ ِ یَالاَّهْ وَ بِالْمَعْروفِ االَمْرَ اِنَّ» فرمایاد:می نیز  باقر امام دیگر روایتی در

 االَعداءِ مِ َ اْتَصِفُی وَ ا االَرْضُ مُرُتَعْ وَ الْمَظالِمُ تُرَدُّ وَ الْمَکاسِبُا تَلِلُّ وَ الْمَذاهِبُ تَاْمَ ُ وَ ا الْفَرا ِضُ تُقامُ بِها مَةٌیعَظ ضَةٌیفَر ا

 کره  اسرت  یبزررر  واجرب  و اسرت  صراللان  وهیش و امبرانیپ روش و راه ماکر از ینه و معروف به امر» 1«االَمْرُ مُیسْتَقیَ وَ

 صراحبانش  بره  شرده  مرال یپا حقروق  و شرود یم حالل درآمدها و رردد یم ام  هاراه شوند. یم پا بر آن با گرید واجبات

 .«ردیپذیم سامان ارهاک و شودیم ررفته ازدشماان حق ظلم( )بدون و شودیم آباد  یزم .ررددیبرم

 

                                           
 378 حکمت البالغها نهج .2
 56صفله ا5جلد ایکاف اصول .1
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 اءُأَوْلِیر  بَعْضُرهُمْ  الْمُؤْمِاراتُ  وَ الْمُؤْمِاُرونَ ) قال و … اءَهُیَأَوْلِ بِهِ اللَّهُ وَعَظَ بِمَا الاَّاسُ هَایُّأَ اعْتَبِرُوا» :فرمایادمی  یحس امام

 وَ تْیَأُدِّ إِذَا بِأَنَّهَا لِعِلْمِهِ مِاْهُ ضَهًیفَرِ الْمُاْکَرِ عَ ِ یِالاَّهْ وَ بِالْمَعْرُوفِ بِالْأَمْرِ اللَّهُ فَبَدَأَ (الْمُاْکَرِ عَ ِ اْهَوْنَیَ وَ بِالْمَعْرُوفِ أْمُرُونَیَ بَعْضٍ

 مَظَالِمِالْ رَدِّ مَعَ الْإِسْلَامِ إِلَى دُعَاءٌ الْمُاْکَرِ عَ ِ یَالاَّهْ وَ بِالْمَعْرُوفِ الْأَمْرَ أَنَّ ذَلِکَ وَ صَعْبُهَا وَ اُهَایِّهَ کُلُّهَا الْفَرَا ِضُ اسْتَقَامَتِ مَتْیأُقِ

 کره  اندرزى و پاد از مردم اى» 2«حَقِّهَا یفِ وَضْعِهَا وَ مَوَاضِعِهَا مِ ْ الصَّدَقَاتِ أَخْذِ وَ الْغَاَا ِمِ وَ ءِیْالْفَ قِسْمَهِ وَ الظَّالِمِ مُخَالَفَهِ وَ

 گرنردا ید کی اورانی و دوستان مؤم  زنان و مردان» :دیفرمامی که آنجا و .«دیریبگ عبرت ،دینمایم خود دوستان به خداوند

 1«دارندمى باز ناپساد و زشت کار از و دهادامى فرمان دهیپساد و کین کار به

 فرائض بقیه با منکر از نهی و معروف به امر رابطه

 3...بِهَا عَظِیمَةٌ فَرِیضَةٌ الصُّلَلَاءِ مِاْهَاجُ وَ الْأَنْبِیَاءِ سَبِیلُ الْمُاْکَرِ عَ ِ الاَّهْیَ وَ بِالْمَعْرُوفِ الْأَمْرَ إِنَّ : دیفرما یم  باقر امام

 راهکارها و هاروش

 روایات؛ و آیات به توجه با آنا مختلف جوانب و ماکر از نهی و معروف به امر تبیی   .2

امر به معروف و نهی از ماکر دو تا از واالتری  و شریف تری  واجبات الهی هستاد که به وسیله ایر  دوا  

عمل به ای  دو مسئولیت الهی بر همه کرس واجرب اسرت و در صرورت     واجبات دیگر بر پا می شوند. 

 کوتاهی باید در انتظار عواقب خطرناک آن در دنیا و آخرت باشد.

 ماکر( از نهی با ریریمچ تفاوت )ماناد ؛ماکر از نهی و معروف به امر از صلیح تعریف ارا ه .1

 نظررات  برا  مخرالف  کره  یناپساد و زشت یکارها به ماکر و شود یم رفته کین یکارها همه به معروف

 .شود یم رفته است یانسان

 ماناد: ؛ماکر از نهی و معروف به امر خرویاُ و دنیوی برکات و آثار بیان .3
 الهی؛ پاداشهای و معاوی درجات 

 ؛جامعه و فرد تکامل و رشد 

 انسان؛ عمر شدن طوالنی 

 آن. بر حاکم فضای شدن مثبت و امعهج اصالح 

 چاانچه .مردم یتفاوتیب ماناد ؛جامعه و ملت آن هالکت در آن ریتاث و ها ملت  یب در هاتفاوتیبی تاریخ ارا ه .8

 هَلَکَ إنَّما :است نموده اشاره ماکرات مقابل در مردم یتفاوت یب جهینت به خود سخاان از یبخه در  یعل امام

 آن از مسریلیان(  و )یهودیان شما پیهیایان) ذلکَ عَ  األحبارُ و الرّبّانِیّونَ یَاهَهُمُ لَم و المَعاصی مِ َ عَمِلوا ما بِلَیثُ قَبلَکُم کانَ مَ 

  8( کردند نمى ماع را آنها دانهمادانهان و علما و کردند مى رااه که رهتاد هالک رو

 ه و... .مهروط یا  حسی  امام زمان مثل و

                                           
 37ح 79ص :  97بلاراألنوار ج :  2
 72سوره توبه آیه  1
 .55ا ص 5ج  ایایکل خیالکافیا ش 3
 .[225/144]الزهد لللسی  ب  سعید :  8
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 ؛فردی ماافع بر جمعی مصالح تقدم تبیی  .5

 آموزان دانش شما از استا خوب همه از خوب کار ایاکه بیان با خوب کارهای انجام برای سازی ارزنده  .6

 تر؛پسادیده و بهتر

 از نهری  و معرروف  به امر برای راهکارهایی ارا ه در رروهی و فردی صورت به انآموزدانش کردن فعّال .7

 یا و کاید؟می ماکر از نهی چگونه تیداداش فرصت ثانیه 32 و دیدید را رااهی ارر کایم سؤال آموزاندانش از ماناد: ماکرا

 کاید؟می پیهاهاد روشی چه سیگار ترک برای مثالً کاد. ارا ه را راهکارها که رروه هر از خواست  و آموزاندانش بادیدسته

 ؛آموزاندانش توسط ماکر از نهی و معروف به امر مورد در و... مقاله انهاءا نوشت  .4

 ماکر(؛ از نهی و معروف به امر بدون شهرِ مورد در سازی داستان )ماناد آموزاندانش و مربی توسط سازی داستان .9

 کالس؛ در آنها خود توسط آموزاندانش ماکرِ از نهی و معروف به امر رزارش ارا ة .22

 آن؛ هایشیوه و ماکر از نهی و روفمع به امر مورد در مربیان( و آموزان)دانش خاطرات بیان .22

 ماکر؛ از نهی و معروف به امر نام به ماه در روز یک کردن مهخص .21

 و...؛ فیلم دادنِ نهان و داستان ذکر با آموزاندانش برای آنها مضرّات و ماکرات پیامدهای و نتایج بیان   .23

 «معاصر الگوهای و بهلول غفاریا ابوذر» ماناد ماکر؛ از نهی و فمعرو به امر موفق الگوهای از مختلف هاینمایهگاه بررزاری .28

 ؛ماکر از نهی و معروف به امر ترک و تفاوتیبی مورد در طازپردازی و سازیلطیفه .25

 ؛ماکر از ناهی و معروف به آمر برای امایت احادیث بیان  .26

 ؛و...( روزمره هایمعروف از )شروع ماکر از نهی و معروف به امر مراحل آموزش .27

 .ماکر از نهی کاار در مااسب جایگزی  ارا ه  .24

 

 منابع
  قرآن از ییدرسها یفرهاگ موسسه ا یقرا ت ملس  ا ماکر از ینه و معروف به امر (2

  مههور ا یقدرت نورا ا یهمگان یافهیوظ و میعظ یاضهیفر ماکر از ینه و معروف به امر (1

 حاان امیپ ا گانهییتقو یعل ا البالغهنهج شروح و قرآن ریتفاس در ماکر از ینه و معروف به امر  (3

 بره  وابسرته  تیهردا  زمرزم  ا دنژادیس یدرضیس ا ماکر از انیناه و معروف به آمران ژهیو ماکر از ینه و معروف به امر (8

  صادق امام یاسالم علوم پژوههکده

   یام امیپ ا تباریدیس ساداتاکرم تبارایدیس ساداتاهیام ا یقرآن اتیآ در ماکر از ینه و معروف به امر (5

  یرضو قدس آستان یاسالم یپژوههها ادیبا ا یینما احمد ا (2 )جلد یاسالم ههیاند در ماکر از ینه و معروف به امر (6

  اکبر سبط ا این یملمد اسداهلل ا ها خانواده و دختران یبرا زیانگ عبرت یها داستان جوانان: شکار  (7
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 عالم هب احترام و علم اهمیت .9
 هدف

 .علماء و معلم به نسبت ماحترا به تهویق و آموزاندانش میان در آموزیعلم یساز نهادیاه

 انتظارات

 برساد: لیذ موارد به آموزان دانش رود یم انتظار شاخصا  یا یاجرا با

 مطالعه؛ اهل و درسخوان (2

 ؛خود سؤاالت کردن دنبال و رریپژوهش روحیهداشت     (1

 ؛وقت کردن تلف ازخودداری  و زندری در ریزیبرنامه (3

 ؛معلمان به نسبتاحترام  (8

 .آنها به نسبت احترام و دی  علماء باتا حدودی آشاا  (5

 شاخص انتخاب یمبان

 و ارهرا یمع از یکی و کادیم تیهدا یخوشبخت و سعادت به را انسان که است دانش و علم دی ا نگاه از

 أُوتُروا  وَالَّرذِی َ  مِراْکُمْ  آمَاُروا  الَّذِی َ اللَّهُ یَرْفَعِ» است: آمده دیمج قرآن در هچاانچ اوست. علم ایآدم ارزش زانیم

 و ررداند بلاد درجات حسب بر دانهمادند که را کسانى و اند آورده ایمان که را شما از کسانى رتبه خدا» 2«دَرَجَاتٍ الْعِلْمَ

 دانهمادان فقط خدا بادران از» .1«مَاءُالْعُلَ عِبَادِهِ مِ ْ اللَّهَ یَخْهَى إِنَّمَا» :شودمی علم اهل نصیب الهی خهیت مچای ه

 .«ترسادیم او از

 

                                           
 22 ایه مجادله سوره 2
  14  آیه فاطر سوره 1
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 ضررورت  لذا اکاد وارد ایلطمه مدرسه تعلیمی و آموزشی باحثم به نباید تربیتی هایفعالیت که آنجا از

 داشرته  ژهیر و توجره  آمروزان  دانش یعلم هرفتیپ به ایتیترب یها تیفعال کاار در ملترم مبلغان که دارد

 کارار  در انیر مرب رو  یر ا از .دارد آموزان دانش یعلم هرفتیپ در یمهم نقش معلم هم یطرف از و باشاد

 دانرش  و معلم  یب رابطه و داده تقاار مدرسه در را معلمان گاهیجا اییافزا دانش و مطالعه به عالقه تیتقو

 قررار  مربیران  نظرر  مد باید شاخص ای  ور ای  از .سازند لیتبد تاش از دور به و سالم یا رابطه را آموز

 و آموزی علم فرهاگ و شود تقویت آموزاندانش در رونارون هایروش با متعلّ و تعلیم به عالقه و بگیرد

 رشرد  بره  نیرز  علمری  نظرر  از تربیتی هایفعالیت کاار در آموزدانش تا شود نهادیاه آنها در رریپژوهش

  .کاد پیدا دست مطلوبی

 :اخالقی فضایل بقیه با دانش و علم رابطه

 اسرت  ضروری و الزم آن به نسبت آراهی و علم صلیحا عمل برای که کادمی حکم تجربه و نقل و عقل

 برر  و شرود مرى  شرکوفاتر  او در اخالقرى  فضا ل ابرود باالتر انسان الهى دانش و معرفت سطح قدر هر و

 تازّل را اخالق سطح و سازدمى وارد فضیله ملکات پایه بر شدید ضربه الهى معارف فقدان و جهل عکسا

 نرادانی  و جهل و دارند بیهتری آلودرى اهستاد جاهلیّت و جهل ررفتار که افرادى دلیل همی  به .دهدمى

 :شودمی اشاره نمونه چاد به که است انلرافات از بسیاری عامل

 است؛ جاسی باری و باد بی و فساد سرچهمه نادانی و جهل  .2

 انَّکُرمْ » :فرمرود  مالررفش  قوم به لوطا حضرت خدا پیامبر که خوانیممى نمل سوره 55 آیه در را آن شاهد

 شرما  رویردا مى مردان سراغ به شهوت روى از زنان جاى به شما) «تَجْهَلُونَ قَوْمٌ انْتُمْبَلْ الِاّساءِ دوُنِ مِ ْ شَهْوَةً الِرّجالَ لَتَاْتُونَ

 (.نادانید قومى

 .است شده شمرده اخالقى فساد و جاسى انلراف با همراه انادانى و جهل آیه ای  در بیایممی چاانکه

 جهرل  برا  همرراه  را جاسرى  باردوبارى بى خودا کالم در حضرت آن که آمده «یوسف» سوره 33 آیه در

 او)) «الْجراهِلی َ  مِر َ  اکُر ْ  وَ الَیْهِ َّ اصْبُ کَیْدَهُ َّ عَاِىّ تَصْرِفْ وَالَّا الَیْهِ یَدْعُونَاى مِمَّا الَىَّ احَبُّ السِّجْ ُ رَبِ قالَ» :شماردمى

 نیرنرگ  و مکرر  اررر  و !خوانادمى آن سوى به مرا زنان ای  آنچه از است ملبوبتر م  نزد زندان !پروردرارا :رفت (یوسف)

 (بود خواهم جاهالن از و شوممى متمایل آنها به نگردانىا باز م  از را آنها

 حسادت؛ عامل  .1

 رررفت   تلویرل  برراى  که برادرانش برابر در ناشااس طور به و شد مصر عزیز یوسف حضرت که زمانی

 آیرا ) «جاهِلُونَ انْتُمْ اذْ اخیهِ وَ بِیُوسُفَ فَعَلْتُمْ ما عَلِمْتُمْ هَلْ قالَ» :فرمود شدا ظاهر بودند آمده مصر به کاعان از رادم

 (49/یوسف) «بودید جاهل که راه آن کردیدا چه (بایامی ) برادرش و یوسف با دانستید

 را او و بچیایرد  را یوسرف  قترل  توطئه که شد سبب حسادت آن و شد حسادت آن سبب شما جهل یعاى

 !بیفکاید چاه در و دهید شکاجه
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 لجاجت؛ و تعصّب سرچهمه نادانی و جهل .3

 و جهل از اپیامبر عصر در عرب مهرکان کور تعصّب دهدمى نهان که است تعبیرى فتح سوره 16 آیه در

 خراطر  بره )) «الْجاهِلِیَّرةِ  حَمِیَّةَ الْلَمِیَّةَ قُلُوبِهِمُفى کَفَرُوا الَّذی َ جَعَلَ اذْ» :فرمایدمی آیه .ررفتمى سرچهمه آنها نادانى

 .(دادند قرار را جاهلیّت تعصّب و خهم خود دلهاى در کافران که را هاگامى (بیاورید

 جویی؛ بهانه سرچهمه نادانی و جهل  .8

 ایر   مکررّر  مجید قرآن داشتاد؛ آنها برابر در نادان هاى امّت که ىهای جو ی بهانه از است پر انبیاء تاریخ

 بقرره  سروره  224 آیره  در جمله از رذارد؛مى انگهت جهل با آن رابطه روى راهی و کادمی بیان را مورد

 و جاهرل  افررادى ) «قُلُوبُهُمْ تَهابَهَتْ قَوْلِهِمْ مِثْلَ قَبْلِهِمْ مِ ْ الَّذی َ قالَ کَذلِکَ آیَةٌ تَأتیاا اوْ اللَّهُ یُکَلِّمُاا لَوْال الیَعْلَمونَ الَّذی َ قالَ وَ» :آمده

 رفتاد؛مى سخ  رونه همی  نیز آنها پیهیایان !کادنمى نازل ما خود بر اىنهانه و آیه چرا و رویدنمى سخ  ما با خدا چرا رفتاد ناآراه

 .(است یکدیگر شبیه افکارشان و دلها

 انلرراف  ایر   کره  دهرد مرى  نهان و است شدهعاوان  جویىا بهانه زمیاه عاوان به جهل بر تکیه ایاجا در

 .دارد جهل با نزدیکى رابطه اخالقىا

 بدبیای؛ و ظ  سوئ  سرچهمه نادانی و جهل  .5

 طا ِفَرةً  یَغْهرى  نُعاساً امَاَةً الْغَمِّ بَعْدِ مِ ْ عَلَیْکُمْ انْزَلَ ثُمَّ» :آمده احُد جاگجویان مورد در عمران آل سوره 258 آیه در

 احُرد  شکسرت  از کره ) اندوه و غم ای  دنبال به سپس) «الْجاهِلِیَّةِ ظَ َّ الْلَقِّ غَیْرَ بِاللّهِ یَظُاُّونَ انْفُسُهُمْ اهَمَّتْهُمْ قَدْ طا ِفَةٌ وَ مِاْکُمْ

 فکرر  در دیگررى  جمرع  امّا ررفت؛ فرا را جمعى که فرستاد شما بر سبکى خواب صورت به را آرامش خداوند (شد حاصل

 جاهلیّرت  دورانهراى  رمانهراى  ماناد خداوند درباره نادرستى رمانهاى آنها (نرفت چهمانهان به خواب و) بودند خود جان

 .است شده(داشتاد

 راهکارها و هاروش

 )از نخستی  آیه که بر پیامبر بزرگ اسالم نازل شد( ؛اسالم در علما ویژة جایگاه و علم مراتب و اهمیت تبیی  (2

 و دی  کادا رشد علم قدر هر پس است. خلقت نظام بر حاکم قوانی  هفک واقع در علم ایاکه ی تبی (1

 شود؛می تقویت بلکه نهدها نفی خدا

 : ؛ مانادعلم معاوی و مادی اُخرویا و ویدنی آثار بیان (3
 شود؛ می عقل وری بهره افزایش باعث علم 

 صادق امام .دهدیم شیافزا را او یوجود ارزش و است انسان مرتبه یبلاد موجب علم  اکثر فرمودند: زین 

 .37ص ا2ج اةایالل ملمدرضاا ایمیحک علما. اکثرهم مةیق الااس
 اکرم امبریپ از خداست. به یکینزد موجب علم  است: شده نقل 

 آن دیخورش طلوع در مرا نهود افزوده م  بر کاد کینزد خداوند به مرا که یعلم آن در که دیآ یروز چون

  .26ص ا2ج ضاءایالب الملجة ملمدملس ا مال ایکاشان ضیف. ستین یمبارک روز
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 ؛است باده عبادت و اطاعت موجب علما 

 کادیم خراب را وآخرت ایدن جهل و کادیم کوین را انسان آخرت و ایدن علما . 

 .35ص ا2ج اةایالل ملمدرضاا ایمیحک

 یرالمؤمایام .سازدیم کامل را  ید رایز کادایم آباد را آخرت علما   کمرال  دیر بدان مرردم  یا :ادیفرمایم 

 .15ص ا2ج ضاءایالب الملجة ملمدملس ا مال ایکاشان ضیف است. آن به عمل و دانش آموخت   ید

 نادانی؛ و جهل سوء پیامدهای و اتمضرّ بیان (8

 دشرم   جهرل  ت.اسر  شده انیب یبار انیز آثار جهل یبراا   طهارت و عصمت تیب اهل اتیروا در

 و اسرت  یرمراهر  و کفرر  لغزشا باعث .است بدتر خوره از و دردهاست  یتردردناک هاستا یبد همه هیما و انسان

 .51ر53ص ا2ج اةایالل ملمدرضاا ایمیحک مبتالست. طیتفر و افراط به جاهلا

 علروم:  سرایر  بر دی ( در تفقه و اسالمی علوم )مثل علوم از برخی شرافت تبیی  و علوم اولویت یادآوری (5

 ؛2«الدِّی  فِی فَقَّهَهُ خَیْراًا بِعَبْدٍ اللَّهُ أَرَادَ إِذَا»

 جابر مثل دیای دانهمادان الگوهای معرفی همچای  و... شیمی فیزیکا ماناد علوما انواع به دی  توجه (6

 زمیاه؛ ای  در و... طوسی الدی  نصیر خواجه حیانا ب 

 آنان؛ علمی زندری سررذشت و خاطرات ذکر و آن موفق و بزرگ علمای و علمیه حوزه معرفی (7

 ارا رة  نیرز  و مدرسه در آنها عکس نصب و هامااسبت و صبلگاه در مدرسه علمی هایبرتری  معرفی (4

 افراد؛ ای  هایفعالیت از نمایهگاهی برپایی و آنان از مختصری زندریاامة

 رق:طُ از آموزی علم برای انگیزه ایجاد (9
 و...؛ سؤال ایجاد با آموزاندانش میان در علم به نیاز احساس ایجاد 

 ببرند؛ لذّت مطالعه از که فضایی ایجاد 

 و...؛ آموزی علم عدم برای تیره آیادة و آموزی علم مهکالت تلمل صورت در روش  آیادة از تصویرسازی 

 نرود؛ بی  از هارغبت و شوق تا تکالیف و درس در مفرط سختگیری عدم 

 آموزان؛دانش آیادة در علوم از یک هر کاربردهای و فواید یادآوری 

  است؛ انسانی هایارزش تری اصلی از انسانا تربیش وریبهره افزایش و آموزی علم ایاکه تبیی 

  و توانسرت   براور  تقویرت  همراه به آن به رسیدن برای او های تالش تقویت و فرد هر هدف و آیاده جایگاه تبیی 

 هدف؛ بزرری و کار سختی از ترس ارضعو به توجه

 مهرکالت  و هرا سختی بیان و دارند زیادی تأثیر آموزاندانش روی که مربیان و معلمان رویی رهخاط (22

 تلصیل؛ راه در آنها رذشتة

                                           
 .532 ص طوسیا شیخ امالیا .2
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 و سررما  و ررمرا  للراظ  از بایرد  )البتره  ویرژه  هایکتاب تعیی  و مدرسه در مطالعه برای ساعتی دادن قرار (22

 ؛شود( ایجاد مااسبی فضای و مکان مطالعه برای امکانات

 وقت؛ از بهیاه استفادة برای آموزاندانش به برنامه یارا ه (21

 با )مخصوصاً آموزی علم روحیة ایجاد برای اندرسیده جایی به االن که آموزشگاه موفق افراد از دعوت (23

 ؛و...( تلصیل مهکالت حل برای راهکار ارا ة و خود تجارب و خاطرات تعریف

 مسرابقه  درسی کتاب یک نویسی خالصه برای مثالً آموزان؛دانش بی  رقابت ایجاد و مسابقه بررزاری (28

 شود؛ داده قرار

 ایر   در هرایی نمونره  ذکر و خیریا به عاقبت مثل امربی و معلم و عالم به احترام برکات و آثار بیان (25

 بره  دلیرل  همری   بره  و بود قا ل ایویژه احترام خود استاد به که آملی زاده حس  عالمه مثل زمیاها

 یافت؛ دست معاوی و علمی باالی مراتب

 خروبی  عاقبرت  معلرما  بره  نگذاشرت   احتررام  یا درس نخواندن اثر بر که کسانی از هایینمونه ارا ة (26

 اند؛نداشته

 کرم  افرراد  بسرا  )چه نیست استعداد رورِ در تاها موفقیت ایاکه بیان و علمی هایتالش به رذاریارزش (27

 ؛بالعکس( و اندرسیده بزرری هایموفقیت به تالش با که استعداد

 در معلرم  حضرور  مانارد  مختلرفا  هایشیوه با آموزدانش و معلم بی  صمیمی رابطة تقویت و ایجاد (24

 و...؛ آنان مهکالت پیگیری و آموزاندانش کاار در اردوها

 درس توانارد نمری  کاارد می احساس که آموزانیدانش برای ویژه به علما تلصیل در توانمادی تلقی  (29

 ؛و...( آنها کوچک هایموفقیت ذکر طریق )از بخواناد

 مختلف؛ های مااسبت یا صبلگاه در موفق آموزاندانش تهویق (12

 مزایا؛ بعضی از مدرسه در مخالفان یا هاناموفق سازی ملروم (12

 آن؛ کردن نهادیاه و مطالعه دعای خواندن به آموزاندانش تهویق (11

 آنها؛ حفظ تاها نه مطالبا فهم به دادن اهمیت و ملوری حافظه از اجتااب (13

 آموزان؛دانش سؤاالت به پاسخگویی مراکز معرفی (18

 علمی؛ هایفعالیت در ملوری پژوهش برای ریزیبرنامه (15

 کااد؛ یاد تکریم با علمی آثار مؤلفان و دانهمادان و علما از ایاکه به معلمان توجیه (16

 نوجوان؛ و جوان با مرتبط و موفق نویسادران از دعوت (17

 انجرام  برر  راراص و مدرسه در امکان( صورت در )البته کلیدی هایدرس برای بعیرُ یک مباحثة رذاشت  (14

 ؛آموزاندانش توسط
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 یار؛ استاد عاوان به موفق آموزاندانش از استفاده یا آموزاندانش موقتی شدن معلم (19

 آنها؛ به نکردن عمل خرویاُ و دنیوی عواقب بیان و هادانسته به عمل ضرورت به آموزاندانش ترغیب (32

 وابسته؛ مدارس سایر و مدرسه سطحهم هایکالس بی  رقابت ایجاد و علمی مسابقات بررزاری (32

 و...؛ مطالعه روش تلقیقا روش تادخوانیا روش مثل تلصیلا در موفقیت هایتکایک بیان (31

 مدرسه؛ کتابخانة برای آنها تهیة و تلصیلی دورة هر و س  هر مااسب هایکتاب معرفی (33

 استعدادهایهان؛ کردن شکوفا به آنها هدایت و آموزاندانش استعدادیابی (38

 اند؛شده موفق کم امکانات با که ملله اهل و فامیل آشاایانا معرفی جهت آموزدانش از درخواست (35

 نانواییا صف در را قرآن حفظ که افرادی مثل اندابوده موفق وقتهان از استفاده در که افرادی معرفی (36

 ؛اندداده انجام ... و اتوبوس صف در را انگلیسی زبان

 بایرد  ایبرنامره  چره  هدف ای  به رسیدن برای که شود تفهیم او به آموزادانش هدف از سؤال ضم  (37

 کاد؛ طی باید را مسیری چه و باشد داشته

 کااد؛ حل معلمی  کمک به را خود میعل مهکالت بتواناد راحتی به آموزاندانش که فرصتی ایجاد (34

 جوامرع  و جاهرل  افرراد  عاقبرت  و معلم و علما به احترامی بی نتیجه از تصویری نمایهگاه بررزاری (39

 جاهلی؛

 رشرد  خواهران  بلکه نیستا دشم  شما با معلم ایاکه توجیه آموز. دانش و معلم رابطه از زدایی آفت (82

 شماست. اخالقی و علمی
 

 منابع
 الفیا ا یخالد یملمدعل ا یاسالم یعلما نزد وقت ارزش (2

 اواین ثیحد ا ماشیهاد ابوالفضل ا معلم احترام و ارزش درخهان: یدهایمروار (1

 شباما ا طاهرنژاد دیام ایقرا ت ملس  ا (1 )جلد اسالم در یاندوزدانش و علم ارزش قرآن: از ییهادرس (3

 طهور اسالمی المعارف دا رة ا حدیث و قرآن در علم اهمیت و ارزش (8

 یطالقان عبدالوهاب دیس ا میکر قرآن ماظر از تیترب و یآموز علم ارزش (5

 وسفی ب  مسلم ایملکوت ا اسالم در علم ارزش (6

 21531212121       قرآن از ییدرسها یفرهاگ مرکز ا یقرا ت ملس  ا یمعلم مهارت (7
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 تقلید و فقیه والیت اسالمی، نظام .11
 هدف

 بره  رجروع  جهرت  کرافی  انگیزه ایجاد و فقیه والیت و اسالمی مقدس نظام به عملی التزام و اعتقاد سازی نهادیاه

 .رساله

 انتظارات

 اد:برس ذیل موارد به آموزان دانش رود می انتظار اشاخص  یا یاجرا با

 ؛آن برایفداکاری  و والیت ازدفاع  (8

 ؛آن هایروش از با خبر شدن و دشماانشااخت   (2

 ؛کردن یاد نیکی به را آنان و دانست  شهدا مدیون را خود (3

 .رساله بهعمل  و تقلید مرجعداشت   (4

 شاخص انتخاب مبانی

 شررا ط  برا  فقهرا  و علما یعای ایهان عام نا ب به والیت امر ا  زمان امام یعای االمر اولی غیبت زمان در

 أَنَرا  وَ عَلَیْکُمْ حُجَّتِی فَإِنَّهُمْ حَدِیثِاَا رُوَاةِ إِلَى فِیهَا فَارْجِعُوا الْوَاقِعَةُ الْلَوَادِثُ أَمَّا وَ» :انددهفرمو ایهان هچچاان .رسدمی خاص

 حجّرت  مر ا  و ادیشما بر م  حجت آنانا .دیکا رجوع )علما( ما ثیحد انیراو به زمانها دادهاىیرو در امّا» .2«عَلَیْهِمْ اللَّهِ حُجَّةُ

 «.آنانم بر خدا

 و  یقروان  برر  یمبتا (هیفق ی)ول یاید رهبر کی آن رأس در که است جهان یعیش نظام تاها ما یاسالم نظام

 امام چاانچه .میریبگ کار به را خود تالش تمام آن حفظ به نسبت دارد ضرورت لذا دارد. قرار یاسالم ضوابط

 یالهر  نظام کی وجود رورِ در یاله احکام یاجرا طرفی از داند. یم واجبات اوجب از را نظام حفظ  یایخم

 مستکبران و رودینم ستم و ظلم بار ریز و کادیم دایپ عزت انسان که است ییوال نظام  یا در است. ییوال و

  بود. خواهاد وسیمأ آن مردم آحاد ریتلق و نظام  یا آوردن در زانو به از

                                           
 2228ص ا3ج الجرا حا و الخرا ج ؛ 334ص ا3ج الغمةا کهف ؛ 172ص ا1ج الورىا إعالم ؛ 148ص ا1ج احتجاجا ؛ 187ح ا192ص طوسىا خیش بةایالغ ؛ 22ح ا848ص ا1ج  ایالد کمال .2

 . 33818ح ا282ص ا17ج عةایاله وسا ل و ؛ 22ح ا242ص ا53ج بلاراألنوارا ؛
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 .میکا یفداکار آن دوام و ثبات یبرا و میباش یاسالم نظام به بادیپا قدرت و قوت تمام  با باید رو ای  از

 هرای نیرنرگ  در او هوشریاری  و شبهات بربرا در او مصونیت موجب آموز دانش در شاخص ای  تقویت

  دهد.می افزایش او در را ایثار و دتعهّ ادتعبّ روح طرفی از و شد خواهد هافتاه در او انلراف عدم و دشماان
 راهکارها و هاروش

 فقیه والیت و نظام الف(

 رهبرر  وجرود  آثار و فواید بیان و حاکم و حکومت به او نیاز و انسان پذیریقانون ضرورت تبیی  (2

 بدون مدرسة مورد در آموزاندانش از سؤال و معلم بدون کالس با رهبر بدون کهور مقایسة ماناد

 چراره  مرردم  برای» «2فاجرٍ او برِّ امیر م  للااس بدَّ ال» :فرمودند  المومای امیر .رهبر بدون جامعة و مدیر

 فتاهٍ م  خیرٌ ظلومٍ ومٍغهُّ والٍ» فرمودند: یا «.فاجر چه تقوا با چه باشاد داشته امیری یا حاکم ایاکه مگر نیست ای

 ؛«است هگىیهم آشوب از بهتر غاصب و ستمگر حاکم» ؛«1ومتدُ

 رق:طُ از ؛دیگر هاینظام عالمانة نقدو فقیه والیت نظام اولویت دالیل بیان (1
 والیی؛ نظام با دموکراسی نظام مقایسه 

 فقیه؛ والیت نظام و اسالمی جامعة مزایای بیان 

 دیگر؛ جوامع رهبران با دیای جامعة و اسالمی نظام رهبران مقایسة 

 والیی؛ نظام در رهبر برای عدالت شرط 

 قانون؛ برابر در مردم و رهبر بودن یکسان 

 دیگر؛ هاینظام در حاکمان مصونیت و والیی منظا در حاکم مصونیت عدم 

 دیگر؛ هاینظام در پروریجاهل و والیی نظام در پروریآراه 

 ؛و... کارادزیچ اترامپ ابوش مثل مردم فریب رخاط به جاایتکار یک به دادن رأی مثل دموکراسیا هایضعف نقطه بیان 

 رهبر. زهد و زیستی ساده و والیی نظام در مردم با همگرایی 

 ؛انسان سقوط در والیت پذیرش عدم و انسان معاوی جایگاه ارتقای در پذیری والیت لهمسأ تبیی  (3

 رجروی  و صدر بای زبیرا طللها و رسید 3«البیت اهل ماّا» جایگاه به پذیریوالیت با که سلمان مثل

 شدند؛ ساقط که

 بودن ملتزم و عرضهبی و جور حاکمان وجود ماناد اسالمیا کهورهای ماندری عقب عوامل تبیی  (8

 حکومت؛ از حمایت به مردم

 و خراموش  هرای تهراجم  و مهکالت بیان وسیله به آموزاندانش ملی و مذهبی غیرت برانگیخت   (5

 ؛پرده( پهت و پاهان دستهای و فرهاگی اقتصادیا مافیای )مثل غرب آشکار و مخفی هایتوطئه

                                           
  82 خطبه االبالغه نهج .2
 622 ص ا2 ج الکلما درر و اللکم غرر .1
 ص ا37 ج ؛113 ص ا32 ج ؛345 و ا373 ا384 ا319 ا316 ص ا11 ج ؛294 و 244 ص ا12 ج ؛29 ص ا24 ج ؛272 ص ا27 ج ؛323 و 284 ص ا22 ج ؛212 ص ا22 ج االنروارا  بلار .3

 و... 332

 .324 ر 323 ص ا1 ج قمىا تفسیر ؛329 ر 325 ص ا6 ج االنوارا بلار ر.ک: است. شده نقل سلمان از آخرالزمان به راجع مفصّلى روایت



72 

 تمرام  ایرران  سرربلادی  و پیروزی با و افتاد اتفاق اسالمی حکومت زمان در که تلمیلی جاگ میان مقایسه (6

 پایران  بره  ایران خاک از بخهی دادن دست از و ذّلت با همواره که ایران اخیر سالة 122 هایجاگ با شد

 . و... ترکماچای قرارداد مثل: رذشته پادشاهان عرضگیبی از مواردی ذکر و اندرسیده

 الزمان؛ آخر در ایران مورد در موجود روایات بیان (7
 إِلَى الاَّاسَ دْعُویَ قُمَّ أَهْلِ مِ ْ رَجُلٌ قَالَ ع الْأَوَّلِ الْلَسَ ِ یأَبِ عَ ْ الْجَاْدَلِ ىیَلْیَ بْ ِ وبَیُّأَ عَ ْ سَىیعِ بْ ِ یِّعَلِ عَ ْ

 اللَّرهِ  عَلَرى  وَ جْبُاُرونَ یَ لَرا  وَ الْلَررَبِ  مِر َ  مَلُّونَیَ لَا وَ الْعَوَاصِفُ احُیَالرِّ تُزِلُّهُمُ لَا دِیالْلَدِ کَزُبَرِ قَوْمٌ مَعَهُ جْتَمِعُیَ الْلَقِّ

 یرروه و خواند یم فرا حق یسو به را مردم قم اهل از یمرد فرمودند: )ع( کاظم امام.  َیلِلْمُتَّقِ الْعاقِبَةُ وَ تَوَکَّلُونَیَ

  یسرهمگ  یطوفانهرا  و بادها که است  یآها ملکم قطعات ماناد آنها( مانیا و )اراده که شوند یم جمع او اطراف

 یم توکل خداوند رب و کااد ینم یدور نبرد از و شوند ینم خسته جاگ از دهدو ینم حرکت خود یازجا را آنها

 37 ثیاحد126 : ص 57 : ج بلاراألنوار است.  یمتق آن از عاقبت و کااد

 نگری؛ آلایده از نهاآ دادن پرهیز و نظام به نسبت آموزاندانش انتظارات تعدیل (4

 آن؛ هایویژری بیان و ظهور عصر جامعه یی تب  (9

 ؛غیبت عصر آفات و مهدوی جامعه خصوصیات بیان (22

 بگیرند؛ بیست نمرة همگان نیست قرار ایاکه بیان و الگوها از انتظارات تعدیل (22

 اشرتباهات  ایاکره  بره  توجره  و فقیه والیت و نظام از مسئولی  ضعف و دولت هایکاستی تفکیک (21

 نهود؛ تمام رهبری و نظام اسم به مسئولی 

 مقرام  شکاجة و زندان مثل ااست شده کهیده نظام پایی بر برای که هاییسختی و زحمات ترسیم  (23

 مردم؛ از بسیاری و نظام مسئولی  و رهبری معظم

 تبیری   نیز و پارلمان توسط جمهور ر یس انتخاب مثل دیگرا های انتخاب با رهبری انتخاب تهبیه  (28

 زیرا است؛ پزشکان توسط پزشکی نظام مسئول انتخاب هماناد خبررانا توسط رهبر انتخاب ایاکه

 است؛ بهتر مسئولیت ای  برای کسی چه که دهاد تهخیص توانادمی بهتر پزشکان

 و...؛ نگهبان شورای بسیجا سپاها مثل نظاما اصلی بازوان و انقالبی نهادهای از پهتیبانی (25

 رق:طُ از هاملدودیت و مهکالت موانعا تمام به توجه با کهور و نظام هایتوانمادی و هاموفقیت ذکر   (26

 ایم؛رسیده کجا به و ایمبوده کجا ایاکه بیان و انقالب از بعد و قبل در کهور وضعیت مقایسة 

 غیرمستقیم؛ و مستقیم صورت به کهور بازسازی موفقیتهای ذکر 

 کهور؛ هایموفقیت و هاتوانمادی از رمصوّ نمایهگاه بررزاری 

 سرد  پزشرکیا  ایاهسرته  هایموفقیت مثل ایرانا هایموفقیت نمایش و و... نظامی علمیا اماک  به علمی رردش 

 . و... ماهواره هواپیماا ساخت ازیاس

 سعدا تیساا  یراج یآقا صوتا  ساله چهل صعود کتاب به شود رجوع



73 

 و...؛ مدرسه در خاطرات بیان برای آنها از دعوت و مقدس دفاع و مقاومت هایمبلسُ به احترام (27

 کراری  چه ما از کدام هر ایاکه از سؤال و دارد ایوظیفه چه نظام به نسبت فرد هر ایاکه یادآوری (24

 مقالره  و انهراء  کره  خواسرت  آموزاندانش از توانمی زمیاه ای  در ایم.کرده نظام و انقالب برای

 باویساد؛

 نظام؛ و انقالب دربارة تواشیح و سرود رروه اندازیراه  (29

 رق؛طُ از فقیه ولیّ و نظام به نسبت آموزاندانش کردن عالقماد  (12
 نمایهگاه یا مسابقه برپایی (رهبری معظم مقام به نامه)؛ 

 ما؟؛ از رهبر انتظار پرسش طرح 

 رهبری معظم مقام و امام دربارة دیگر کهورهای رؤسای و بزرران سخ  بیان؛ 

 انقالب معظم رهبر زیستی ساده بیان و...؛ سیاسی نظامیا تاریخیا قرآنیا هاریا ادبیا مسا ل مثل مواردیا در ایهان توانمادیهای و 

 امام توسط جاگ مدیریت بیان رهبری معظم مقام و و...؛ تصاویر آمارا با تلمیلی جاگ در هاموفقیت بیان و 

 امام به مردم هاینامه از هایینمونه ارا ة  رهبری معظم مقام و  بالعکس؛ و 

 امام عالقة بیان رهبری معظم مقام و  کهرور  آیاردة  امیرد  آمروزان شدان شما امام: کالم )مثل آنان دربارة ایهان کالم و آموزاندانش به 

 هستید(.

 زمیاه. ای  در موجود هایفیلم پخش و وط  از مهاجران تلخ هایرفته بیان (12
 تقلید ب(

 تخصرص  آن فهرم  و  یر د چرون  .یار ید مسا ل ژهیو به ایااهیزم هر در کس هر دادن نظر از زیپره  (2

 ؛دبده نظر آن مورد در تواندینم یکس هر پس خواهدایم

 معاا مورد در آموزاندانش از سؤال و باشدیم متخصص به مراجعه همان که دیتقل یمعاا درست  ییتب (1

 د؛یتقل ضرورت و

 کره  خردا  پس کادا وضع را آن به مربوط  یقوان تواندیم هیبق از بهتر یدستگاه هر سازندة اکهیا انیب (3

 متخصرص  افرراد  دیر با را  یقروان   یر ا و کاد وضع یایقوان چه که داندیم بهتر زین است انسان خالق

 اد؛ینما ارا ه و استخراج )مراجع(

 بره  رجروع  عردم  در آموزاندانش خاطرات ذکر و متخصص به رجوع عدم یامدهایپ و عواقب  ییتب (8

 و...؛ متخصص ریغ توسط ونیزیتلو و ویراد ریتعم مثل رمتخصصایغ

 یبرخر  در و... سگ روشت سوسکا خونا خوردن مثل حراما و حالل بدون جامعة از یساز ریتصو (5

 . و... غرب در هایگریوحه از یبرخ  ییتب و کهورها از
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 منابع
 2394ذکریا نهر مومایا غالمرضا اوالیت سفیران (2

 ؛2342 ا کتاب بوستان ا آراسته جوان احسی  اسالمی حکومت مبانی (1

 اسراء؛ انتهارات املیا جوادی اهلل تیآ ا عدالت و فقاهت والیت فقیها والیت (3

 ؛ معارف مرکز انتهاراتانظرپور مهدی ا اسالمی ی جمهور اساسی قانون با آشاایی (8

 ؛ ره خمیای امام موسسه انتهارات ا یزدی مصباح اهلل آیت ا قرآن در سیاست و حقوق (5

      ؛رشد آرمان یفرهاگ موسسه ا کارآمد جالل ا یآسمان کتاب اساس بر یاید عالمان حکومت :هیفق تیوال (6

 ؛ ریحا ا انیاحمد اهللروح ا یاسالم حکومت در هیفق تیوال (7

    ؛ تیهدا زمزم ا )ع( صادق امام یاسالم علوم پژوههگاه ا یاخاماه امام و یایخم امام دراهید از هیفق تیوال (4

     ؛ جمکران مقدس مسجد ا یاکبر ملمدرضا ا جوانان ژهیو :هیفق تیوال (9

 ؛ آبانه ا یقطب یهاد ا یاسالم حکومت و هیفق تیوال درباره جوانان مهم پرسش 57 به کوتاه یهاپاسخ آسان: هیفق تیوال (22

   ؛ )ع( تیب اهل فرهاگ ا یشاکراردکان لیداسماعیس ا چرا؟ دیقلت (22
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 :سوم فصل

کاراهی و رفتاراهی ارزشی  آن هب دستیابی راه
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 مقدمه
 تربیرت  درخرت  یتاره  مازلره  بره  و دارنرد  رفتارها سایر در کلیدی نقش که اصلی هایشاخصه کاار در

 آموزدانش سرنوشت و زندری در ایویژه اهمیت که دارد وجود نیز ارزشی رفتار تعدادی شوندا می ملسوب

 در لرذا  شود. ررفته نظر در ایویژه یبرنامه رفتارهاا ای  تقویت برای دارد ضرورت رو ای  از داشت. خواهد

 ییرفتارها دیبا آموزاندانش هستادا یاخالق فضا ل در یاصل یهاشاخص که یاساس یرفتارها و باورها کاار

 است. شده یاد  ارزشی رفتارهای به ازآنها طرح ای  در که ادینما عمل آن به و کااد تجربه خود یزندر در را

 

 هدف
 بره  ؛اسرت  آمروزان دانش بی  در یاصل یهاصشاخ از الهام با اسالمی ارزشی رفتارهای ترویج و تقویت

 کااد. تجربه را آنها اخود رشد و تیظرف تااسب به و شود اهینهاد آنها وجود در رفتارها ای  انجام که یطور

 از: عبارتند ارزشی های رفتار

  ؛یوالد به احترام .2

 بزررترها؛ به احترام .1

 گران؛ید به کمک .3

 ؛پاکیزری و طهارت .8

 نمازجماعت؛ و مسجد به اهتمام .5

 انضباط؛ و نظم .6

 روزه؛ ضهیفر به اهتمام .7

 الااس؛ حق به بودن حساس و حرام مال از زیپره .4

 رحم؛ یصله .9

 رفتار؛ و رفتار در ادب .22

 ثار؛یا و جهاد .22

 .اسراف از زیپره و قااعت .21
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 ارزشی رفتارهای به یابیدست یراهکارها
  .دارد وجود یمختلف یراهکارها و هاروش شدا ذکر که ارزشی رفتارهای از کی هر به یابیدست یبرا

 اسرت  رفتارهرا  تمام در مهترک یبرخ و باشدیم خاص رفتار کی مختصّ اهاروش و راهکارها از یبرخ

  شود: می اشاره فوق موضوعات از یک هر به دستیابی های راه به ادامه در که

 نی والد هب احترام .1
 هدف

 انیر م در ملکره  و ثابرت  رفترار  کیر  عاوان به  یوالد به احترام لتیفض لیتبد و والدی  جایگاه شااخت

 .آموزاندانش

 انتظارات

 برساد: ذیل موارد به آموزاندانش رودمی انتظار شاخصا ای  اجرای با

 ؛آن رعایت و را والدی  حقوقشااخت   (2

 ؛والدی  بهاحترام  (1

 ؛والدی  کار کمک (3

 ؛آنها ازاطاعت  و دانست  والدی ولی خود  (8

 .خود والدی  از کردنبه نیکی یاد  (5

 شاخص انتخاب مبانی

 بره  احسان به خداوند ا هیآ 8 در که یطور به ؛ هستاد دارا را بلادی و رفیع جایگاه والدی  اقرآن نگاه از

 . است شده ذکر توحید و عبادت به توصیه کاار در امر ای  آن مورد 3 در که کادیم امر  یوالد

 «.کاید نیکى مادر و پدر به و نکاید پرستش را یگانه خداوند جز» 2«احسانا بالوالدی  و اللَّه اال تعبدون ال»

 

                                           
 43 آیه بقره سوره 2
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  .است شده ینه مادر و پدر به یاحترام یب  یکوچکتر ادیمج قرآن در

 الْکِبَرَ عِاْدَکَ یَبْلُغَ َّ إِمَّا إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَیْ ِ إِیَّاهُ إِلَّا تَعْبُدُوا أَلَّا رَبُّکَ وَقَضَى :دیفرما_یم 13 هیآ ااسراء سوره در چاانچه

 یحت ارساد یریپ به تو نزد در مادر[ و ]پدر دو هر ای یکی چون» کَرِیمًا قَوْلًا لَهُمَا وَقُلْ تَاْهَرْهُمَا وَلَا أُفٍّ لَهُمَا تَقُلْ فَلَا کِلَاهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا

 .«یبگو سخ  هانیا با بزرروارانه بلکه مران خود از را آنها و مگو "اُف" آنان به

 2«فرمودنرد _یمر  ینهر  آن از خداوند اداشت وجود یعبارت "فاُ" از کمتر ارر» :ادیفرمایم  صادق امام زین یتیروا در

  .1«رسدینم انسان به اشجهینت  یوالد به یکین از ترعیسر یعبادت چیه» :فرمایادمی  صادق امام

 در آنها احترام و دارد خداوند پیهگاه در عظیمی جایگاه مادر و پدر بداند آموزدانش دارد ضرورت رو ای  از

 بود. خواهد مؤثر او سرنوشت

 راهکارها و هاروش

  ؛اتیروا و اتیآ از استفاده با فرزند بر  یوالد حق  ییتب (2

 کَرِیمًا قَوْلًا لَهُمَا وَقُلْ تَاْهَرْهُمَا وَلَا أُفٍّ لَهُمَا تَقُلْ فَلَا فرماید: می 13 آیه اسرا سوره در خداوند نمونها طور به

 بگو. بزرروارانه[ ]و ستهیشا و نرم یسخا آنان به و مک ا پرخاش و[ مزن ]بانگ آنان بر و یمگو اُف آنان به

 پدر به رفت  اف از خداوند وقتی است. کرده نهی خداوند که است احترامی بی درجه تری  پایی  اف

 .ریرد صورت مادر و پدر حق در دیگر های احترامی بی نباید اولی طریق به اکاد می نهی مادر و

  .الصاله له اهلل قبلیَ لم ا له ظالمان هما و قف ما ظرنَ هیبواَ یال ظرنَ  مَ :ادیفرما یم  صادق امام

 کاد. ینم قبول ینماز او از خداوند باشادا مقصر ارر یحت کاد نگاه مادرش و پدر به خهم با یکس ارر

 فرزندان از و دارد اشاره کودکی دوران در مادر و پدر های مهربانی به خداوند اآیه ادامه در همچای 

 نمایاد. دعا را خویش مادر و پدر دوران آن یادآوری با خواهد می

 ارْحَمْهُمَرا  رَبِّ وَقُلْ الرَّحْمَةِ مِ َ الذُّلِّ جَاَاحَ لَهُمَا وَاخْفِضْ فرماید: می 18 آیه اسراء سوره در خداوند حتی هم

 چاانکره  پروردراراا بگو: و بگستران نزدشان یمهربان کمال با را میتکر و تواضع بال و پر ههیهم و.  صَغِیرًا رَبَّیَانِی کَمَا

 فرما. یمهربان و رحمت آنها حق در تو بپروردند (یمهربان )به یکودک از مرا مادرا و پدر

 

                                           
 389 ص 1 ج الکافی 2
 77 ص ا78 ج االنوارا بلار 1
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 ؛(18 یدعا حفظ مسابقه ی)بررزار هیسجاد فهیصل 18 یدعا  ییتب (1

 سجادیه؛ صلیفه 18 دعای از استفاده با والدی  شکوه و هیبت ااقتدار تقویت (3

 فرزندان یازهاین هستاد تا تالش در همواره که استکسانی  اندازه به  یوالد به یمهربان ایاکه تبیی   (8

 ؛را برطرف کااد

 ؛ادیباما را آنها حال مراعات و داشته را  یوالد یخو و لقخُ تلمل دیبا فرزندان ایاکه تبیی  (5

 کرد؛ قدردانی و تهکر آنها تربیت خاطر به والدی  از باید ایاکه تبیی  (6

 یکوتراه  آنهرا  یادا در که یحقوق خاطر به مادر و پدر توسط کردن حالل و بخهش طلب به ترغیب (7

 ؛اند نموده

 ؛ یوالد تیوال رشیپذ یخرواُ و یویدن آثار انیب و  یوالد تیوال یمعا  ییتب (4

 ؛آخرت و ایدن در  یوالد به یاحترام یب انباریز آثار  ییتب (9

 ؛متفاوت  یعااو با آموزان( دانش ژهی)و  یوالد گاهیجا موضوع با یهگاهینما یبررزار (22

-ارتبراط  فرزندانا یرفتارها تیریمد هایوهیش موضوع با  یوالد ژهیو یآموزش هایکارراه یبررزار (22

 ؛والدی ( و فرزندان روابط در هاتاش رفع و جلوریری )برای فرزندان با رفاقت و یرری

 فعرال  ماظرور  بره  هاآن درمان راه انیب و  یوالد هایدغدغه انیب و معلمان ژهیو هاییکارراه یبررزار (21

 آموزان؛دانش به آنها هایدغدغه بیان و والدی  جایگاه تبیی  برای معلمان شدن

 ؛مادر و پدر گاهیجا مورد در مدرسه صبلگاه در کوتاه یاحساس هایمت  خواندن (23
  نمونه: طور به

 ؛دیبفرست صلوات هی دارم دوستت پسرم گهیم بازم فرزندش یهایناسپاس همه وجود با که یمادر اون یسالمت 

 صرلوات  هیر  نکررد  لِره  پرا  ریز را فرزندش غرور پدر اما شکست را حُرمتش ندانسته فرزندش که یپدر یسالمت 

 .دیبفرست

 بره  پسر .ماست یسالمت و تیموفق هدفهون همه که مادرهامون و پدر همه به میکا هیهد را امروز یصبلگاه قرآن 

 نمراز  نره  کره  یمار  یولر  ؛دهیر نم بهت یچیه خدا یول ایریگیم روزه هم ایخونیم نماز هم تو  یبب رفت مادرش

 زیچ کی فقط خدا از مادر دونستینم پسره یطفلک .داده بهم رو خواستم ازش یچ هر و رمیگیم روزه نه اخونمیم

 بدهد. او به خواهدیم پسرش یچ هر که  یا هم آن و خواهد یم

 ؛مدرسه در مادران و پدران ژهیو میتکر جه  یبررزار (28

 و پردر  به یخواستیم که یاجمله  یبهتر بگ  بهت اره ماناد: مادر؛ و پدر مورد در نوشته دل مسابقه (25

 ؟یرفتیم یچ بگوا را یدیکه خجالت اما یبگ مادرت
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 ؛مادر( و دختر یآشپز مسابقه مادرهاا با دخترها اپسرها با )پدرها یخانوادر یاردوها یبررزار (26

 ادبار یف ذکرهما یتاس ال اللهم» :  سجاد امام رهیس .جماعت امام توسط نماز بعد مادر و پدر کردن دعا (27

 «یصلوات

  :آنها به کردن کمک و  یوالد به احترام یهاوهیش و هاراه انیب (24
 کاید؛ صلبت کوین آنها با 

 ؛دیکا تهکر آنها از 

 ؛دیبگذار احترام  یوالد دوستان به 

 ؛دیکا دعا آنها یبرا 

 ید؛ایناه آنها از باالتر مجالس در 

 نروید؛ راه والدی  از جلوتر 

 ؛دیایناه مادر و پدر از قبل 

 ؛دیباش متواضع آنها به نسبت اشدند یعصبان ارر 

 ؛دینکا ناراحت را آنها تا دیکا تالش 

 ؛مادر( یدعا مهکالت دیکل )شاه ماتینامال هاگام در مادر از دعا التماس درخواست 

 ؛ و... شست  ظرف و کردن درست غذا خانها کردن تمیز و مازل امور در والدی  به کمک 
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 زبرگتراه هب احترام .2
 هدف

 دانرش  انیم در ملکه و ثابت رفتار کی نعاوا به آنها به احترام لتیفض لیتبد و بزررترها جایگاه شااخت

 .آموزان

 انتظارات

 برساد: ذیل موارد به آموزاندانش رودمی انتظار اشاخص  یا یاجرا با

 ؛آنها به رذاشت  احترام و بزررترها جایگاهشااخت   (2

 بزررترها. زحمات قدرشااس (1

 شاخص انتخاب مبانی

 هررفت یپ با حاضر عصر در متأسفانه که بزررترهاست میتکر یااسالم جامعه در خوب یهاسات از یکی

  اآنها به احترام عدم و بزررترها به یتوجهیب اکهیا از غافل است. یفراموش حال در حساه سات  یا یتکاولوژ

 قابرل  و بزررری  ا  اسرالم  مکررم  نبی سیره در داشت. خواهد ما یاجتماع و یفرد یزندر در یانباریز آثار

  .ریرندمی قرار رهیدا ای  در افراد از وسیعی طیف و نهده خالصه کهاساالن در فقط بودن احترام

  1«االَکابر مَعَ اَلبَرُّکه» و 2«کبارکم وقّروا» فرمایاد:می  اکرم رسول چاانچه

 با باید چگونه که بداناد و باشاد آشاا جامعه در بزررترها جایگاه با آموزان دانش دارد ضرورت رو ای  از

 کااد. رفتار هاآن

                                           
 165 ص ا1 ج الرضاا اخبار عیون 2
 237ص ا71ج بلاراالنوارا 1
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 راهکارها و روشها

 ؛انسان گاهیجا انیب و اسالم دراهید از جامعه در بزررترها گاهیجا  ییتب (2

 اسرت  یامبریپ چون اش لهیقب و خانواده انیم در سالماد» 2«أُمَّته یف یکالاب قوم یف خیاله» :فرمایادمی اهلل رسول

  «.خود امت انیم در

 :لیقب از ؛آخرت و ایدن در بزرران میتکر جهینت تبیی  (1

 یذِ إِکْررَامَ  تَعَالَى اللَّهِ إِجْلَالِ مِ ْ» :فرمایاد می  اکرم امبریپ است. خداوند از لیتجل بزررترهاا میکرت :الف

 «.است عزوجل خداوند از لیتجل سالخورده مسلمان میتکر» 1«الْمُسْلِمِ بَهِیْالهَّ

 میتکرر  را بزررران » 3«امره یالق ومَیَ یرفقا  مِ ْ تکُ  رَیالکَب وَقِّر» :فرمایادمی  خدا رسول .امبریپ با یهمراه ب:

 «.شد اهدوخ امتیق در م  با شما یهمراه باعث عمل  یا که دیکا

 اهلل آمَاَرهُ  االسرالم  یفر  بَهٍیذاشر  وقَّرَ م » :ادفرمای¬یم  اکرم رسول .امتیق رنج و ترس از نجات ج:

 میتکرر  اسرت  کررده  دیسف اسالم راه در را شیموها که ای هسالخور کس هر»  «امهیالق فَزَعِ م  یتعال

 «.داشت خواهد نگه امان در را او امتیق هول و ترس از متعال یخدا داینما

 «.است بزررترها همراه برکت و ریخ» 8«االکابر مع البرکه» :فرمایادمی  اهلل رسول ی.زندر در برکت و ریخ د:

 آنها: به نمودن یمهربان و بزررترها به احترام قیمصاد انیب (3
 ؛هایهمانیم در و اتوبوس در بزررترها به دادن یجا 

 ؛آنها با حیصر کردن مخالف عدم و آنها نظرات به احترام 

 ؛آنها کردن صلبت  یح در نزدن حرف 

 ؛دنینخاد بلاد بلاد آنها مقابل 

 دادن؛ نهان مهتاق هانیهاتجربه و خاطرات دنیشا یبرا را خود 

 ؛کردن ابراز و دنید را آنها تیشخص یهاییبایز 

 ؛کردن را آنها یجسمان توان مراعات رفت  راه هاگام در 

 ؛نکردن صلبت آنها با بلاد یصدا با 

 ؛کردن دارید آنها از کوتاه یهافاصله در 

 ؛نمودن متانت با همراه برخورد استین لیم مورد که آنها از یکلمات دنیشا هاگام در 

 ؛رحم صله و آنها از نمودن یپرساحوال 

                                           
 اولا چاپ ةایدریح مطبعة نجفا ا91 ص األخبارا جامع 2
 854ص 2ج األخالق مکارم 1
 237ص 71ج األنوار بلار 3
 237 ص ا71 ج األنوارا بلار 8
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 ؛شان روزانه یکارها انجام در بزررترها به کمک 

 ؛آنها روزانه یکارها دادن انجام 

 ؛دانست  برکت موجب و رزارریتاث را آنها وجود 

 ؛نمودن شاد را آنها یاهیهد با یراه 

 ؛قهرها و ها کیاه و ها کدورت رفع در شدن قدم شیپ 

 ؛آنهاست س  یاقتضا که ییرفتارها کردن تلمل 

 ؛شده داده انجام آنها یبرا که ییکارها از یرزار مات عدم 

 ؛نمودن دعا آنها یسالمت یبرا بزررترها مهاهده صورت در 

 ؛دادن( آنها به را تیاولو گرید امور ای مکان به ورود هاگام )در نزدن قدم آنها از جلوتر 

 ؛نمودن امیق بزررترها دنید هاگام در 

 ؛آنها تیشخص بیتخر عدم و نکردن ییبدرو بزررترها سر پهت 

 آنها بودن رذارریتاث و هتوج مورد و آنها زحمات از یقدردان. 

 احتررام  و بزررترها جایگاه درک جهت انگیزه ایجاد ماظور به خود به رجوع و نفس به بینه آموزش (8

  مثل: آنها؛ به
 همران  یریر پ در ترو  با یاکرد خورد بر بزررترها با یجوان در که همانطور و یهویم ریپ روز کی خودت آخرش 

 ؛کرد خواهاد را برخورد

 نداره. دوا بخوری اره و نداره صدا خدا چوب و داره عوض همه بزررترها( به احترامی )بی اایا  

 2«یَعْقِلُونَ أَفَلَا الْخَلْقِ فِی نُاَکِّسْهُ نُعَمِّرْهُ وَمَ ْ» ؛گرانید به ازین و یهست عالم در انسان ضعف  ییتب (5

 .بزررترها به نسبت هایمیقد یهارذاشت  احترام خاطرات انیب (6

 

                                           
 64 آیه یس سوره 2
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 گرانی د هب کمک .3
 هدف

 ؛آموزاندانش انیم در ملکه و ثابت رفتار کی عاوان به آن لیتبد ا دیگران به کمک روحیه تقویت و ایجاد

 انتظارات

 :برساد ذیل موارد به آموزاندانش رودمی انتظار اشاخص ای  اجرای با

 ؛خود پیرامون افراد مهکالت به نسبتکردن احساس مسئولیت  (2

 ؛هاررفتاری و مهکالت در دیگران به رساندنیاری  (1

 .جمعی رسانیکمک و مواسات امور در فعالشرکت  (3

 شاخص انتخاب مبانی

  همه است. گرانید یهایررفتار و مهکالت و ازین رفع اخود یاجتماع یزندر در مسلمان فیاظو از یکی

 إِنَّهُرمْ  وَقِفُروهُمْ » .ررفرت  میخرواه  قررار  بازخواست مورد هم امتیق یفردا و میهست مسئول گرانید مقابل در ما

  .2«مَسْئُولُونَ

 کمک به که هست جامعه آحاد بر دارندا کمک به ازین که هستاد یکسان یاسالم جامعه در ارر رو  یا از

 عَلَیْرهِ  قُردِرَ  وَمَر ْ  سَعَتِهِ مِ ْ سَعَةٍ ذُو لِیُاْفِقْ» :دیفرما یم 7 هیآ طالق سوره در چاانچه سازند. برطرف را او ازین و بهتاباد او

 «اللَّهُ... آتَاهُ مِمَّا فَلْیُاْفِقْ رِزْقُهُ
 ررفتاریهرای  و مهکالت در و کااد کمک دیگران به بگیرند یاد که شوند تربیت طوری باید آموزاندانش

 نباشاد. تفاوت بی خود پیرامون افراد

                                           
 18 آیه صافات سوره 2
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 راهکارها و روشها

 روایات؛ و آیات به توجه با و... یعلم یاجسم یامال از اعم آن ابعاد و انواع و یرسانکمک واژه  ییتب (2

 ؛گرانید کمک به انسان ازین  ییتب (1

 هرر  اسرت.  دشروار  او یبرا مافرد یزندر امکان یمعاو و یمادّ ازین للاظ از و است یاجتماع یموجود انسان

 .است گرانید با یهمکار و اجتماع لیتهک ملتاج یانسان

   قبیل: از اتیروا و قرآن دراهید از گرانید به کمک فوا د و آثار  ییتب (3

 و اهلل یالر  سرلوک  یراهها  یبهتر جمله از خلق به خدمت دیترد بدون ؛یمعاو تکامل و یروح پرورش الف:

 شاعر: قول به است. یاله قرب به دنیرس

 است مهربان تو با خلقا یخدا     یمهربان چون خداا خلق با تو

 را الطرافش  کرار   یا با خداوند که است  یا کردنهان شادمان و مردم به خدمت یوضع اثر ؛یمعاو نهاط ب:

 ررام  راه  یر ا در چه هر که یا رونه به اد؛یآفر یم او در یمعاو ینهاط و هیروح و کاد یم انسان حال شامل

 :یسبزوار یهاد مالّ مرحوم قول به خرد. یم جان به را آن یها یسخت و برد یم لذّت هتریب دارد یبرم

 و کیر ن یهرا یخو لیتلصر  بره  را هرانت یخو کارد  یمر  هیتوصر  لیکم به آنکه از پس  یعل حضرت

 :دیفرما یم دها فرمان مردم به یخدمتگزار

 برر  )کره  ادیآفر یم (یمعاو یخوش )و لطف شیبرا ایخرّم و یشاد آن عوض خداوند کاد شاد را یدل که یکس

 157 حکمت البالغها نهج آورد. یم یرو او به کین یکارها انجام اثر

   بار؛ ذلت یلغزشها از یریجلور ج:

 525 ص ا2 ج الکلما درر و اللکم غرر  مُتَّکَأً. وَجَدَ عَثَرَ اِذا وَ عْثَرُیَ ال الْمَعْرُوفِ صاحِبُ :دیفرما یم  یعل امام

 .(شود یم دهیبخه لغزشش و برد یم پااه آن به )که ابدی یم یراه هیتک بلغزد هرراه و لغزد ینم کوکارین

 در همرواره  و برخروردار  خداوند کمک و تیحما از مردم به خادمان خدمتگزاران؛ راه بدرقه یاله تیحما د:

 81 / 3 : األولیاء حلیة .هِیاَخ عَوْنِ یف الْعَبْدُ مادامَ الْعَبْدِ عَوْنِ یف اللّهَ اِنَّ :دیفرما یم  اکرم امبریپ بود. خواهاد او پااه

 .هریرة أبی ع 
 .دیفرما یم کمک شیخدا باشد اش یاید برادر به یرسان کمک راه در که یوقت تا باده همانا

 کاد وا عقده یکی خلق کار ز کس هر   کاد رها کارش ز عقده هزار زدیا

 زناد یم دست آن بر بوسه فرشته صدها   کاد وا بسته رره یکی خلق کار کز

 یم آنان نزد تیملبوب و مردم قلوب ریتسخ را مخلصانه یخدمتگزار جهینت  یعل امام :یاجتماع تیملبوب ه:

 داند:

 387صفله , 21جلد , المسا ل مستابط و الوسا ل مستدرک  الْقُلُوبُ. هِیْاِلَ مالَتْ مَعْرُوفَهُ بَذَلَ مَ ْ

 شود. یم جذب او به آنان یدلها اکاد یکین مردم به که یکس
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 و تیر معاو و اخرالق  ییشرکوفا  و عبادت مانایا مقدمه مردم به خدمت مردم: تیمعاو و اخالق ییشکوفا و:

   است. اجتماع رستره در یروان آرامش

   طریق: از آموزاندانش یدوست نوع حس تیتقو (8

 :آموزان دانش در رفاقت و دوستی نوع حس افزایش برای شده ارا ه راهکارهای

 ؛ضعیف و قوی موزانآ دانش ترکیب از بادی رروه و رروهها تهکیل 

 ؛ضعیف شارردان به کمک برای قوی موزانآ دانش های توانمادی از استفاده و استعداد شااخت 

 حرس  کردن جایگزی  و موزانآ دانش در خودبیای و حسادت حس بردن بی  از و رقابت تا رفاقت بر زیاد تاکید 

 ؛رفاقت

 ؛مطلوب نتیجه به رسیدن تا مهارکت و همکاری بر تاکید و تهویق و خاص اهداف تبیی  و ترسیم 

 خود های همکالسی اقتصادی و خانوادری مهکالت رفع جهت در موزانآ دانش برای انگیزه ایجاد. 

 2«تِهیرَعِ عَ ْ لٌئومَسْ کلکمْ وَ راعٍ کلکمْ» ؛گرانید به نسبت آموزاندانش یریپذ تیولئمس حس تیتقو (5

 ی؛رسانکمک و یاری موضوع با جزوات عیتوز (6

 ؛اتیآ و اتیروا حفظ و ایکاردست اینقاش قیطر از یرسانکمک اهیزم در مسابقات یبررزار (7

 ی؛رسانکمک اهیزم در یمهارت و یآموزش هایکالس یبررزار (4

 ی؛رسان کمک از ییهاپیکل و هالمیف شینما (9

 ؛کمک و یاری اهیزم در یخوان انهاء و یسینو انهاء (22

 ؛مدرسه یبابا به کمک نعاوا هب نظافت مثل مدرسه امورات از یبعض در موزانآدانش دادن مهارکت (22

 ؛مادر و پدر به ارسال و فرم قالب در مازل در آموزاندانش یرسانکمک زانیم یبررس (21

 مازل در گرانید به او کمک و تعامل اهیزم در کودک میمستقریغ و میمستق یابیارز و  یوالد با تعامل یبرقرار (23

 .مازل از رونیب و

 

                                           
 34ص ا71ج بلاراالنوارا 2
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 پاکیزگی و طهارت .4
 هدف

 ها. پلیدی از دوری به آموزان دانش ترغیب و نجاست و طهارت با ییآشاا

 انتظارات

 برساد: ذیل موارد به آموزاندانش رودمی انتظار شاخصا ای  اجرای با

 ؛ازآنهاپرهیز  و نجاسات شااخت  (2

 ؛کردن و لزوم دانست  آن زندری پاکیزه (1

 .نجس اشیاءتطهیر  توانایی (3

 شاخص انتخاب مبانی

 پراکیزری  و طهرارت  بره  مکررراً  اسالم دی  است. برخوردار یاژهیو گاهیجا از اسالم در طهارت و یپاک

 یُلربُّ  اهلل اِن اسرت.  خداوند ملبوب پاکیزه انسان شودا می استفاده قرآن آیات از چاانچه است. نموده سفارش

  المُتطَهری . یُلبُّ و التَّوابی 

  است. شده شمرده مانیا از یزریپاک و طهارت اما اتیروا در

 «.مانیاال م  الاظافهُ» :دیفرما یم  اسالم امبریپ چاانچه

 مَرا  بِکُرلِّ  تَاَظَّفُروا ) :دیر فرمایمر   اسرالم  امبریپ دارد. یفراوان دستورات اهانجس و یآلودر از طهارت یبرا اسالم

 یزریپاک بر را اسالم امتعال خداوند رایز دایبکوش یزریپاک بر توان تمام با» 2 ( الاِّظَافَةِ. یعَلَ اإلسْالمَ یبَاَ یتَعال اللّهَ فَإنَّ اسْتَطَعْتُمْا

 «است نهاده باا نظافت و
 ضروری جامعها در موماانه و پاک زندری لزوم و خود اطراف ملیط با آموزاندانش ارتباط و تعامالت به توجه با

 نگهدارند. پاک را خود بر دور اشیاء و خود چگونه بداناد و بهااساد را ها پلیدی و نجاسات آموزان دانش است
 

                                           
 ) 12317 ح 8 ج اللکمةا زانیم 2
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 راهکارها و روشها

 ؛طهارت و نجاست یهاواژه با آموزاندانش یآشااساز (2

  اسالم؛ در پاکیزری و طهارت اهمیت تبیی  (1

 قبیل: از اجتماعی و فردی شخصی زندری در پاکیزری و طهارت برکات و آثار تبیی  (3

 روان و روح آرامش ایجاد الف:

 جسم سالمت ب:

 دیگران با ارتباط سازی آسان ج:

 ی؛فیکث و نجاست تفاوت انیب (8

 بره  یلغرو  نظرر  از فیر کث و باشرد  یم آلودها ناپاکا ایپلهت طاهرا مقابل ایدیپل یمعاا به نجس یلغو نظر از

و  باشرد  یم کثافت به یزیچ کردن آلوده شدنا  یچرک شدنا ظیغل شدنا ستبر شدنا انبوه فایلط ضد یمعاا

 فیکث یزیچ است ممک  یعای .است وجه م  خصوص و عموم اماطق اصطالح در فیکث و نجس  یب نسبت

   نباشد. نجس اما باشد

 سرگ  -6 خرون  -5 مردار -8 ماى -3 مدفوع -1 بول -2 است: چیز یازده واجب احتیاط بر باا نجاسات

 نجاستخوار. حیوان عرق -22 آبجو -22 کااده مست مایعات -9 کافر -4 خوک -7

 .یشرع للاظ از نجس و ردیر یم قرار بلث مورد یبهداشت نظر از فیکث

 و...؛ بهداشت و سالمت در آن نقش و زندری در ها آموزش  یا یریفرار لزوم انیب (5

 آموزان؛ دانش برای پاکیزری و طهارت  ییتب یبرا  یوالد از استفاده (6

 ؛«نوراالحکام» ماناد: لباسا و اجسام طهارت اهیزم در یصتخصّ یهاپیکل و هالمیف دادن شینما (7

 ؛(و... نجس فرش نجسا لباس )شست  نجاسات ریتطه یعمل آموزش (4

 ؛نجاسات و طهارات خصوص در یعمل آزمون یبررزار (9

 .آن از بعرد  راهکرار  ارا ره  و نجس اءیاش به نسبت آموزاندانش عملکرد یبررس و یمصاوع یبرخوردها جادیا (22

 ها. بچه از آن تطهیر نلوه کردن سوال و خون عاوان به روجه رب کمی ریخت  مثل
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 نمازجماعت و مسجد هب اهتمام .5
 هدف

 کی به مساجد در حضور و نمازجماعت لتیفض لیتبد و جماعت نماز اهمیت و مسجد جایگاه شااخت

 .آموزاندانش انیم در ملکه و ثابت رفتار

 انتظارات

 برساد: ذیل موارد به آموزاندانش رودمی انتظار شاخصا ای  اجرای با

 مسجد؛ بهعالقه داشت   (2

 مسجد؛ به رذاشت احترام  (1

 مسجد؛ به رفت  برایداشت  برنامه  (3

 مسجد؛ در نمازجماعت اهل (8

 .مسجد آبادانی و تعمیر و نظافت برایتالش  (5

 شاخص انتخاب مبانی

 که هاستمکان آن از یکی مسجد و باشد می یمعاو و خاص یهامکان اتیترب یابزارها و عوامل از یکی

-زمیاره  و سازدمی مصون آلودری رونه هر از را آنها و رذاردمی تأثیر آموزاندانش روان و روح بر غیرمستقیم

 یخاصر  تیر اهم از اتیر روا و قررآن  در دلیرل  همری   به و سازدمی فراهم آنان برای را بالادری و رشد های

 .است برخوردار
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 وَ مُسْرتَفاداً  اَخراً  وَ مُلْکَمَرهً  هًیَر ا ثَمانٍ: یاِحْد اَصابَ الْمَسجِد یاِلَ الْاِخْتِالفَ اَدامَ مَ ْ» فرماید:می  حس  امام چاانچه

 بره  همرواره  کره  یکس» 2«هًیَاَوْخَهْ اءًیحَ الذُّنُوبَ تَرَکَ وَ یٍّرَد عَ ْ تَرُدُّهُ اَوْ یالْهُد یعَلَ تَدُلُّهُ کَلِمَهً وَ مُاتَظِرهً رَحْمَهً وَ عِلْماًمُسْتَطْرَفاًا

 برسد: او به دهیفا ههت  یا از یکی کادا آمد و رفت (رهیغ و نماز اقامه ی)برا مسجد
 ؛قرآن از یروشا هیآ از استفاده (2

 ؛کین قیرف افت ی (1

 ؛تازه علم یریفرار (3

 ؛بود انتظارش در که یرحمت از یبرخوردار (8

 ؛باشد راه یراهاما که یسخا دنیشا (5

 ؛باشد امان در انلراف از (6

 ؛شود ایح یرو از رااه ترک موجب (7

 .رردد ترس اثر بر رااه ترک موجب (4

 ایَر  ع لَیر لِجَبْرَ ِ ص اللَّرهِ  رَسُرولُ  قَالَ قَالَ ع جَعْفَرٍ یأَب عَ ْ جَابرٍ عَ ْ رٍیْعُمَ یأَب ابْ ِ عَ ِ مُلَمَّدٍ بْ ِ أَحْمَدَ عَ ْ أَصْلَاباَا مِ ْ عِدَّهٌ

 مِاْهَا خُرُوجاً آخِرُهُمْ وَ دُخُولًا أَوَّلُهُمْ اللَّهِ یإِلَ أَهْلِهَا أَحَبُّ وَ الْمَسَاجِدُ قَالَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ یإِلَ أَحَبُّ الْبقَاعِ یُّأَ لُیجَبْرَ ِ

 نرزد  مسرجد  افرراد   یملبوبتر و مساجد :فرمود لیجبر  ؟است ملبوب خدا نزد مکان کدام دیپرس لیجبر  از  خدا رسول

 1شوند.یم خارج مسجد از همه از رترید و وارد همه از زودتر که هستاد یکسان خدا

 هدف  یا به دنیرس یبرا و آورند رو مقدس مکان  یا به عبادت یبرا ما آموزاندانش که کرد یکار باید

 را خرود  فرزندان قیطر  یا از و باشاد مسجد اهل خود ا یوالد هم و زیعز انیمرب هم که دارد ضرورت مهم

 ببرند. همراه به مسجد در عبادت یبرا هم

                                           
 224 ص 75 ج األنوار بلار 2
 84 9 ص 3 ج یالکاف 1
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 راهکارها و روشها

 روایات؛ و آیات به توجه با مسجد جایگاه تبیی  (2

 طریق: از مسجد و نمازجماعت در حضور به نسبت موزانآدانش انگیزه تقویت (1

 آموزان دانش همراه به مربیان و معلمان حضور الف:

 مسجد در آموزان دانش برای جذاب و شاد های برنامه طراحی ب:

 آموزان دانش با مسجد روحانی و امااء هیئت احترام با و مودبانه برخورد ج:

 (؛و... یمال مهکالت آنانا مهکالت از شدن آراه و دوستان با داری)د انسان یبرا نمازجماعت اثرات  ییتب (3

 ؛مسجد و نمازجماعت مبلث خصوص در جزوات عیتوز (8

 آموزان؛ دانش و والدی  برای نمازجماعت و مسجد مخصوص یهاکارراه جادیا (5

 ؛مسجد در حضور و نمازجماعت خصوص در بایز های داستان انیب (6

 ؛مسجد نظافت و بهداشت (7

 ؛مسجد به جذب یبرا جماعت امام یرفتار خوش و یاخالق خوش (4

 ؛و... اعتکاف و مسجد انماز خصوص در آموزنده یهالمیف پخش (9

 ؛آنها قیتهو و جمعه و نمازجماعت و مسجد به موزانآدانش بردن (22

 ؛آنها قیتهو و یمسجد و نمازخوان یهاچهره یمعرف (22

 ؛نمازجماعت و مسجد اهل آموزاندانش یبرا یاحتیس یارتیز یاردوها یبررزار (21

 ؛مدرسه در نمازجماعت اقامه ستاد کردن فعال (23

 .مدرسه در آموزاندانش توسط مسجد و نمازجماعت مورد در سرود یاجرا (28

 



92 

 انضباط و نظم .6
 هدف

 .آموزان دانش انیم در ملکه و ثابت رفتار کی به اانضباط و نظم یژریو لیتبد

 انتظارات

 برساد: ذیل موارد به آموزاندانش رودمی انتظار شاخصا ای  اجرای با

 مدرسه؛ و کالس در انضباط و نظم به دادن اهمیت (2

 مدرسه؛ مقررات و قوانی  کردن رعایت (1

 .آن مهاهده صورت درسعی در اصالح بی نظمی  (3

 شاخص انتخاب مبانی

 یپر  نظرم   یر ا به خود اطراف به ینگاه با است. برخوردار زیانگ شگفت و قیدق نظم کی از یهست نظام

 نابود هایزندر و رفتیم  یب از زیچ همه ادهد رخ عالم  یا از یاروشه در ینظم یب یاندک ارر برد. میخواه

 و نظرم  بردون  یزنردر  که دباشا انضباط و نظم یدارا خود یزندر در هم هاانسان دارد ضرورت لذا شد.یم

 یزنردر  اجتمراع  در که است یموجود انسان اکهیا به توجه با .بود نخواهد برخوردار خوبی ثبات از اانضباط

 یناسرازرار  و تضاد هم با هاشیررا  یا است ممک  ااست متفاوت یهاشیررا یدارا هم یطرف از و کادیم

 .باشد برخوردار انضباط و نظم کی از امرج و هرج از یریجلور یبرا که است یضرور لذا باشاد. داشته

 یبر  انبرار یز جینترا  بارها که  علی رمؤماانیام .باشد می دیتأک مورد یاسالم اتیروا در انضباط و نظم

 و خرود  فرزنردان  امشایپ  یآخر در و شهادت بستر در بودا دهید مسلمانان عمل و فکر در را تهتّت و ینظم

 یکتراب  بلغه م  و یولد و یاهل عیجم و ماکُیوصاُ» :دیفرمایم فراخواندها ارهاک در نظم و یاله یتقوا به را مسلمانان

 بره  رسدایم او به م  نوشته که را کس هر و فرزندانم و خانواده همه و ( یحس و حس  ی)ا را شما» .2«مرکماَ ظمِنَ و اهلل یبتقو

کارد. یمر  آشرفته  را انسران  فکرر  و روح یازندر در نظم نداشت  .«کرام یم سفارش تانیکارها در نظم و یاله یتقوا

                                           
 977 ص ا87 نامه ضایف البالغها نهج 2



93 

 راهکارها و روشها

 روایات؛ و آیات از استفاده با زندری در نظم ضرورت نظم اهمیت تبیی  (2

 قبیل: از یزندر در نظم مختلف ابعاد  ییتب (1
 خواندنا درس در نظم ا معلومات در نظم و یزیر برنامه و وقت در نظم فکرا در نظم 

 ؛نهست  رفت ا راه ا غذاخوردن دنایخواب کارکردنا 

 عبادت در نظم و یزندر در نظم هااوعده و هامعاشرت در نظم ا. 

 قبیل: از یانسان تیهو تیتقو و یاجتماع ایفرد هرفتیپ در نظم نقش  ییتب (3
 آرامش جادیا و استرس کاهش الف:

 هتریب تعادل جادیا ب:

 دوستان و خانواده یبرا هتریب وقت صرف ج:

 گرانید یالگوبردار د:

 ییجو صرفه ه:

 یزندر در هرفتیپ و:

 قبیل: از یاجتماع و یفرد یزندر در ینظمیب مخرب آثار  ییتب (8
 مرج و هرج جادیا 

 گرانید حقوق شدن مالیپا 

 یاجتماع تیشخص شدن دار خدشه 

 ها هیسرما و هاروین رفت  هرز 

 یتیهو یب 

 یسرخوردر 

 فرصتها شدن عیضا 

 ؛اتیروا و اتیآ ماظر از یاجتماع و یفرد انضباط و نظم  ییتب (5
 53 نامه ا البالغه نهج   ؛ فیهِ ما یَومٍ لِکُلِّ فَإنَّ عَمَلَهُ یَومٍ لِکُلِّ أمضِ :  على امام

 روز آن ویژه است کارى را روزى هر زیرا ؛ ده انجام روز همان در را روز هر کار

 ؛هاانسان یزندر در آن اثرات و یهست عالم در کااده رهیخ انضباط و نظم  ییتب (6

 آنران  بره  و ارد ینما وادار بیر ترت و نظرم  بره  کودکى آغاز همان از را کودکان دیبا هوشماد  یوالد (7

 دادن قررار  براى را بىمااس ملل مثال عاوان به د.دا قرار خود جاى در دیبا را زىیچ هر که اموزندیب

 بگذارنرد.  خرود  جراى  در را آنها استفادها از پس تا کااد مهخص آنان کتاب و دفتر و فیک لباسا

 انضباط و نظم به تا ادینما  یّمع زین را آنان خوراک و خواب و کردن بازى ساعات دیبا  یا بر عالوه

 کااد. عادت
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  ؛ماضبط و ماظم دوستان انتخاب (4

 از نوجوانران  معموالً رایز اداینما انتخاب ماظم و خوب دوستان تا کااد ارىی را نوجوانان دیبا انیمرب و ایاول

 هیسرا  در که بزررانى سررذشت مطالعه کرد. خواهاد تیرعا زندرى در را نظم و رندیپذمى ریتأث دوستانهان

 شکسرت  نظمرى برى  لیدل به که افرادى  یهمچا و انددهیرس رىیچهمگ تیموفق به زندرى در بایترت و نظم

   یایخم امام حضرت یزندر سررذشت ماناد ؛انددهید انیز و خورده

-کتابخانره  در نام ثبت ای و خانه در مطالعه براى اتاقى دادن اختصاص ماناد انظم اجراى براى هااهیزم کردن مساعد (9

 والدی ؛ ازسوی خانه طیمل در ناراحتى و تاش جادیا از زیپره و دارى هت یخو  یهمچا و عمومى هاى

 ی؛فرد انضباط و نظم موضوع در  تیب اهل رفتار و یعمل رهیس  ییتب (22

 نقرش  و یفرد انضباط و نظم موضوع در شهداء و نخبگان یااسالم دانهمادان و علما رهیس  ییتب (22

 کسربه  ترا  برود  شرده  موجب نجف در  امام حضرت ماظم آمد و رفت مثال ؛آنها تیموفق در آن

 را خرود  تفریح زمان راه هیچ ایهان همچای  کااد. تاظیم اساس ای  بر را خود های ساعت ابازار

 . کرد نمی تفریح فدای را خود کار زمان و کرد نمی کار فدای

 قبیل: از ناماظم و ماظم یهاانسان  یب سهیمقا (21
 سادینو یم را برود ادشانی دیشا که ییزهایچ ماظم یها آدم 

 کااد یم  ییتع را کارها( اتمام )مهلت ههیهم ها ماظم 

 دارند مهخص برنامه کی یزندر از بخش هر یبرا هاا ماظم  

 کااد می جبران فرصت اولی  در نظمی بی موارد در و کااد می رعایت را نظم وستهایپ صورت به هاا ماظم 

 دارند یم نگه را ازشانین مورد یزهایچ فقط ماظم افراد 

 دهاد می قرار خود جای سر را چیزی هر ها ماظم   

 رذارند ینم یباق ناقص را خود یکارها موفق و ماظم افراد 

 نمری  حررف  اجرازه  بی ا شده حاضر کالس در وقت سر و کاد می رعایت را درس کالس نظم ماظم انسان 

 .ریزد نمی بهم را ها نیمکت زندا

 ؛و...( نظم انواع نظما فی)تعر نظم درباره آموزاندانش معلومات و اطالعات تیتقو (23

 ؛ماهانه ای یهفتگ صورت به نظم درانیبررز از ریتقد و آموزشگاه در نظم یالگوها مراسم یبررزار (28

 ؛آموزاندانش نظم بر بودن حساس و  یوالد و مدرسه کادر یامرب توسط وانضباط نظم تیرعا (25

 ؛باشاد داشته را آن یاجرا توان آموزاندانش که  یقوان وضع (26

 ؛آموزاندانش به انضباط و نظم  ایقوان درست میتفه (27
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 ؛انضباط و نظم و ی قوان یاجرا از یدل دو و دیترد از زیپره و تیقاطع (24

 :فرمایارد می  یعل  یالموما ریام حضرت ؛مازل و مدرسه در انضباط و نظم استواری و تداوم (29
 إلى فَانتَهوا نِهایَةً لَکُم إنَّ ا الوَرَعَ الوَرَعَ و الصَّبرَا الصَّبرَ ثُمَّ االستِقامَةَا االستِقامَةَ و الاِّهایَةَ الاِّهایَةَ ثُمَّ العَمَلَا العَمَلَ»

 برر  که اندک یکار» .1«مِاْهُ مَمْلُولٍ کَثِیرٍ مِ ْ أرْجى عَلَیْهِ تَدُومُ قَلِیلٌ» :دیفرمایم گرید یکالم در و .2«تِکُمنِهایَ

 .«شود سلب انسان از دوامش ییتوانا و باشد آور یخستگ که یاریبس کار از است برتر اشود مداومت آن

 ؛ماکر کی عاوان به ینظم یب و معروف کی عاوان به نظم جیترو و غیتبل (12

-قالب از استفاده با اانقالب  یامام یاجتماع و یفرد یزندر در انضباط و نظم یهاجلوه یمعرف (12

 ؛و...( انقالب  یامام با مرتبط افراد توسط خاطره انیب ا لمیف اپی)کل جذاب یها

 از امدرسه و آموزان دانش انیم یفرد انضباط و نظم جادیا یهابرنامه و راهکارها انتخاب یبرا (11

 ؛دیینما استفاده مدرسه یآموزش کادر زین و آنان  یوالد و آموزاندانش مهارکت و یفکرهم

 یفرزنردان  چگونره » مسرابقه  و آموزاندانش انیم در «میباش ماظم چگونه» عاوان با یامسابقه یبررزار (13

 داشرته  مراظم  یآمروز دانرش  و ماظم یکالس چگونه» مسابقه و  یوالد انیم «میباش داشته انضباط با و ماظم

 .رانیدب و معلمان ژهیو «میباش

 

                                           
 مقصردى  و پایان شما براى )بدانید( پارسایى. پارسایىا و ; شکیبایى شکیبایىا سپس ; اعتدال اعتدالا رسانیدا پایان به رسانیدا پایان به سپس ; کاید عمل کایدا عمل) 276خطبه البالغه نهج 2

 ( برسانید آن به را خود ; است
 174 حکمت البالغه نهج 1
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 روزه ضهی فر هب اهتمام .7
 هدف

 از یکری  عاروان  بره  روزه به نسبت آموزاندانش نگاه تقویت و داریروزه به آموزاندانش کردن عالقماد

 .انسان شخصیت سازنده مهم عوامل

 انتظارات

 برساد: ذیل موارد به آموزاندانش رودمی انتظار شاخصا ای  اجرای با

 روزه؛ررفت   به دادن عالقه نهان (2

 ؛برای او روزهفایده  (1

 روزه؛ درباره خود نیاز مورد احکامدانست   (3

 آن. مقابل در دادن عکس العمل نهان و نیاید خوشهان آن به تظاهر و خواری روزه از (8

 شاخص انتخاب مبانی

 دارد. یدار  یر د و تقوا و روح پرورش در یمهم نقش که است روزه ااسالم  ید مؤکّد واجبات از یکی

 لَعَلَّکُرمْ  قَربْلِکُمْ  مِر ْ   َیالَّرذ  یعَلَ کُتِبَ کَما امُیالصِّ کُمُیْعَلَ کُتِبَ آمَاُوا  َیالَّذ هَایُّأَ ای» :دیفرمایم میکر قرآن در متعال خداوند

 در یفراوانر  آثار یمعاو و یجسم نظر از ضهیفر  یا .«دیشو زکاریپره دیشا ...است شده واجب شما بر روزه» 2«تَتَّقُونَ

 ای  اینوجوان و یکودک دوره طول در آموزاندانش که دارد ضرورت لذا دارد. انسان شخصیت تکامل و رشد

 کااد. تجربه را الهی واجب

 راهکارها و روشها

 ؛اتیروا و اتیآ ماظر از روزه گاهیجا و تیاهم  ییتب (2

 است: آمده هیآ  یا در روزه بودن واجب لیدل
 تَتَّقُونَ لَعَلَّکُمْ قَبْلِکُمْ مِ ْ  َیالَّذ عَلَى کُتِبَ کَما امُیالصِّ کُمُیْعَلَ کُتِبَ آمَاُوا  َیالَّذ هَایُّأَ ای»

 243 هیآ «.است بوده واجب اندبوده شما از قبل که ییهاملت بر که رونههمان است دهیررد واجب شما بر روزه مؤماان یا

                                           
 243 آیه بقره سوره 2
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 فقرر  یعلر  ستدلوایف العطش و الجوع الم عرفوای یلک بالصوم امروا انما :دیفرما یم باره  یا در زین  رضا امام

 را آخررت  یچارریب و فقر آن واسطه به و بفهماد را یتهاگ و یررساگ درد تا اند شده امر روزه انجام به مردم االخر؛

   22 ص عایالهرا علل 5 ح 8 ص 8 ج عهایاله .)وسا لابادیب

 ی؛انسان تیهو تیتقو و یاجتماع ایفرد هرفتیپ در روزه نقش  ییتب (1
 ؛صبر و یداریپا تیتقو الف:

 ؛نهاط و آرامش ب:

 ؛ها شهوت کاترل بر قدرت ج:

 ؛اخالص تیتقو د:

 ی؛طبقات شکاف شدن کم و فقرا با یدرد هم حسّ ییشکوفا ه:

 ی.اجتماع یها بیآس کاهش و جامعه در یمعاو یفضا جادیا و:

 ؛دار روزه به نسبت فرشتگان فیوظا  ییتب (3

 ه؛روز موضوع در  تیب اهل رفتاری و یعمل رهیس  ییتب (8
 فررا  رمضران  مبرارک  مراه  چون که: کادمى نقل تىیروا هابورىین خیتار دوم جزء از «اقبال» کتاب در طاوس ب  دیس

 درخواست و دعا در و شدامى ادیز خواندنش نماز و کردامى رییتغ واله( هیعل اهلل ی)صل خدا رسول رخسار رنگ دایرسمى

 چ336 ح ا322 ص ایالاب سا   ایملمدحس اییطباطبا. بود ترسان خدا از و کردامى تضرع و زارى اریبس تعالى حق از

 رمضان؛ مبارک ماه موضوع در شهداء و نخبگان یااسالم دانهمادان اعلما رهیس  ییتب (5

 داری؛ روزه و آن اهمیت و روزه عبادت درباره آموزاندانش آراهی تیتقو (6

 ی؛افطار جلسه در ایاول و وزانمآدانش از دعوت و مدرسه در یافطار مراسم یبررزار  (7

 ماندرار؛ و شیری  ای خاطره به کودکان یدار روزه روز  یاول تبدیل (4

 والدی ؛ و مربیان و معلمان توسط رمضان مبارک ماه در آموزان دانش با خوش و مهربانانه رفتار (9

 و... بازی صداا و سر عدم به دستور مثل: داری روزه ایام در آموزان دانش برای ملرومیت ایجاد عدم (22

 آموزان؛ دانش توسط

 داری؛ روزه جهت آنها به کمک و آموزان دانش با روانی و روحی همراهی (22

 دادن؛ افطاری هاگام در کودکان تقدم (21

 راه: از آموزان دانش یمعاو حالت تقویت (23
 کاد. دعا شما برای روزه دهان با بخواهید او از الف:

 کاد. دعا ها مریض شفای برای بخواهید او ب:از

 کاد. دعا  زمان امام ظهور برای بخواهید او از ج:
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 الناس حق هب بودن حساس و حرام مال از زی رپه  .8
 هدف

 .خواری حرام از دوری و دیگران حقوق رعایت و حرام مال به نسبت آموزاندانش کردن حساس

 انتظارات

 برساد: ذیل موارد به آموزاندانش رودمی انتظار شاخصا ای  اجرای با

 ؛خودشان حد در خدا حرام و حالل با ییآشاا (2

 حرام؛ مال ازپرهیز  (1

 ناک؛شبهه مال با مواجهه دراحتیاط  (3

 .آنها دیگران حقوقبرای رعایت  کااد تالش و دیگران حقوق به نسبت بودن حساس (8

 شاخص انتخاب مبانی

 یبرا را یامکانات انسان که است آن یماد و یویدن یزندر یمقتض رایز است؛ مطلوب یامر مالا لیتلص

 مال لیتلص یاسالم یهاآموزه در رو  یا از بپردازد. خود یماد یازهاین  یتام به و آورد فراهم خود شیآسا

 یهرا جابره  و یمراد  یازهرا ین به ییروپاسخ رایز است؛ شده دانسته خدا راه در جهاد هماناد بیط و مهروع

 را خرود  یکمرال  رشد یبسترها توانادیم سالم اقتصاد هیسا در هاانسان و است یضرور و الزم یامر ایویدن

 آورند. فراهم

 آن نامهرروع  هرچاد یراه هر از تا کوشادیم و بادندیم دل ایدن ماال و مال به هستادا اررایدن که یکسان

 مهروع و حالل خود یبرا را حرام مال تا پردازندیم هیتوج به مذهب و  ید لباس در راه و آورند دست به را

 و سرقوط  عوامرل  مهمتری  از یکی رفت باید داردا بهر یزندر در یماف ریتاث آنکه سبب به حرام مال .سازند

 حسی  امام که دانستادمی ایاکه وجود با مسلمانان کربالا واقعه در بیایممی که طوری به هاستا انسان انلطاط

 خدا رسول فرزند  نکردند روش را خود زمان امام حرف حراما مال خوردن بخاطر حال عی  در اما است 

 بزناد. رقم را بهر تاریخ جاایت تری بزرگ شدند حاضر و
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 إنّمرا  و !؟یقَرول  فَتَسرمَعوا  یَّإلَ تُاصِتوا أن کُمیعلَ ما !لَکُمیوَ الَهُم قالَ حتّى» فرمود: آنها مورد در  اللسی  اباعبداهلل

 برر  واى» 2«قُلروبِکُم  على طُبِعَ و اللَرامِ مِ  بُطونُکُم مُلِئَت فقد یقَول مُستَمِعٍ رُیغ یلِأمر عاصٍ کُلُّکُم و ... الرَّشادِ لِیسَب إلى أدعُوکُم

 نافرمرانى  مر   از شرما  همره  ... دیبهراو  خروانم مى فرا راست راه به که مرا تاررف و دیده روش م  به که انیز چه را شما شما!

 .«است خورده ]غفلت[ مُهر تانیهادل بر و شده پر حرام از تانیهاشکم رایز د؛یدهنمى روش م  سخاان به و دیکامى

 راهکارها و روشها

 ؛و... سیاسی اجتماعیا فردیا زندری در آن نقش و مادی امکانات و دنیا اهمیت تبیی  (2

 ی؛خوار حرام یهاههیر و هااهیزم بردن  یب از (1

 تیهو تیتقو و یاجتماع ایفرد هرفتیپ در حرام و حالل به دتقیّ و حرام مال از اجتااب نقش  ییتب (3

 قبیل: ازی انسان
 .کاد یم یجار زبان بر را حکمت یها چهمه و کاد یم روش  را دل حاللا لقمه خوردن الف:

 امبریپ 1  «لِسَانَه. یعَلَ هقَلْبِ مِ ْ الْلِکْمَة عیاابیَ یاجر و قَلْبِهُ  نوراللّه ومای  یأَرْبَع اللالل أکل مَ ْ» :دیفرما یم  امبریپ

 یسرارها  چهمه و کاد ینوران را قلبش خداوند بخوردا حالل خوراک روز چهل کس هر» فرمود: آله و هیعل اهلل یصل

 «سازد. یجار زبانش بر دل از را حکمت

 حالل لقمه از دیآ رقّت و عهق    حالل لقمه از دیزا حکمت و علم
 .کاد یم زکاریپره را انسان حاللا لقمه خوردن ب:

  .کاد یم کمک دعا استجابت به حاللا لقمه خوردن ج:

  3 کَسْبَهُ فَلْیُطَیِّبْ لَهُ یُسْتَجابَ اَنْ اَحَدُکُمْ اَرادَ اِذا :می فرمایاد  صادق امام
  54 اعراف ۖ  رَبِّهِ بِإِذْنِ نَبَاتُهُ یَخْرُجُ الطَّیِّبُ وَالْبَلَدُ. کاد یم آشکار را مانیا قتیحق حاللا لقمه خوردن د:

 (52)مؤماون/ «صالِلاً اعْمَلُوا وَ باتِیِّالطَّ مِ َ کُلُوا. کاد یم فرمانبردار را انسان بدن یاعضا حاللا لقمه خوردن ه:

 . دارد دنبال به را رااهان آمرزش حاللا لقمه خوردن و:

 از ترا  کادمی استغفار برایش و ایستد می سرش باالی ملکی بخورد حاللی طعام که کسی» فرمودند:  اکرم پیامبر

 8«.شود فارغ طعام خوردن

 

                                           
 85بلاراألنوارا ج 2
 .377ا ص 1سفیاة البلارا ج  1
 .[32ا ح 312ا ص 93]بلار األنوارا ج  3
 194ا ص 22سفیاه البلار؛ تهران: انتهارات فراهانیا ج  8
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 2«یری اهلل بأن علمی الم» انسانهاست. اعمال ناظر متعالا خداوند اکهیا به باور تیتقو (8

 مرال  از اجتااب موضوع در آن قیمصاد و هاجلوه یمعرف و فرشتگان توسط اعمال ثبت موضوع  ییتب (5

 ؛حرام

 ؛حرام مال از اجتااب موضوع در  تیب اهل یعمل رهیس  ییتب (6

 ؛حرام مال از اجتااب موضوع در شهداء و نخبگان یااسالم دانهمادان اعلما رهیس  ییتب (7

 ؛اتیروا و اتیآ ماظر از حرام مال از اجتااب ضرورت و پیامدها  ییتب (4

 ی؛اجتماع نظام و خانواده در حرام مال ریتأث (9

 .و نقش مال حالل و حرام در مواقف آن امتیق و مرگ ادی به دادن توجه (22

 

                                           
  28 ایه علق سوره 2
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 رحم صله .9
 هدف

 .بستگان و اقوام با ارتباط برای آموزاندانش عالقه تقویت و زندری در رحم صله نقش و جایگاه شااخت

 انتظارات

 برساد: ذیل موارد به آموزاندانش رودمی انتظار شاخصا ای  اجرای با

 رحم؛ صله اهمیت و ارزش به آموزاندانش بردنپی  (2

 امر؛ ای  تلقق به نسبتحساس  و بستگان و اقوام با ارتباط دادن افزایش (1

 رحم. صله قطع مضرات از یآراه (3

 شاخص انتخاب مبانی

 فضرای  و اسرت  کررده  غلبره  هاانسان اجتماعی روابط بر تکاولوژی و مدرنیته فرهاگ که امروزی زندری در

 اسرت؛  رذاشرته  مافری  تراثیر  خانوادری روابط بر که طوری به ااست داده مجازی فضای به را جایش حقیقی

 تببری   آمروزان دانرش  برای را آن برکات و آثار و رحم صله اهمیت اروایات و آیات بر تکیه با دارد ضرورت

می مجید قرآن که بس همی  رحم صله اهمیت در .سازیم آراه رحم قطع مضرات و خطرات از را آنها و کرده

 وَلَهُرمْ  اللَّعْاَةُ لَهُمُ أُولَئِکَ  الْأَرْضِ فِی وَیُفْسِدُونَ یُوصَلَ أَنْ بِهِ اللَّهُ أَمَرَ مَا وَیَقْطَعُونَ مِیثَاقِهِ بَعْدِ مِ ْ اللَّهِ عَهْدَ یَاْقُضُونَ وَالَّذِی َ» :فرماید

 کاادیم قطع داده آن یبرقرار به دستور خدا که را ییوندهایپ و شکاادیم کردن ملکم از پس را یاله عهد که آنها» 2«الدَّارِ سُوءُ

 الَّرذِی َ » فرمایرد: مری  همچاری   و «آخررت  یسرا مجازات( )و یبد و آنهاست یبرا لعات اداینمایم فساد  یزم یرو در و

 1«الْخَاسِرُونَ هُمُ أُولَئِکَ الْأَرْضِ فِی وَیُفْسِدُونَ یُوصَلَ أَن بِهِ اللَّهُ أَمَرَ مَا وَیَقْطَعُونَ مِیثَاقِهِ بَعْدِ مِ  اللَّهِ عَهْدَ یَاقُضُونَ

 

                                           
  15 آیه رعد سوره 2
 17 ایه بقره سوره 1
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 راهکارها و روشها

 روایات؛ و آیات در رحم صله جایگاه تبیی  (2

 رسیدند؛ مقامات به رحم صله با که علما و شهدا زندری از الگو ارا ه (1
 دندیرس مقامات به پدر خواسته به احترام  با که بهجت اهلل تیآ حضرت نامه یزندر . 

 است مادر و پدر به خدمت از دارم چه هر فرمودند خودشان که یرهبر معظم مقام نامه یزندر . 

 وروایات؛ آیات از استفاده با رحم صله برکات و آثار بیان (3

 روایات؛ و آیات اساس بر اندکرده رحمصله  قطع که کسانی عاقبت بیان (8

  رحم؛ صله هایروش و آداب بیان (5

 کار؛ راه یا فاسد بستگان و اقوام با ارتباط قطع مورد در شده انجام استفتا ات (6
  سؤال:

 ست؟یچ آنان با رحم صله فیتکل باشاد رااه اهل بستگان از یافراد ای فرد ارر رحما صله خصوص در

  :جواب

 کرد. ترک را آن موقّتآ توانیم شود آنان ماکر از ینه موجب آن ترک ای و باشد داشته مفسده آنها با رابطه ادامه هرراه

 خروش  زبران  برا  ماکرر  از ینه و معروف به امر حال  یع در و کردا رحم صله واجب حدّ در دیبا صورتا دو  یا ریغ در

 نهود. فراموش

 ی.مرب جدول در آن ثبت و رحم صله انجام یبرا آموزاندانش از درخواست (7
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 رفتار و گفتار رد ادب .11
 هدف

 .دیگران به نسبت موزانآ دانش در مودبانه رفتار و رفتار تقویت

 انتظارات

 برساد: ذیل موارد به آموزاندانش رودمی انتظار شاخصا ای  اجرای با

 دیگران؛ با مواجهه دررفتار و رفتار مؤدبانه داشت   (2

 آن؛ رعایت در سعیداشت   و شوند آداب انواع با بودنآشاا (1

 .راندیگ ادبیبی با مواجهه در کردن با کرامت و بزررواری برخورد (3

 شاخص انتخاب مبانی

  تیشخص اکهیا .است یانسان کمال با ادب ارتباط اشودیم دهید ادب درباره اتیروا در که ینکات از یکی

 شود.می ترکامل یآدم تیشخص ارردد افزوده ادب قدر هر و باشدیم ادب با مرتبط یآدم

 أَدَبِرکَ  وَ عِلْمِرکَ  مِر ْ  یَزِیدُ فَمَا تَعَلُّمِهِمَا فِی فَاجْتَهِدْ نَفْسِکَ ثَمَ ُ اَلْأَدَبَ وَ اَلْعِلْمَ هَذَا إِنَّ مُؤْمِ ُ یَا» :  اَلْمُؤْمِاِی َ أَمِیرُ قَالَ

 قُرْبَرهُ  وَ وَالَیَتَرهُ  اَلْعَبْدُ یَسْتَوْجِبُ اَلْخِدْمَةِ بِأَدَبِ وَ رَبِّکَ خِدْمَةَ تُلْسِ ُ بِالْأَدَبِ وَ رَبِّکَ إِلَى تَهْتَدِی بِالْعِلْمِ فَإِنَّ قَدْرِکَ وَ ثَمَاِکَ فِی یَزِیدُ

 و علرم  بره  قردر  بکوشاهر آن آموخت  در توستا جان قیمت ادب و علم ای  مؤم  اى» 2«اَلْعَذَابِ مِ َ تَاْجُوَ کَیْ اَلاَّصِیلَةَ فَاقْبَلِ

 بره  ادب ةوسریل  بره  و شوى مى هدایت پروردرارت سوى به علم ةوسیل به زیرا شودا زیادتر مازلتت و قیمت رردد افزوده ادبت

 باش پذیر نصیلت شودا مى خدا با قرب و دوستى سزاوار باده ادب ههمرا خدمت ةوسیل به و کاى مى خدمت بهتر پروردرارت

 «.یابى نجات دوزخ عذاب از تا

                                           
 167ص ایطبرس حس  ب  یعل ابوالفضل االنوارا مهکاة 2
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  است. همدیگر به نسبت مؤدبانه رفتار و رفتار رعایت عدم مدرسها و خانه در امروزه تربیتی های خأل از یکی

-دانرش  در شاخص ای  تقویت رو همی  از باشد.می و... غربی زندری سبک غلبه و نازپروردری غلطا رفتار ای  ماهأ

   کاد. تقویت را آموزاندانش در مؤدبانه رفتار موجبات و کرده جبران را خأل ای  حدودی تا تواندمی آموزان

 راهکارها و روشها

 مؤدبانه؛ رفتار و رفتار به مربوط روایات و آیات تبیی  (2

 خالق؛ مقابل در ادب و خلق مقابل در ادب قبیل: از ادب انواع تبیی  (1

 قبیل: از ادببی و ادب با انسان بی  مقایسه (3

 نه ادب بی و شااسد می حدود و حد ادب با   

 کاد می ایجاد مهکل ادب بی ولی کاد می حل را مهکل ادب با   

 کاد می درست درریری که ادب بی بخالف کاد نمی ایجاد درریری ادب با   

 نه ادب بی ولی شود می بخیر عاقبت ادب با  

 نه ادب بی ولی آورد می زیبایی ادب چون دارد زیبایی زندری ادب با 

 است مسلط او بر او نفس ادب بی ولی است مسلط خودش نفس بر ادب با 

 شود می بدان برای الگو ادب بی و شود می خوبان برای الگو ادب با 

 شود می انسان مادر و پدر سر پهت نفری  موجب ادب بی شود می مردم دعای جلب باعث ادب با   

 کربال؛ در حرّ مثل انسان سرنوشت در ادب نقش تبیی  (8

 شخصی؛ کماالت و اجتماعی مقبولیت در ادب نقش بیان (5

 ( 259 آیه عمران آل سوره ) حَوْلِکَ مِ ْ لَانْفَضُّوا الْقَلْبِ غَلِیظَ فَظًّا کُاْتَ وَلَوْ ۖ  لَهُمْ لِاْتَ اللَّهِ مِ َ رَحْمَةٍ فَبِمَا

 بخراطر   معصرومی   ا مه و پیامبران تمام دارند. دوست را او مردم اکاد می رعایت را ادب که کسی

 .است انسان رفتار کااده زیبا اادب .شدند می جمع آنها دور مردم داشتاد که ادبی

  ادب؛ رعایت مورد در علما و شهدا زندری از هاییداستان بیان (6

 مدرسه؛ در ادب با آموزاندانش تهویق (7

 اند؛کرده تربیت باادبی هایبچه که والدیای تهویق (4

 الگو؛ عاوان به مربی خود توسط رفتار و رفتار در ادب رعایت (9

 مؤدبانه. رفتارهای برای اتفاقی صورت به ویژه امتیاز قراردادن (22
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 ثاری ا و جهاد .11
 هدف

 .آموزاندانش بی  در ایثاررری و جهاد روحیه تقویت

 انتظارات

 برساد: ذیل موارد به آموزاندانش رودمی انتظار شاخصا ای  اجرای با

 جهادی؛ کار روحیه کردنپیدا  (2

 شهادت؛ و جهاد فرهاگ با کردننس پیدا اُ (1

 ایثاررری؛ روحیه داشت  (3

 اجتماعی؛ مختلف هایعرصه در فعال و موثر حضور (8

 جامعه. در ایثاررری و جهادی روحیهتبلیغ  (5

 شاخص انتخاب مبانی

 رذشرتا  فرداکاریا  د.اکامی پیدا تجلّی مختلف هایشکل در که هستاد مقدسی یواژه دو اایثار و جهاد

 رفترار  مررراتب  واالترری   امّرا  هسرتاد؛  ایثار از بارزی مصادیق ا و... مال بخهش ملبتا دوستیا مهرورزیا

 و جانبرازی  شرهادتا  شربرت نوشیدن با که کرد مهاهده خدا راه در جهراد یعرصه در توانمی را ایثارررانه

 که هستاد برخوردار عظمت و قداست چاان از هاایثاررری رونه ای  است. موأت دشرماان چاگال در اسرارت

 آیاد.می حساب به کوچک و ناچیز آنها مقابل در ایثار هایشکل سایر

 برزرگ  افتخار یک کهور و عقیده راه در جان ایثار الهیا ادیان و بهری مکاتب تمامی در سبب همی  به

 خاصی احترام و ارزش شوندامی کهته میه  و دی  راه در که کسانی تمامی برای نیز مردم آید.می حساب به

 جاویرد  زندری و معاد به اعتقاد دلیل به اسالمی نظام در امّا کااد.می یاد آنها از نیکی به همیهه و هستاد قا ل

 نورانیرت  و تقردس از ایهاله و بوده دیگر جوامع از بیهتر ایثار از قِسم ای  اعتبار و ارزش آخرتا جهان در

 ایر   از فراوانی هاینمونه توانمی که است فرد به مالصر هایویژرری همی  دلیل به است. ررفته فررا را آن

  نمود. مهاهده اسالم حیات تاریخ طول در را هاایثاررری نوع
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 اهلل فَتَلَرهُ  الجَاَّرةِ  أَبروابِ  مِر   بابٌ الجِهادَ إِنَّ» فرمایاد:می  امیرالمومای  که بس روایت همی  جهاد اهمیت در

  .«است رهوده خود خاص یایاول یرو بر را آن خداوند که است بههت یهادر از یدر جهاد» .2«ا ِهِیأَول لِخاصَّةِ

 اجتمراعی  معضرالت  و مهرکالت  از بسیاری تواندمی آموزاندانش بی  در شاخص ای  تقویت اساسا ای  بر

  نماید. آماده انقالب و دی  از دفاع برای را آنان و کاد حل را جامعه

 جران  عاشقانه که مؤماانی برای و داندمی خود راه در شهادت را مسلمانان برای کامیابی بزررتری  نیز خداوند

 است. ررفته نظر در بزرری پاداش کاادامی تقدیمش را آن و رذاشته اخالص طبق در را خود
 التَّوْرَاةِ فِی حَقّاً عَلَیْهِ وَعْداً وَیُقْتَلُونَ فَیَقْتُلُونَ اللّهِ سَبِیلِ فِی یُقَاتِلُونَ الْجَاَّةَ لَهُمُ بِأَنَّ وَأَمْوَالَهُم أَنْفُسَهُمْ الْمُؤْمِاِی َ مِ َ اشْتَرَی اللّهَ إِنَّ»

 اموماان از خدا حقیقت در» .1«الْعَظِیمُ الْفَوْزُ هُوَ وَذلِکَ بِهِ بَایَعْتُم الَّذِی بِبَیْعِکُمُ فَاسْتَبْهِرُوا اللّهِ مِ َ بِعَهْدِهِ أَوْفَی وَمَ ْ وَالْقُرْآنِ وَالْإِنْجِیلِ

 کهته و کهادمی و جاگادمی خدا راه در که کسانی همان ؛است خریده باشدا آنان برای بههت ایاکه ]بهای[ به را مالهان و جان

 وفرادارتر  خرویش  عهرد  بره  خدا از کسی چه و اوست عهده بر قرآن و انجیل و تورات در حقی وعده عاوان به ]ای [ .شوندمی

 .«است بزرگ کامیابی همان ای  و باشید شادمان ایدکرده او با که ایمعامله ای  به پس است؟

 

 راهکارها و روشها

 روایات؛ و آیات به توجه با ایثاررری و جهاد ارزش و اهمیت تبیی  (2

 فرماید: می جهاد ارزش و اهمیت در 95 آیه نساء سوره در خداوند
 اهِدِی َالْمُجَ اللَّهُ فَضَّلَ ۖ  وَأَنْفُسِهِمْ بِأَمْوَالِهِمْ اللَّهِ سَبِیلِ فِی وَالْمُجَاهِدُونَ الضَّرَرِ أُولِی غَیْرُ الْمُؤْمِاِی َ مِ َ الْقَاعِدُونَ یَسْتَوِی لَا

 . اعَظِیمً أَجْرًا الْقَاعِدِی َ عَلَى الْمُجَاهِدِی َ اللَّهُ وَفَضَّلَ ۖ  ۖ الْلُسْاَى اللَّهُ وَعَدَ وَکُلًّا ۖ  دَرَجَةً الْقَاعِدِی َ عَلَى وَأَنْفُسِهِمْ بِأَمْوَالِهِمْ

 بودا نخواهاد کسانی کااد جهاد خدا راه در جان و مال به که آنان با بازنهستاد جهاد از عذر بدون که یمؤماان هررز )

 وعده را (مانیا )اهل همه و دهیبخه یبرتر و یبلاد جهاد( )از بازنهستگان بر را جان و مال به )فداکار( مجاهدان خدا

 ( است. داده یبرتر بزرگ یثواب و اجر به بازنهستگان بر را مجاهدان خداوند و فرمودها کوین پاداش

 یدارا باالتری  تا کمتری  از مراتب آن همه و دارند یدرجات هم شهدا که کرد فراموش نباید البته

 .تادیّاحد درراه آبروداران اصطالح در ایاان و هستاد کریم خداوند نزد در خاص یاعتبار و ارزش
 ((258 ))بقرها  تهعرون ال ولک  احیاء بل امواتُ اهلل سبیل فی یقتل الم  تقولو ال و

 .کاید نمی درک شما لک  و اند زنده آنان بلکه نخوانید مرده را خدا راه در شدران کهته

 

                                           
 17 خطبه البالغهانهج 2
 222 آیه توبه سوره 1
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 رسد؛ می شهادت به خدا راه در که کسی جایگاه تبیی  (1

 جهادی؛ اردوهای در شرکت به آموزان دانش ترغیب (3

 دهارد  اجازه بیهتری رغبت با تا شود رفته ها خانواده برای شرایط و آن هدف اردو از قبل شود سعی

 جهرادی  اردوهرای  در که را حججی شهید ماناد هاییالگو و کااد پیدا حضور کارها ای  در فرزندان

 .کایم معرفی ها بچه به اداشت فعال شرکت

 آموزان؛دانش جهادی هایفعالیت از ایثار و جهاد نمایهگاه بررزاری (8

 طبیعی؛ بالیای و مقدس دفاع زمان در هاایثاررری و رشادت بیان (5

 ایثاررری؛ و جهاد ملوریت با نقاشی مسابقه (6

 ایثاررری؛ و جهاد مورد در آموزاندانش توسط انهاء و مقاله نوشت  (7

 آموزان؛دانش برای  رهبری معظم مقام نظر مورد هایکتاب از بخهی خواندن (4

 براالزادها  مرحمرت  شرهید  قبیل از ؛مقدس دفاع تاریخ در نوجوانان های ایثاررری و ها رشادت بیان (9

 . و... فهمیده حسی  شهید ملمدیا بهاام شهید
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 اسراف از زی رپه  و قناعت .12
 هدف

 آموزاندانش در اسراف از پرهیز و قااعت روحیه تقویت

 انتظارات

 برساد: ذیل موارد به آموزاندانش رودمی انتظار شاخصا ای  اجرای با

 اسراف؛ از کردن دوری (2

 ررایی؛ مصرف ازپرهیز  و قااعت روحیه کردنپیدا  (1

 .آن مهاهده صورت درسعی در جلوریری از اسراف  (3

 شاخص انتخاب مبانی

 مبانی با رریاسراف روحیه ای  و باشدمی دنیا کهورهای تری  پرمصرف جزو ایران جهانیا آمارهای طبق

 به مدرسه و خانه ملیط در ناصلیح هایآموزش مسئلها ای  عوامل مهمتری  از ندارد. همخوانی دی  و انقالب

 هایشکل به دارند سعی که هستیم دشماان با اقتصادی جاگ شرایط در ایاکه بر مضافاً باشد؛ می آموزاندانش

 عزیرز  رهبرر  فرموده طبق و اساس همی  بر بدهاد. قرار اقتصادی هایچالش و ناهاتاگ در را کهور مختلفا

 آمروزان  دانرش  در قااعرت  روحیه تقویت با توانیممی کاادامی مطرح را اقتصادی مقاومت ندای که کهورمان

 که روانی آرامش موجبات و نموده سازی فرهاگ جامعه در را مقوله ای  دشماانا توطئه سازی خاثی بر عالوه

 پایران  بی راج به قااعت از روایت ای  در رو ای  از نماییم. هدیه هاخانواده به استا قااعت برکات و آثار از

 .«شودنمى فانى که است راجى قااعت» .2«یَفاَى لَا کَازٌ القَاَاعَةُ» :فرمایادمی  اسالم ررامى رسول است. شده تعبیر
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 تکامل در که است یادهیپساد و کوین یاخالق صفات از و یروانهیم و اعتدال و یازینیب یمعاا به قااعت

 است بوده  معصوم امامان و امبرانیپ دیتأک مورد همواره که ییهالتیفض از یکی و است مؤثر اجتماع و فرد

  .است شده ادی لتیفض  یا از فراوان هانیا میتعال در و

 .«است ریناپذانیپا یثروت قااعتا» 2«افَدُیَال مالٌ القااعَةُ» :اندفرموده  یعل حضرت

 ارردد حاصل لتیفض  یا که یصورت در ادیفرمایم انیب و دانادیم یثروتماد و یازینیب سبب را قااعت

 فرمودنرد:   یهمچا داد. خواهد سوق فزونروزا یتعال و رشد و یاله مواهب از یبرخوردار جهت در را انسان

 . 1«کادیم تیکفا انسان یبرا خلق حس  و است قااعت در یپادشاه» «ماینع الخلقِ بِلُس ِ و مُلکاً بِالقَااعَهِ یکف»

 راهکارها و روشها

 روایات؛ و آیات از استفاده با قااعت اهمیت تبیی  (2

 اسراف؛ از پرهیز و قااعت مورد در علماء و  بیت اهل سیره بیان (1

 روایات؛ و آیات بر تکیه با اسراف قباحت و زشتی تبیی  (3

 اسراف؛ از پرهیز و قااعت ملوریت با نقاشی مسابقه بررزاری (8

  نمونه: طور به ملی؛ غیرت تلریک برای اسراف درباره جهانی آمارهای ذکر (5
 ایدن در برق پرمصرف کهور 12 جزء رانیا 

 مصررف  زانیر م یعای است؛ مترمکعب 622 جهان در و مترمکعب 2722 رانیا در راز ساالنه مصرف یسرانه 

 است. یجهان  یانگیم برابر 3 رانیا مردم

 ایرسرم  یآمارهرا  طبق .کادیم مصرف را هایانرژ انواع یجهان  یانگیم برابر 8 حدود رانیا متوسطا طور به 

 دارد. قرار جهان مصرف سوم رتبه در هایروس و کایآمر یکهورها از بعد رانیا

 3/22 سراالنه  رشرد  متوسرط  برا  ا1222 سرال  در مترمکعب اردیلیم 64 از رانیا در یعیطب راز مصرف زانیم 

 .دیرس 1224 سال در مترمکعب اردیلیم 213 به درصدا

 در ایر   اسرت.  کیلوررم262نفر هر ازای به که دارد را جهان در نان مصرف نخست مقام ایران فا و آمار طبق 

 را ایرانری  هرر  نان دورریز ارر استاحاال کیلوررم72تا65 حدود جهان در نان مصرف میانگی  که استحالی

 است. رفته هدر آن از کیلو 52 از بیش که بیایممی کایم حساب
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 آمروز دانرش  هر ارر مثالًباشاد؛  مبتال آن به آموزان دانش همه ارر آن حجم و اسراف نمونه یک تبیی  (6

 282 روزانه یعای شود. می اسراف صفله میلیون 28 روزانه کادا اسراف را دفتر از صفله یک روزانه

 شود می اسراف برگ 222 دفتر هزار صد و میلیون 52 سال در و شود می اسراف برگ 222 دفتر هزار

 کاد. جبران را اسراف ای  تا شود قطع درخت باید چقدر و

 زندری؛ ابعاد تمام در قااعت موضوع با نمایهگاه بررزاری (7

 مدرسه. در اسراف ار پرهیز برای هامسئولیت دادن قرار (4

 باشد. آب ریش بست  مسئول نفر کی . باشد زمستان در ها پاجره بست  مسئول نفر کی

 


