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پیشگفتار
رساننده دبیر در رسیدن به اهداف آموزشی است .معلّمی که
برنامه درسی ،یاری
آگاهی یافتن از اهداف ٔ
ٔ
پیش از تدریس ،کتاب راهنمای معلّم را مطالعه می کند ،در تدریس موفق تر از معلّمی است که بدون بررسی
این کتاب شروع به تدریس می کند.
برنامه ریزان و مؤل ّفان کتاب درسی تالش می کنند تا رویکرد تألیف کتاب نونگاشت و نیز روش های تدریس
فاصله
نشان  دهنده
برنامه درسی را تبیین کنند ،اما گاهی نتایج ارزشیابی از برنامه های درسی
ٔ
مورد انتظار ٔ
ٔ
و  برنامه اجرا شده است .یکی از اموری که در این  باره می تواند تا حدودی مشکالت
میان برنامه قصد شده
ٔ
را حل کند« ،کتاب راهنمای معلّم» است.
مطالعه راهنمای معلم هر درس قبل از تدریس آن ،هم می توانند با هدف اصلی درس به خوبی
دبیران با
ٔ
آشنا شوند ،هم سمت و سو و هدف فعالیت های داخل درس را به خوبی درک کنند و هم نکات تکمیلی در
خصوص آن درس را فراگیرند ،نکاتی که می تواند در آموزش هر چه بهتر و یادگیری مناسب دانش آموزان
نقش مثبتی ایفا کند.
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هستی بخش

اول
درس ّ

اول :کلیات
قسمت ّ
الف) هدفها
 1هدف کلی :آشنایی با مالک و معیار نیاز جهان به آفریننده و وابستگی جهان به خالق بی نیاز و مستقل
 ٢هدف های آموزشی
 تبیین نیاز انسان و جهان به خالق از طریق یک دلیل
 تبیین نیازمندی جهان در بقای خود به آفریننده
ب) ارتباط با درسهای گذشته
پایه دوازدهم است با مباحث خداشناسی در کتاب های
این درس ،که اولین درس کتاب دین و زندگی ٔ
درباره خدا به جای اینکه
دوره متوسطه بحث
ٔ
دین  و زندگی پایه های دهم و یازدهم متوسطه ارتباط دارد .در ٔ
در یک کتاب متمرکز شود ،متناسب با موضوعات و میزان افزایش توان فکری دانش آموز ،در سال های
دوره دوم متوسطه این گونه است:
مختلف توزیع شده است .توزیع مباحث خداشناسی در کتاب های ٔ
درباره «هدف زندگی» آغاز می شود و این نتیجه به دست می آید که هر انسانی
پایه دهم با بحث
کتاب ٔ
ٔ
سرچشمه این خوبی ها و زیبایی ها
به طور فطری خواهان زیبایی ها و خوبی های مطلق و پایان ناپذیر است.
ٔ
تقرب و نزدیکی به او
خداست .او برترین کمال و محبوب حقیقی انسان است .هر انسانی در درون خود ّ
پایه یازدهم سخن از هدایتگری
را طلب می کند .او مطلوب ،مقصود و غایت زندگی انسان است .در کتاب ٔ
خداست .در آن کتاب ،ابتدا نیاز انسان به هدایت الهی مطرح می شود ،آنگاه توضیح داده می شود که خداوند
الزمه خلق هر مخلوقی ،هدایت او نیز است و
هر موجودی را که خلق می کند ،هدایت نیز می نماید؛ یعنی
ٔ
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خداوند با اسم «هادی» خود هدایتگر موجودات است .به این ترتیب از مبحث هدایت الهی به بحث نبوت و
امامت و والیت فقیه می رسیم.
پایه دوازدهم ،متناسب با توانمندی بیشتر دانش آموزان این پایه ،یک برهان در اثبات وجود خدا ارائه
در ٔ
می شود که بیان ساده ای از برهان امکان و مالک نیازمندی موجودات به خداست .این برهان در عین حال که
نیاز وجودی مخلوقات را به خالق و پدیدآورنده ثابت می کند ،وابستگی دائمی جهان و انسان به منشأ هستی
را نیز می رساند و احساس نیاز دائمی انسان به خدا را تقویت می کند.
ج) محورهای اصلی درس
 1برهان عقلی نشان می دهد که هیچ یک از موجودات پیرامون ما در هستی خود مستقل و قائم به ذات
نیستند و لذا به وجودی مستقل و قائم به ذات نیازمندند.
 ٢از آنجا که موجودات در هستی خود مطلقاً به خدا متکی اند تا آنگاه که وجودشان دوام دارد ،به خدا
وابسته اند و به او تکیه دارند.

قسمت دوم :سازماندهی فعالیت های یاددهی ــ یادگیری
الف) آمادهسازی و ایجاد انگیزه
روش هایی که برای آماده سازی و ایجاد انگیزه به کار می بریم ،باید در جهت پاسخ به این سؤال باشد که
همه موجودات نیازمند خالق و نگهدارنده ،یعنی خدا ،هستند؟»
«چرا ٔ
برای این منظور می توان از برخی از شعرهایی که در این درس آمده ،کمک گرفت و به طرح سؤال
پرداخت.
همچنین می توان از آیات فعالیت «تدبّر در قرآن» استفاده کرد و این سؤال را مطرح نمود که چرا قرآن کریم
همه موجودات را نیازمند به خدا می داند و او را غنی و بی نیاز معرفی می کند؟ مگر خداوند چه ویژگی ای دارد
ٔ
که در ذات خود بی نیاز است؟
دبیر محترم می تواند از موارد دیگری نیز که خود برگزیده است ،بهره ببرد اما ضروری است این موارد
به گونه ای باشند که با موضوع و محتوای اصلی این درس که مالک نیازمندی جهان به خداست ،مرتبط باشد
و دانش آموزان را از این موضوع دور نکند.

3

ب) مراحل تدریس
محتوای اصلی درس ،یک محتوای عقلی و استداللی است .روشی نیز که برای تدریس آن انتخاب
قوه
می شود ،باید با این محتوا تناسب داشته باشد؛ یعنی قالب اصلی روش ،باید زمینه ساز تفکر عقلی باشد و ٔ
عقالنی دانش آموزان را تقویت کند اما این امر مانع از آن نمی شود که شیوه های قلبی و عاطفی نیز چاشنی
روش اصلی شود تا عالوه بر عقل ،تأثیرات قلبی درس نیز افزایش یابد.
به کار گرفتن روش فعال در قالب کار گروهی یا فردی و گرفتن نظریات دانش آموزان باید رویکرد اصلی ما
برعهده دبیر می گذاریم تا با توجه به موقعیت
شیوه تدریس باشد .به همین جهت انتخاب روش تدریس را
ٔ
در ٔ
کالس ،روش مناسب را انتخاب کند .در این روش باید مراحل زیر طی شود:
ردیف

مراحل تدریس

1

قرائت آیات درس توسط دانش آموزان به ّمدت ده دقیقه

2

توضیح نیازمندی جهان به خدا در پیدایش

3

انجام فعالیت «تفکر در متن»

4

تبیین بخش «پاسخ به یک پرسش»

5

طرح موضوع نیازمندی جهان به خدا در بقا

6
7

انجام فعالیت «تدبّر در قرآن»

تبیین بخش «نور هستی» و فعالیت «تفکر در حدیث»

8

تبیین بخش «پاسخ به یک پرسش»

9

انجام فعالیت «اندیشه و تحقیق»

 1قرائت
دانش آموزان ده دقیقه قرائت قرآن را مطابق دستورالعملی که در قسمت «سخنی با دبیران» در کتاب
درسی آمده است ،انجام می دهند.
 ٢توضیح نیازمندی جهان به خدا در پیدایش
جمله غلط آشناست
ذهن بسیاری از دانش آموزان و بسیاری از مردم و حتی برخی از دانشمندان با این ٔ
جمله
که «هرچیزی یا هر موجودی علت می خواهد» .راسل که از فیلسوفان بزرگ غرب است ،نیز همین ٔ
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اشتباه را تکرار و از الهیون خواسته که به این پرسش پاسخ دهند« :حال که هر چیزی علت می خواهد ،چرا
خداوند نیازمند علت نیست؟»
در حالی که مالک نیازمندی به علت ،موجود بودن نیست .اگر کسی بپذیرد که موجود بودن مالک
نیازمندی به علت است ،گرفتار تناقض شده است ،زیرا موجود ،از آن جهت که موجود است ،هست و دیگر
نیازی به علتی ندارد تا او را به وجود آورد .آری ،گونه ای خاص از موجود بودن نیاز به علت دارد و آن
موجودی است که وجود در ذاتش نباشد و بخواهد وجود را از غیر بگیرد .اگر به این نتیجه رسیدیم که ما
برای تبیین وجود این جهان نیازمند قبول وجودی هستیم که موجود بودن جزء ذات اوست ،طرح این سؤال
که «او وجودش را از کجا گرفته است؟» ،بی مورد است.
توجه :برخی دبیران در خواندن شعر
ذات نایافته از هستی ،بخش
کی تواند که بود هستی بخش
دچار مشکل هستند .منظور این بیت این است که  :ذاتی که از هستی و وجود ،بخش و سهم و بهره ای نیافته
است ،چگونه می تواند هستی بخش باشد یعنی به دیگران هستی عطا کند؟
 ٣انجام فعالیت «تفکر در متن»

توضیحات صفحه قبل را به صورت یک استدالل ،به طور خالصه بنویسید.
مقدمۀ اول :ما و این جهان پدیده هستیم ،یعنی وجودمان از خودمان نیست و هستی ما از خودمان

سرچشمه نمی گیرد.
مقدمۀ دوم :موجوداتی که وجودشان از خودشان نیست (پدیده ها) ،در موجود شدن خود نیازمند
پدیدآورنده ای هستند که خودش پدیده نباشد ،بلکه وجودش از خودش باشد.
نتیجه :ما و همه پدیده های جهان در پدید آمدن و هست شدن خود نیازمند آفریننده ای هستیم که او
خودش پدیده نباشد و سرچشمه هستی باشد.
هنگام تبیین این استدالل ،خوب است به گونه ای عمل کنیم که دانش آموزان ،خود فعالیت را انجام دهند
و دبیر گرامی در حکم داور و راهنما ،فعالیت آنها را اصالح کند .از آنجا که اصل برهان در کتاب نوشته
مطالعه آن یا پس از شنیدن توضیحات دبیر ،تالش می کنند این برهان را به صورت
شده ،دانش آموزان با
ٔ
خالصه بازنویسی کنند .این کار می تواند توانایی آنان را در استدالل تقویت کند و به ماندگاری بیشتر آن
منجر شود.
توجه کنیم که بیان استدالل در قالب کامال ً منطقی آن ضرورت ندارد ،بلکه آنچه ضرورت دارد ،عبور از
مقدمات به نتیجه است .البته اگر بتوانیم به گونه ای ساده ،شکل منطقی استدالل را به دانش آموزان بیاموزیم،
هم ذهن منطقی آنان را تقویت کرده ایم و هم بیان ما شکلی منطقی تر و عملی تر به خود خواهد گرفت.
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 4تبیین بخش «پاسخ به یک پرسش»
این قسمت که برای دانش آموزان رشته انسانی جزو محتوای آموزشی است ،درصدد پاسخگویی به یکی
از سؤاالت رایج در ذهن دانش آموزان است .در این قسمت سعی شده تا با یک مثال به پرسش مطرح شده
پاسخ داده شود.
مثال چرخ دنده های ساعت و نیاز به داشتن یک موتور محرکه در حقیقت مثالی برای این حقیقت است
همه مخلوقات ،ممکن الوجود هستند و هر ممکن الوجودی برای موجود شدن نیازمند علت است .اگر
که ٔ
زنجیره علت ها همگی
نوبه خود نیازمند علتی دیگر است ،اگر
آن علت باز یک ممکن الوجود باشد ،پس به ٔ
ٔ
ممکن الوجود باشند ،پایانی برای آن فرض نخواهد شد و درنتیجه همان تسلسلی پیش می آید که بطالنش
ثابت است .بنابراین سلسله ممکن الوجودها باید به یک وجود بی نیاز از علت یعنی به یک واجب الوجود
ختم شود .در نتیجه یک وجود مستقل و بی نیاز باید وجود داشته باشد تا علت ایجاد ممکنات شود که آن
واجب الوجود همان خداست.
 5طرح موضوع نیازمندی جهان به خدا در بقا
سازنده آن وجود
رابطه چندانی میان بقای یک مصنوع با
مردم همواره دیده اند که در مصنوعات انسانی
ٔ
ٔ
ندارد؛ مثال ً یک معمار خانه ای را می سازد ّاما آن خانه بدون هیچ ارتباطی با معمار و حتی پس از مرگ او
تا سالیان طوالنی باقی می ماند .به همین جهت ممکن است که انسان ها گمان کنند یک معلول در بقای خود
نیازی به علت ندارد .از این رو الزم است این اندیشه را اصالح کنیم و به آنها بگوییم:
«اگر خوب توجه کنیم ،درمی یابیم که معمار علت حقیقی ساختمان نیست .معمار و کارگران مصالح را
جابه جا کرده اند و در جای خود قرار داده اند .همان طور که در آغاز ساختن ،علت قرار گرفتن یک آجر
روی آجر دیگر ،چسبندگی سیمان و مانند آن بود و پس از رفتن معمار نیز آن علت هنوز باقی است و اگر
روزی به دلیل فرسودگی ،این عوامل از بین بروند ،ساختمان فروخواهد ریخت ،همواره هر موجودی به علت
حقیقی خود که بدان وجود بخشیده ،وابسته است .معمار به ساختمان و اجزای ساختمان وجود نبخشیده
وظیفه او فقط جابه جایی اجزا بوده است؛ ّاما جهان خلقت در وجود خود وابسته به خداست و اگر
است.
ٔ
خداوند اراده کند که جهان وجود نداشته باشد ،دیگر جهانی نیست و اگر اراده کند که جهان دیگری به جای
این جهان بیاورد ،خواهد آورد.
توجه :در این شعر مولوی به بیان زبان حال موجودات پرداخته است:
تو وجود مطلقی ،فانی نما
ما عدم هاییم و هستی های ما
معنای بیت به این شرح است:
ما و هستی های ما (یعنی همین جلوه و ظهوری که داریم) همگی عدم هستیم و آن وجود مطلق تویی،
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اگرچه فانی نما هستی ،یعنی این قدر چشم های ظاهربین ما ،مشغول ظواهر شده است ،تو را نمی بیند و تنها
همین جلوه های ظاهری را می بیند .در مجموع این بیت این نکته را می خواهد تأکید کند که همه موجودات
غیر خدا ،معدوم و نیست هستند و اساساً نمی توان با وجود خدا ،ادعای بودن داشت و خداوند نیز آنقدر
ساری و جاری است که از شدت ظهور برای برخی انسان ها فانی جلوه می کند.
تدبر در قرآن
 6انجام فعالیت ّ
تدبر کنید و به سؤاالت پاسخ دهید:
در آیات زیر ّ
راء ِالَی الل ِّٰه
 یا َایُّها ال ّناس َا ُنت ُم ال ُف َق ُ
1
واللّٰه هو َ ِ
الحمید
الغن ُّی َ
ُ َُ
ِ
ِ
ِ
السماوات َو االَرض
 یَسأَلُه و َمن فی َّ
ٍ 2
کُ َّل ی َ ٍوم هُ َو فی َشأن
1ــ فکر می کنید چرا موجودات پیوسته از خداوند درخواست دارند؟
2ــ نیاز انسان به خدا شامل چه چیزهایی می شود؟
3ــ چرا خداوند هر لحظه دست اندرکار امری است؟
1ــ چون همه موجودات برای لحظه لحظه وجود خود محتاج و نیازمند خدایند و اگر خداوند لحظه ای
آنان را به حال خود واگذارد همه نیست و نابود می شوند؛ همچون منبع نوری که اگر یک لحظه نورافشانی
نکند پرتوهای نور از بین خواهند رفت.
دبیران محترم توجه داشته باشند که هما ن طور که عالمه در المیزان ذیل تفسیر این آیه می فرماید ،منظور از
درخواست تمامی آسمانیان و زمینیان از خداوند ،درخواست به زبان نیست بلکه درخواست به احتیاج است،
چون احتیاج خودش زبان است و معلوم است که موجودات زمین و آسمان از تمامی جهات ،محتاج خدایند.
تعبیر «یَسأَل ُ ُه» که فعل مضارع است می رساند که این سؤال و تقاضا دائمی است و موجودات همواره با
زبان حال محتاج اویند.
سوره فاطر خطاب به مردم است ،اما مردم به عنوان مصداق و نمونه ای از مخلوقات خداوند
2ــ با اینکه ٔ
آیه ٔ 15
مورد نظر هستند و وقتی در آیه می خوانیم که «ای مردم شما فقیر الی اللّٰه هستید» ،گویای ویژگی هر مخلوقی است.
انسان هرچه دارد از خدا دارد و تمام داشته هایش از خداست .باالترین داشته انسان همان نعمت وجود
است که خدا به او عطا کرده است .از این رو انسان در هستی خود به خدا نیازمند است و این نیاز همواره و
در هر آن هست و هیچ گاه قطع یا کم نمی شود .سایر داشته های انسان که همه برآمده از نعمت وجود است نیز
آیه .15
1ــ
سوره فاطرٔ ،
ٔ

آیه .29
2ــ
سوره الرحمنٔ ،
ٔ
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همه نیازمند و وابسته به لطف خداست و اگر خدا هر لحظه اراده کند می تواند آن را از انسان بگیرد .بنابراین
انسان سرتاپا نیازمند خداوند است.
3ــ نیازهای دائمی موجودات لطف و فیض دائمی را طلب می کند ،او هر لحظه دارای فیضی جدید و
مستمر برای آفریده ها است .چنین نیست که خداوند ،عالم را آفریده و آن را به حال خود رها کرده باشد بلکه
همواره امور هستی را تدبیر و اداره می کند .بنابراین او هر لحظه دست اندرکار امری است.
 7تبیین «نور هستی» بودن خدا و فعالیت «تفکّر در حدیث»
رابطه خداوند و جهان می رسیم .قرآن کریم
در این قسمت به دقیق ترین و در عین حال ،زیباترین نوع
ٔ
خداوند را «نور آسمان ها و زمین» معرفی فرموده است:
الس ِ
ماوات َو األ َْر ِض …» (نور)35 ،
ور َّ
« َالل ُّٰه ن ُ ُ
«منور» تأویل کرده و گفته اند« :خداوند روشنی بخش
برخی از مفسران و دانشمندانٔ ،
کلمه «نور» را به ّ
آسمان ها و زمین استّ ».اما امام خمینی و عالمه طباطبایی فرموده اند که حقیقتاً خداوند نور آسمان ها
رابطه جهان با خدا و وابستگی
«منور» جهان تلقی کنیم،
ٔ
و زمین و روشنایی آنهاست و اگر خداوند را فقط ّ
جهان را به خداوند ،ضعیف کرده ایم 1.این جهان بزرگ ،با همه عظمتش به دلیل ارتباط و نسبتش با خداست
که روشن است و بدون آن عین تاریکی و ظلمت می باشد.
جدا هرگز نشد واللّه اعلم
سیه رویی زممکن در دو عالم
البته در اینجا باید به دانش آموزان حقیقت نور را توضیح دهیم و بگوییم:
وسیله آن آشکار و ظاهر می گردند؛ به طور مثال،
نور ،در ذات خودش آشکار و هویداست و اشیای دیگر به ٔ
وقتی که ما وارد اتاق کامال ً تاریکی می شویم ،اشیای داخل اتاق را نمی بینیم و آنها برای ما آشکار نیستند ّاما
وسیله
وقتی المپ را روشن می کنیم ،المپ ضمن روشن کردن خود ،اشیای دیگر را هم روشن می کند و به
ٔ
مادی است که کاربردش در همین حد است و سبب می شود ما
آن می توانیم اشیای دیگر را ببینیم .این نور ّ
اشیای دیگر را با چشم نبینیم؛ یعنی برای چشم ما آشکار شود.
ّاما حقیقت نور ،با آن تعریفی که داده شد ،اختصاص به نور مادی ندارد و آشکار شدن هم مخصوص
آشکار شدن برای چشم نیست .آشکارشدن چیزی برای قلب و عقل انسان و پدیدار شدن چیزی در جهان،
انواع دیگر از ظاهر شدن و آشکار شدن است.
آیا چیزی و کسی ظاهرتر و آشکارتر از خداوند در جهان هست؟ آیا برای قلب و عقل انسان خردمند و
صاحب فطرت پاک ،چیزی ظاهرتر از خداوند وجود دارد؟ پس او حقیقتاً نور است .خداوند این جهان
را پدید آورده و آشکار کرده و او ِ
نور این جهان است .در واقع ،جهان ،بی خداوند ،نیستی محض است؛
سوره نور.
آیه 35
1ــ تفسیر المیزان ،ذیل ٔ
ٔ
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نه اینکه هست ّاما نورانیت ندارد و تاریک است .به همین جهت ،جهان جلوه تجلی خداست.
اگر تالش کنیم و به درستی بیندیشیم ،خداوند را در جهان متجلی می یابیم ،همان طورکه امیرمؤمنان
فرمود:
ِ 1
ِ
ِ
الم ِت َجلّی ِب َخلْقه»
ُ
«الحمدللّٰه ُ
ٰ
دبیران محترم برای اینکه به مراتب عمیق تری از این موضوع برسند ،خوب است با دیدگاه اصالت وجود
اندیشه صدرالمتألهین و آثار و نتایج آن بیشتر آشنا شوند.
در
ٔ
فعالیت «تفکّر در حدیث»
امیر المؤمنین علی می فرماید:
2
ما ر َأی ُت َشیئًا ِا ّل و َ
رأ ْی ُت ال ّٰل ُه َقبْلَه و َو بَ ْع َده و َو َم َعه
َ ْ
َ
ْ
مقصود امیرالمؤمنین از اینکه می فرماید قبل و بعد و همراه هرچیزی خدا را دیدم چه می باشد؟
«رأیت اللّٰه َقبلَه» ،اشاره به این نکته دارد که آن حضرت با نگاه
دبیران محترم توجه داشته باشند که تعبیر
ُ
دقیق خود وقتی به اشیای پیرامون خود می نگرند در می یابند که همه این اشیا پدیده هایی هستند که قبال ً
نبوده اند پس حتماً علتی آنها را به وجود آورده است ،پس پی به خالق آن می برند و تعبیر «معه» اشاره به این
دارد که آن حضرت وقتی می نگرند که این ِ
شیء سرتاسر نیاز و فقیر در حال حاضر وجود دارد پس در می یابد
که بقای آن مرهون خداست و تعبیر «بعده» اشاره به این دارد که ایشان وقتی می بینند که این شیء بعد از
مدتی از بین رفت می دانند که تنها خداست که خالق موت و حیات است پس در فنای شیء نیز باز خدا را
مشاهده می کنند.
 8پاسخ به یک پرسش :چگونه می توان خدا را دید؟
برخی افراد که نگاه ظاهرگرا و در حقیقت حس گرا و سطحی به خداوند و جهان دارند ،رؤیت خداوند
لیه
را نیز مادی می انگارند و به رد یا قبول آن می پردازند.
«مجسمه» نام یک گروه کالمی در دوره های ّاو ٔ
ّ
وهابیون معتقدند که
اسالم بود که گمان می کردند خداوند جسمانی است ّاما از نظرها پنهان است .امروزه نیز ّ
خداوند در دنیا قابل رؤیت نیست و در آخرت دیده خواهد شد؛ آن هم با چشم معمولی .اینان اصطالحاتی
از قبیل «عرش» و «کرسی» را که در قرآن کریم آمده ،به همان معنای عرش و کرسی مادی در نظر می گیرند و
می گویند« :ما خداوند را در قیامت در حالی که بر تخت خود نشسته ،خواهیم دید و او در این حالت انسان ها
را محاکمه خواهد کرد».
خطبه .108
1ــ نهج البالغه،
ٔ

2ــ علم الیقین ،مولی محسن فیض کاشانی ،ج  ،1ص .49
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 9انجام فعالیت «اندیشه و تحقیق»
رابطه ساعت ساز و ساعت ،تفاوت های این دو رابطه
رابطه خدا و جهان با ٔ
با توجه به شباهت های ظاهری ٔ
را بنویسید.
1ــ وجود جهان از خداست اما وجود ساعت از ساعت ساز نیست و او فقط اجزای ساعت را تنظیم می کند.
2ــ دوام و بقای ساعت ،وابسته به ساعت ساز نیست اما بقای جهان وابسته به خداوند است.
رابطه علت با معلول است .برای معلول بدون علت حتی لحظه ای
رابطه خدا با مخلوقات،
توجه :نوع
ٔ
ٔ
امکان بقا وجود ندارد و اگر لحظه ای این عنایت (هستی بخشی) از مخلوقات برداشته شود چیزی به نام عالم
و موجودات آن وجود ندارد ….1
ج) ارزشیابی از میزان یادگیری
ارزشیابی واقعی و مؤثر یک امر مستمر و پیوسته است که در سراسر مراحل تدریس و از ابتدای ورود به
کالس تا پایان آن اتفاق می افتد .دبیر محترم باید از قبل برای خود مشخص کند که کدام یک از فعالیت های
دانش آموز یا محتوای درس را باید در ارزشیابی مورد توجه قرار دهد و بر آنها تأکید کند .مواردی از این
درس که باید ارزشیابی شوند ،عبارت اند از:
 قرائت آیات
ترجمه آیاتی که در کتاب ترجمه نشده است.

ٔ
درباره چگونگی نیازمندی جهان به خدا در پیدایش
 توضیح
ٔ
 انجام فعالیت «تفکر در متن»
 تبیین چگونگی بی نیازی خدا از خالق
درباره علت نیازمندی جهان به خدا در بقا
 توضیح
ٔ
 انجام فعالیت «تدبّر در قرآن»
 تبیین نور هستی بودن خدا
 انجام فعالیت «تفکر در حدیث»
 توضیح ناتوانی انسان در شناخت ذات خداوند
 تبیین دقیق بحث رؤیت خداوند
 مشارکت فعال در مراحل یاددهی ــ یادگیری
مؤسسه پژوهشی امام خمینی    ،قم ،1381 :ج ،1ص .245
1ــ طباطبایی ،نهایة الحکمه،
ٔ
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برای ثبت نمرات ارزشیابی مستمر باید از جدولی مانند آنچه در صفحات قبل ارائه شد ،استفاده شود.
کالسی را در نظر می گیریم که دبیر گاهی از روش گروهی و گاهی از روش های دیگر استفاده می کند .هنگام
نمره مربوط به این گروه
استفاده از روش گروهی ،اگر پاسخ فعالیتی را از
نماینده یک گروه دریافت کردٔ ،
ٔ
همه اعضای گروه می گذارد .این امر ،گرچه ممکن است به ضرر برخی و به نفع برخی دیگر
را جلوی اسم ٔ
تمام شود ّاما سبب تقویت همکاری و احساس مسئولیت اعضا نسبت به یکدیگر می شود و سبب می شود که
دانش آموزان قوی تر به یاری دانش آموزان ضعیف تر بیایند.
نمره خاصی برای آنها
البته ،دبیر این تذکر را می دهد که پس از مشخص شدن اعضای فعال تر هر گروهٔ ،
درنظر می گیرد تا کاستی ها جبران شود.
هر دانش آموز در گروه خود باید فعال باشد و پاسخی را که گروه آماده می کند ،یاد بگیرد .دبیر هم
می تواند ،پاسخ گروه را از یک دانش آموز خاص بپرسد تا ببیند که آیا او پاسخ را آموخته یا نه و سپس برای
او نمره ای را ثبت کند.
از آنجا که دبیر همواره مشغول راهنمایی و هدایت کالس است ،بهتر است ثبت نمره را به یکی از
دانش آموزان واگذار کند.
برگه ثبت نمرات دارای پنج ستون اصلی به شرح زیر است:
ٔ
 1قرائت صحیح آیات :چهار نمره
 ٢درک معنای آیات :سه نمره
 ٣انجام فعالیت های داخل درس (مانند ترجمه کردن آیات ،تدبّر در قرآن ،فعالیت کالسی و …) و پرسش
از متن :هشت نمره
 ٤مشارکت و همکاری (در فرایند تدریس و حضور ّفعال در گفت وگوهای کالسی) :سه نمره
نمره تشویقی
 ٥خالقیت های علمی و هنری ،انجام پیشنهادها و نگارش مقاالت تحقیقی :دو ٔ
نمره او را از ابتدا
دانش آموز «الف» را که در گروه «اول» فعالیت می کند ،درنظر می گیریم و وضعیت ثبت ٔ
تا پایان نیم سال از نظر می گذرانیم .ردیف مربوط به این دانش آموز به صورت زیر قابل نمایش است.

معدل

معدل

معدل

معدل

1

«الف»

جمع

ردیف

نام و
نام خانوادگی

قرائت صحیح

درک معنای
آیات

انجام فعالیت های
داخل درس و پرسش
از متن

مشارکت و
همکاری

خالقیت های
علمی و هنری

جمع
نمرۀ
مستمر
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این دانش آموز در درس ّاول فعالیت های زیر را انجام داده است:
نمره  3گرفته است.
 چند آیه از درس را قرائت کرده و ٔ
نمره  8گرفته است.
 با همکاری گروه پاسخ فعالیت «تفکر در متن» را صحیح استخراج کرده و ٔ
نمره تشویقی دریافت کرده است .البته چون
ٔ 
آیه درس را با روش تحقیق و با صوت قرائت کرده و نیم ٔ
نمره تشویقی به آن تعلق می گیرد.
قرائت با صوت در دفعات بعد هم قابل انجام است ،فقط در همین ٔ
مرتبه ّاول ٔ

معدل

معدل

معدل

3

معدل

1

«الف»

درک معنای
آیات

مشارکت و
همکاری

جمع

ردیف

نام و
نام خانوادگی

قرائت صحیح

انجام فعالیت های
داخل درس و پرسش
از متن

خالقیت های
علمی و هنری

8

جمع
نمرۀ
مستمر

0/5

در درس سوم فعالیت های زیر را انجام داده است:
 یک عبارت از آیاتی را که ترجمه نشده است ،معنا کرده و  3نمره گرفته است.
 یک سؤال دبیر را پاسخ گفته و  7نمره گرفته است.
نحوه همکاری در گروه و مشارکت او را در گفت وگوهای کالسی زیر نظر گرفته و نمره  3به او
 دبیرٔ ،
داده است.
در نتیجه ،ردیف این دانش آموز به صورت زیر است.

نام و
نام خانوادگی

درک معنای
آیات

قرائت صحیح
معدل

معدل

معدل

معدل

3

8

7

3

جمع

«الف»

3

انجام فعالیت های
داخل درس و پرسش
از متن

مشارکت و
همکاری

خالقیت های
علمی و هنری

جمع
نمرۀ
مستمر

0/5

در درس چهارم فعالیت های زیر را انجام داده است:
نمره  4گرفته است.
 چند عبارت قرآنی را قرائت کرده و ٔ
 فعالیت تدبّر در قرآن را به صورت فردی انجام داده و دبیر پاسخ او را صحیح تشخیص داده و به او
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نمره  6داده است.
ٔ

نمره تشویقی گرفته است.
نیم
و
کرده
ارائه
کنفرانس
صورت
به
کالس،
در
را
بدانیم»
«بیشتر
متن
ٔ
درنتیجه ،ردیف این دانش آموز به صورت زیر است:

نام و
نام خانوادگی

درک معنای
آیات

قرائت صحیح
معدل

معدل

معدل

معدل

3

8

7

6

3

جمع

«الف»

4 3

انجام فعالیت های
داخل درس و پرسش
از متن

مشارکت و
همکاری

خالقیت های علمی
و هنری

جمع
نمرۀ
مستمر

0/5 0/5

این روند تا پایان نیم سال ادامه می یابد و در پایان آن ،نمرات ثبت شده در هر ستون اصلی ،به جز ستون
مربوط به «خالقیت علمی و هنری» معدل گیری می شوند و با هم جمع می شوند .فرض می کنیم وضعیت معدل
دانش آموز «الف» در هر ستون در پایان نیم سال به شرح زیر است:
قرائت آیات3/5 :
درک معنای آیات3 :
پاسخ به سؤال ها و فعالیت ها7 :
مشارکت و همکاری3 :
نمره ستون «خالقیت علمی و هنری» 16/5 ،می شود.
جمع نمرات این دانش آموز ،بدون ٔ
نمرات ستون «خالقیت علمی و هنری» را جمع می کنیم که حاصل آن  1می شود .این نمره را با
نمره مستمر دانش آموز ،بر مبنای
نمره دانش آموز  17/5شود .این نمره ،همان ٔ
 16/5جمع می کنیم تا ٔ
 20است.
همه دانش آموزان
نمره ستون «مشارکت و همکاری» را در پایان هر دو سه هفته برای ٔ
ممکن است دبیرٔ ،
مجموعه کالس را درنظر بگیرد و وقتی که به برداشت معینی نسبت
ثبت کند؛ بدین معنا که طی چند جلسه
ٔ
همه آنها را در یک جلسه ثبت کند .همچنین ،این کار می تواند در پایان
نمره ٔ
به دانش آموزان رسیدٔ ،
نمره این ستون
نیم سال اتفاق بیفتد و فقط یک نمره در این ستون نوشته شود که این نمره در حکم معدل ٔ
است.
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قسمت سوم :تمهیدات
الف) دانستنیهای ضروری برای معلم
 برهان های اثبات وجود خدا :مشهورترین برهان ها عبارت اند از :برهان نظم ،برهان حدوث ،برهان
وجوب و امکان ،برهان امکان فقری ،برهان صدیقین ،برهان علیت ،برهان یا راه فطرت ،برهان اخالقی و
برهان وجودی .برخی از این برهان ها هم در دنیای اسالم و هم در غرب مطرح است ،مانند برهان نظم و برهان
حدوثّ ،اما مبتکر برخی از آنها دانشمندان اسالمی اند و بیشتر در دنیای اسالم مطرح است؛ مانند برهان
وجوب و امکان ،برهان امکان فقری و برهان صدیقین .برخی از برهان ها نیز توسط دانشمندان غربی طرح
شده؛ مانند برهان اخالقی و برهان وجودی آنسلم.
مطالعه بیشتر به کتاب «تبیین براهین اثبات خدا» تألیف آیت اللّه جوادی آملی مراجعه شود.
برای
ٔ
ب) منابع
 1رسائل توحیدی ،عالمه طباطبایی ،انتشارات الزهرا ،برای معلم
 ٢مجموعه آثار ،ج ،2استاد شهید مطهری ،انتشارات صدرا ،برای معلم و دانش آموز
 ٣مجموعه آثار ،ج  ،4استاد شهید مطهری ،انتشارات صدرا ،برای معلم و دانش آموز
 ٤معارف قرآن ،استاد محمدتقی مصباح ،انتشارات در راه حق ،برای معلم و دانش  آموز
 ٥تبیین براهین اثبات خدا ،آیت اللّه جوادی آملی ،مرکز نشر اسراء ،برای معلم
 ٦آموزش عقاید ،استاد محمد تقی مصباح ،سازمان تبلیغات اسالمی ،برای معلم و دانش آموز
 ٧اصول عقاید ،استاد محسن قرائتی ،مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن ،برای دانش آموز
 ٨اللّه شناسی ،آیت اللّه حسینی تهرانی ،انتشارات عالمه طباطبایی ،برای معلم
 ٩توحید در قرآن ،آیت اللّه جوادی آملی ،مرکز نشر اسراء ،برای معلم
 ١٠خدا ،حسین سوزنچی ،انتشارات مدرسه ،برای معلم
نامه عقاید ،دکتر علی شیروانی ،مرکز جهانی علوم اسالمی ،برای معلم و دانش آموز
 ١١درس ٔ
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یگانۀ بی همتا

درس دوم

اول :کلیات
قسمت ّ
الف) هدفها
 1هدف کلی :درک حقیقت توحید و مراتب آن
 2هدف های آموزشی
 تبیین معنای توحید
 تبیین مراتب توحید
 تبیین شرک و مراتب آن
ب) ارتباط با درس
درباره نیاز جهان به آفریننده ارائه شد تا دانش آموزان نیاز خود و جهان را به
در درس ّاول یک دلیل
ٔ
خالقی که خود بی نیاز است ،بهتر درک کنند.
اکنون نوبت به آن می رسد که یگانگی این خالق از جهات مختلف تبیین شود و دانش آموزان به شناخت
باالتری در «توحید» برسند .به همین جهت این درس و درس بعد به تبیین توحید و مراتب آن اختصاص
یافته است.
ج) محورهای اصلی درس
1
٢

عقیده دینی است که سایر عقاید و معارف بر مبنای آن بنا شده است.
عقیده به توحید ،مبنایی ترین
ٔ
توحید دارای مراتب و اقسامی است که آشنایی با آنها ضروری است.
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٣
٤

است.
٥

ربوبیت برخی از مراتب توحید است.
توحید در خالقیت ،مالکیت ،والیت و ّ
نقطه مقابل هریک از مراتب توحید
نقطه مقابل توحید ،شرک است که مانند توحید مراتبی دارد که در ٔ
ربوبیت برخی از اقسام شرک است.
مالکیت ،والیت و ّ
شرک در خالقیتّ ،

قسمت دوم :سازماندهی فعالیت های یاددهی ــ یادگیری
الف) آماده سازی و ایجاد انگیزه
با توجه به موضوع درس که توحید و یگانگی خداوند است ،می توان از شیوه های مختلفی برای ورود به
درس استفاده کرد .یکی از این شیوه ها ،کمک گرفتن از اشعار و نثرهای اثربخش است .خوب است دبیر
درباره یکی از آنها ،درس را آغاز کند .همچنین
گرامی برخی از اشعار و نثرها را انتخاب کند و با طرح سؤالی
ٔ
دبیر می تواند قبال ً به دانش آموزان خوش ذوق پیشنهاد کند که برای زمان تدریس این درس ،متن های ادبی
آماده کنند و در کالس ارائه کنند تا درس در یک فضای معنوی آغاز شود.
همچنین مناسب است با این سؤال آغاز کنیم که آیا شرک و بت پرستی یک موضوع قدیمی است یا هنوز
هم نمودهایی دارد .دبیر محترم پاسخ به این سؤال را به بعد از تبیین مراتب توحید موکول می کند و توضیح
می دهد که برای شناخت ابعاد شرک و وجود یا عدم وجود آن در دنیای امروز ،الزم است ابعاد توحید را
بهتر بشناسیم.
ب) مراحل تدریس
جنبه عقالنی و استداللی دارد .به همین جهت روش ما باید
محتوای این درس ،مانند درس ّاول بیشتر ٔ
متناسب با رویکرد عقالنی درس باشد .در عین حال نباید از چاشنی های قلبی و عاطفی در این درس غافل
شویم.
فعال بودن دانش آموزان هنگام استدالل ،بسیار مهم است .این امر سبب درونی شدن استدالل ها
می شود.
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جدول زیر نمایی از مراحل تدریس این درس را نشان می دهد.
ردیف

مراحل تدریس

١

قرائت آیات ابتدای درس توسط دانش آموزان

٢

تبیین معنای توحید و مراتب آن

٣

تبیین معنای شرک و مراتب آن

٤

انجام فعالیت «تدبّر در قرآن»

٥

تبیین بخش «طرح چند سؤال»

٦

ذکر نمونه هایی از توسل در قرآن کریم

٧

توضیح نکات بخش «چند نکته تکمیلی»

 1قرائت
دانش آموزان ده دقیقه قرائت قرآن را مطابق دستورالعملی که در قسمت «سخنی با دبیران » آمده است،
انجام می دهند.
 2تبیین معنای توحید و مراتب آن
در این قسمت سعی شده تا این نکته به دانش آموزان آموزش داده شود که پذیرش توحید دارای توابع و
الزاماتی است؛ یعنی کسی که معتقد به توحید می شود ،این اعتقاد در جای جای زندگی او اثر می گذارد.
همه زندگی فرد را تحت الشعاع
توحید صرفاً بیان لفظ «ال اله ّال اللّه» نیست ،بلکه این شعار و اعتقاد به آن ٔ
قرار می دهد.
علت توجه دادن دانش آموزان به این مسئله این است که متوجه شوند با اعتقاد به توحید بایستی آثار عملی
این اعتقاد را در زندگی خود وارد کنند و در رفتار خود بازنگری نمایند و تمام روابط فردی و اجتماعی را
بر مبنای توحید بازنگری کنند.
نکته دیگری که در این قسمت به آن توجه شده تأکید بر این مطلب است که از لحاظ فقهی هر کس به
یگانگی خداوند شهادت دهد و پیامبر را به عنوان فرستاده خدا قبول کند ،تمامی احکام و حقوقی که برای
یک فرد مسلمان درنظر گرفته شده ،شامل حال او نیز می شود .بیان این مطلب و تأکید بر آن از این جهت بوده
است که امروزه برخی گروه های تندرو و افراطی ،به راحتی سایر مسلمانان را مرتد و کافر می شمرند و ریختن
خون آنان را جایز می دانند .آنچه در دستورات دین و سیره و سنت پیامبر بوده است ،نشان می دهد که همین
که یک فرد شهادتین را بگوید ،مسلمان شمرده می شود و از تمام حقوق یک مسلمان برخوردار می گردد.
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بیان مراتب توحید
در این قسمت به بیان برخی از مراتب توحید پرداخته شده است .همکاران محترم حتماً توجه داشته باشند
که در این قسمت کتاب سعی شده است تا از بیان برخی تقسیم بندی های صورت گرفته در بحث توحید که
معموال ً در مباحث کالمی و کتاب های علمی بیان می شود ،پرهیز گردد؛ یعنی سعی شده به جای تقسیم توحید
به دو نوع نظری و عملی و تقسیم توحید نظری به توحید ذاتی ،صفاتی و افعالی ،از روش قرآن در بیان توحید
پیچیده بحث توحید ،به دنبال بیان این موضوع با زبانی ساده
استفاده شود؛ روشی که به جای بیان تودرتو و
ٔ
معماگونه
و در عین حال تربیتی است .توحیدی که در قرآن بدان پرداخته شده ،به دنبال تقسیم بندی و بیان
ٔ
آن نیست بلکه به دنبال این است که مخاطب از فهم این توحید ،متأثر شود و ثمره درک توحید ،در قلب و
جان وی دیده شود.
در قرآن کریم محور مباحث توحیدی ،حول مسئله والیت و مالکیت و ربوبیت خداست تا انسان بداند که
کننده امور او خداست و بایستی به جای چشم امید داشتن به غیر خدا ،تنها او
تنها سرپرست ،مالک و تدبیر
ٔ
را صاحب اختیار خود بداند ،تنها دل به والیت او بسپرد و تنها او را ّمدبر امور خود بداند.
مسئله توحید و سوق دادن
از این رو ،در کتاب دین و زندگی نیز سعی شده به جای بیان پرپیچ و خم
ٔ
توجه قرار گیرد تا
دانش آموز به یادگیری مجموعه ای از مفاهیم و دسته بندی ها ،همان رویکرد قرآن مورد ّ
دانش  آموز اثر یادگیری این بحث را دراعمال و رفتار خود مشاهده کند.
رویه کتاب درسی ،سعی می کنند که باز هم مطالب کتاب را در قالب
متأسفانه برخی دبیران ،با وجود تغییر ٔ
همان دسته بندی های گذشته قرار دهند و از این منظر به آموزش کتاب بپردازند .این روش قطعاً در راستای
اهداف کتاب نیست.
توضیحاتی در خصوص توحید در مالکیت
رابطه میان مالکیت و خالقیت را برای دانش آموزان توضیح دهیم و برای توضیح مالکیت
در اینجا باید
ٔ
از مثال های اطرافمان کمک بگیریم .هرکس به طور طبیعی و فطری این ادراک را دارد که اگر چیزی را
ساخته دست خودش بودِ ،
مال خودش است و دیگران نمی توانند آن را از او بگیرند
ساخت و آن چیز واقعاً
ٔ
و اگر چنین کنند ،به او ظلم کرده اند.
درباره خداوند به نحو کامل مصداق دارد؛ زیرا خداوند
این موضوع
سازنده حقیقی جهان است و
ٔ
ٔ
لیه مخلوقات به او کمکی نکرده است؛ بنابراین خدا هم مالک
هیچ کس در هیچ موردی حتی در ٔ
تهیه مواد ّاو ٔ
و صاحب اختیار آن است.
البته در همین جا یادآوری می کنیم که مالکیت انسان بسیار محدود است و با شرایط و محدودیت های
گوناگونی همراه است .از جمله اینکه:
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1ــ مالکیت هایی که بین ما انسان ها متداول است ،مانند مالکیت خانه و اموال ،قابل انتقال به غیر است.
یک خانه روزی در اختیار این فرد است و روزی دیگر در اختیار فرد دیگر؛ ّاما مالکیت خداوند قابل انتقال
همه موجودات درون آنهاست.
به غیر نیست .خداوند همواره مالک تمام آسمان ها و زمین و ٔ
2ــ مالکیت انسان در طول مالکیت خداوند است؛ یعنی همان چیزی که یک انسان مالک آن است ،در
همان حال خداوند نیز مالک آن می باشد .در حقیقت ،مالک اصلی و حقیقی خداست و انسان به اذن خداوند
مالک آن است .مالکیت انسان و خدا بر یک چیز ،یک مالکیت اشتراکی و قابل تقسیم هم نیست؛ به گونه ای
که در میان انسان ها رایج است؛ مثال ً ممکن است که صاحب و مالک یک خانه دو نفر باشند و هرکدام به
میزانی که هزینه کرده اند ،مالک تلقی شوند؛ در صورتی که همان پولی را هم که شخصی برای خرید خانه
می دهد ،در حقیقت و اساس از ِآن خداست.
مالکیت انسان ها نسبت به هم یک مالکیت َع ْرضی است؛ یعنی اگر انسانی مالک یک چیز است،
دیگری نمی تواند مالک آن باشد .در اینجاست که مالکیت اشتراکی و به میزان سهم مطرح می شود؛
به طوری که دو یا چند نفر به میزان سرمایه ای که به کار گرفته اند ،مالک یک کارخانه یا زمین یا خانه
می شوند .درواقع در اینجا هم هرکس مالک همان میزان سهم خودش است ،نه مالک کل ،و این یک
مالکیت تقسیم شده است.
ربوبیت
تبیین توحید در والیت و توحید در
ّ
بعد از بحث «توحید در مالکیت» ،نوبت به تبیین «توحید در والیت الهی» و «توحید در ربوبیت الهی»
رب آنهاست .این سه قسم از توحید گرچه بسیار به یکدیگر نزدیک اند،
«ولی» مخلوقات و ّ
می رسد .خداوند ّ
حد درک دانش آموزان به آنها اشاره شود .مرحوم عالمه
تفاوت های ظریفی باهم دارند که بهتر است در ّ
طباطبایی
درباره «رب» می فرماید« :رب کسی است که مالک و مدبر امور مملوک خویش می باشد و این
ٔ
1
مالکیت تنها از آن خدای الشریک له است» .
«رب هر چیزی به معنای مالکی است که ّمدبر امر مملوک خود باشد و در آن تصرف
همچنین می فرمایدّ :
رب عام
کند .در نتیجه معنای ربوبیت نسبت به معنای مالکیت خاص است و معنای مالکیت نسبت به معنای ّ
2
است …»
پس «رب» نوعی خاص از مالک است و آن مالک تدبیرکنندۀ امور است .مالک را از آن جهت رب
میگویند که به تدبیر امور مملوک میپردازد .خداوند نیز مالکی است که به تدبیر امور مخلوقات خود میپردازد؛
وسیله ارتزاق بعضی قرار میدهد و اموری از این قبیل .برخی
آن را رشد میدهد ،به کمال میرساند ،برخی را
ٔ
سوره یس« :اال ا ّن اللّه من فی السماوات …».
آیه ٥٥
1ــ تفسیر المیزان ،ذیل ٔ
ٔ

رب السماوات السبع …».
آیه ٨٦
2ــ تفسیر المیزان ،ذیل ٔ
سوره مؤمنون« :قل من ّ
ٔ
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از مشرکان گمان میکردند که خداوند مالک است ّاما دیگر کاری به موجودات ندارد و برای تدبیر امور جهان
نمایندگانی مانند ارباب یا ارواح و یا حتی بتهایی دارد که آنها به تدبیر امور جهان میپردازند.
درباره «والیت» نیز می فرماید« :آنچه از معانی والیت در موارد استعمالش به دست می آید،
مرحوم عالمه
ٔ
این است که والیت عبارت است از یک نحوه قربی که باعث و مجوز نوعی خاص از تصرف و مالکیت تدبیر
می شود …».1
دسته تکوینی و تشریعی و تقسیم بندی آیات قرآن کریم به چهار دسته،
ایشان پس از تقسیم والیت به دو ٔ
می فرماید« :در آیاتی که اشاره به والیت تکوینی خدای متعال دارد ،خدای متعال هرگونه تصرف در هر
موجود و هر رقم تدبیر و به هر طوری که خود بخواهد برایش میسور و صحیح و رواست …».2
حق تصرف توجه کرد .ما در والیت های اعتباری
جنبه خاص ،یعنی ّ
بنابراین در مفهوم والیت باید به آن ٔ
نیز به همین معنا نظر داریم .خداوند هم مالک جهان هستی است و هم حق هرگونه تصرف تکوینی و تشریعی
در مخلوقات خود را دارد و امر و نهی تکوینی و تشریعی اوال ً و بالذات از ِآن اوست و هم براساس این
«رب» جهان است.
مالکیت و والیت،
تدبیرکننده ّ
ٔ
 3تبیین معنای شرک و مراتب آن
دبیران محترم می توانند در پایان تبیین هر یک از مراتب توحید ،به شرک آن نیز اشاره کنند؛ یعنی وقتی
توحید در خالقیت را مطرح می کنند ،در انتهای آن بحث شرک در خالقیت را نیز بیان نمایند.
«تدبر در قرآن»
 4انجام فعالیت ّ
تدبر کنید و
الف) با توجه به اهمیت سورۀ توحید و جایگاه آن در قرآن کریم ،در آیات این سوره ّ
پیام های آن را به دست آورید.

ِ
الص َمد ( )٢لَم ی َِلد َو لَم یُولَد (َ )٣و لَم یَکُن ل َ ُه کُ ُفو ًا َا َحد ()٤
ِبسماللّه
الـرحیم ٭ ُقل هُ َو الل ُّٰه َا َحد (َ )١الل ُّٰه َّ
الرحمن َّ
١ــ (قل هو ال ٰ ّله احد) :اشاره به یگانگی خدا دارد( .دانش آموز در تدبر بعدی متوجه می شود که این
یگانگی هم شامل یگانگی در خالقیت می شود ،هم در مالکیت ،هم در والیت و هم در ربوبیت).
الصمد) :صمد در لغت به دو معناست :اول به معنای شخص بزرگی است که نیازمندان برای
٢ــ (ال ّلٰه ّ
رفع نیاز خود به سوی او می روند و دوم به معنای چیزی است که توخالی نیست بلکه پر است .با توجه به این
مطلب ،معنای صمد در این آیه این است که خداوند غنی است (از هر جهت پر یا به تعبیر بهتر کامل است)
همه امورشان به او محتاج اند .بنابراین
که تمام مخلوقات جهت رفع نیاز خود روبه سوی او دارند و همه در ٔ
پیام های برآمده از این آیه عبارت اند از اینکه:
اوال ً خداوند از هر جهت کامل و بی نیاز است .ثانیاً تنها خداوند است که سزاوار قصد کردن و برطرف
درباره والیت الهی و رسول خدا
سوره مائده .مرحوم عالمه ،ذیل این آیه بحث کاملی
آیه 56
1و2ــ تفسیر المیزان ،ذیل ٔ
ٔ
ٔ

طاهرین را طرح می فرماید.

و ائمه
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کردن نیاز مخلوقات است ،ثالثاً توجه تمام موجودات خواسته یا ناخواسته به سوی خداست.
3ــ (لم یلد و لم یولد):
رابطه آفرینش است نه زایش .او موجودات را
رابطه خداوند با موجودات،
ٔ
ٔ
می آفریند یعنی از نیستی به هستی می آورد نه آنکه خود بزاید (لم یلد).
خداوند علتی ندارد و از چیزی به وجود نیامده است .مولود ،معلول است و نمی تواند خدا باشد (ولم
یولد).
4ــ (ولم یکن له ً
کفوا احد) :کفو به معنای هم تراز در مقام و منزلت است و در این آیه هرگونه هم ترازی
سایر موجودات با خداوند چه در ذات او ،چه در صفات و چه در افعال نفی می شود .به عبارت دیگر معنای
این آیه این است که خداوند هیچ همتا و شبیهی ندارد.
توجه :از مجموع این سه تعبیر که در آیه (لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد) آمده است و با توجه به
آنچه در درس اول خواندیم از این آیه برداشت می شود که خداوند پدیده نیست و نیازی به پدید آورنده ندارد
بلکه او تنها پدیدآورنده ای است که تمام جهان ،هستی خود را از او می گیرند.
ب) بعد از ترجمۀ آیه  16سورۀ رعد ،به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

1ــ کسی را می توانیم به عنوان ولی و سرپرست خود انتخاب کنیم که خالق جهان است (قل اللّه).
2ــ کسی که اختیار سود و زیان خود را ندارد ،نمی تواند ولی و سرپرست مردم باشد.
3ــ در چه صورت جا داشت که مردم در اعتقاد به توحید در شک بیفتند؟ اگر آنچه را که مشرکان شریک
خدا قرار می دهند ،همچون خدا مخلوقاتی خلق کرده بودند در این صورت جا داشت که انسان به شک بیفتد
و به خدایان دیگر نیز معتقد شود.
مراتب توحید یا شرک را در عبارات زیر مشخص کنید.
قل هو ال ّله احد = همه مراتب توحید (توحید در خالقیت ،مالکیت ،والیت و ربوبیت)
ال ّله الصمد = این آیه به یکی از صفات خدا پرداخته و اشاره ای به بحث مراتب توحید ندارد.
لم یلد و لم یولد = این آیه اشاره ای به مراتب توحید و شرک ندارد.
و لم یکن له کفو ًا احد = همه مراتب توحید (توحید در خالقیت ،مالکیت ،والیت و ربوبیت)
قل من رب السماوات و االرض = توحید در ربوبیت
قل افاتخذتم من دونه اولیاء = شرک در والیت
ام جعلوا ل ّله شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم = شرک در خالقیت
قل ال ّله خالق کل شیء = توحید در خالقیت
و هو الواحد القهار = همه مراتب توحید
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 5تبیین بخش «طرح چند سؤال»
این قسمت به یک سری سؤال های مهم و تبیین پاسخ آن اختصاص یافته که حاوی مباحث مهم و بنیادی
در بحث توحید است و اگر بتوانیم نکات مندرج در پاسخ را برای دانش آموزان شرح دهیم ،از بدآموزی های
بسیاری جلوگیری خواهد شد.
ما در این قبیل مباحث با دو رویکرد مواجهیم .رویکرد ظاهرگرا و رویکرد عقل گرا .رویکرد ظاهرگرا
معموال ً با قشری گری ،خشک مغزی و جمود و ایستادگی بر ظواهر یک نظر همراه است و به خود اجازه
نمی دهد در آن نظر تعقل و تفکر کند .نمونه هایی از این ظاهرگرایی را در صدر اسالم در خوارج و جبریون
و سپس در برخی اندیشه های اشاعره مشاهده می کنیم و اوج آن را در عصر جدید در اندیشه های وهابیون و
گروه های تکفیری می بینیم.
ائمه اطهار را
اگر امروزه وهابیون با حقیقتی به نام توسل مخالفت میکنند و متوسل شدن به پیامبر اکرم و ٔ
شرک میخوانند ،ناشی از درک سطحی و قشری آنها از توحید و عدم تعقل در حقیقت آن است.
باید توجه داشته باشیم که انکار وسائط در جهان به معنای انکار نظام اسباب و مسببی و نظام علت و
معلولی است .کسی که به انکار وسائط می پردازد ،روابط میان مخلوقات و نظام به هم پیوسته و هماهنگ
جهان را طرح بازی گونه می پندارد که خداوند صرفاً برای آن قرار داده تا مردم اعمال خود را در آن قالب
رابطه حقیقی میان موجودات نیست.
انجام دهند وگرنه هیچ ٔ
ِ
وسائط بازیگونه منحصر در همین روابط مادی و طبیعی است
این قشریگری باعث شده گمان کنیم همین
ائمه اطهار
و وسائط معنوی و غیرمادی که مربوط به جنبههای معنوی و ملکوتی و روحی پیامبر اکرم و ٔ
میشود ،وجود خارجی ندارد.
به این نکته هم توجه کنیم که نظام حاکم بر جهان یک نظام کامال ً حکیمانه است و هر موجودی به
اندازه وجود خود شفای بسیاری
سعه وجودی خود می تواند واسطه شود .اگر عسل به
اندازه کمال و ٔ
ٔ
ٔ
سعه وجودی اش
تناسب
به
است،
خداوند
مخلوق
ترین
کامل
و
باالترین
که
خدا
رسول
هاست،
بیماری
از
ٔ
می تواند بیماری های روحی و جسمانی را درمان کند و مددرسان درماندگان باشد .البته نباید فراموش کنیم
همه این توانایی ها از خدا و به اذن خداست؛ یعنی همین که خداوند عنایت خود را قطع کند ،چیزی از آن
که ٔ
توانایی ها باقی نمی ماند و همه فانی می شوند.
خانه پیامبراکرم
البته ،نباید در این زمینه به تفریط و ظاهربینی و قشریگری هم دچار شویم که مراجعه به در ٔ
ائمه اطهار ما را از توجه به خداوند باز بدارد و حضور آنان در زندگی را از حضور خداوند پررنگتر کند و
و ٔ
نوعی غفلت از خداوند را به دنبال بیاورد .درخواستهای ما از خداوند باید رنگ و روح اصلی مناجاتها باشد و
درخواست از اولیای الهی در ِظ ّل توجه به خداوند قرار گیرد.
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صرفاً وسائط اند و
ائمه اطهار
برخی از افراد در
مرحله نظر و بحث می گویند که پیامبر اکرم و ٔ
ٔ
برنامه روزانه و در زندگی آنها مشاهده می کنیم که عرصه
در مقابل خداوند هیچ اختیاری ندارندّ ،اما در
ٔ
برای حضور خداوند تنگ شده و خداوند در حاشیه قرار گرفته و راز و نیازها و درخواست ها به طور
غالب به اولیای الهی اختصاص یافته است .این یک انحراف عملی است که به طور جدی باید از آن
اجتناب کرد.
نظریه اشاعره گفتیم که اشاعره
نظریه اشاعره و وهابیون می فرماید« :قبال ً در ّ
استاد شهید مطهری در ّ
رد ٔ
رد ٔ
سببیت اشیا مستلزم اعتقاد به قطب ها
سببیت کرده اند؛ به حساب اینکه اعتقاد به تأثیر و ّ
از اشیا نفی تأثیر و ّ
و منشأها در مقابل خداست؛ و گفتیم اشیا آنگاه به صورت قطب ها در مقابل خداوند در می آیند که در ذات،
استقالل داشته باشند .از اینجا معلوم می شود که اشاعره ناآگاهانه نوعی استقالل ذاتی که مستلزم شرک ذاتی
است ،برای اشیا قائل بوده اند ّاما از آن غافل بوده اند و خواسته اند با نفی اثر از اشیا ،توحید در خالقیت
را تثبیت نمایند؛ لهذا در همان حال که شرک در خالقیت را نفی کرده اند ،ناآگاهانه نوعی شرک در ذات را
1
تأیید کرده اند».
ایشان در ادامه می فرمایند« :عین این ایراد به وهابی مآبان هم وارد است .اینها نیز ناآگاهانه به نوعی
حد عوامل معمولی داشتن را مستلزم اعتقاد به
استقالل ذاتی در اشیا قائل شده اند و از این رو نقش مافوق ّ
اراده حق است
قطبی و قدرتی در مقابل خدا دانسته اند؛ غافل از آنکه موجودی که به تمام هویّتش وابسته به ٔ
حیثیت مستقل از خود ندارد ،تأثیر مافوق طبیعی او نیز مانند تأثیر طبیعی او پیش از آنکه به خودش
و هیچ ّ
واسطه فیض وحی
مستند باشد ،مستند به حق است و او جز مجرایی برای مرور فیض حق به اشیا نیست .آیا
ٔ
واسطه قبض ارواح بودن
واسطه احیا بودن اسرافیل و
واسطه رزق بودن میکائیل و
و علم بودن جبرئیل و
ٔ
ٔ
ٔ
2
ملک الموت شرک است؟»
ادامه بحث با تحلیل دقیق ریشه های فکر وهابی گری می فرمایند« :برخالف تصور رایج،
ایشان در
ٔ
نظریه ضد امامت نیست؛ بلکه پیش از آنکه ضد امامت باشد ،ضد توحید و ضد انسان
وهابی گری تنها یک ٔ
است .از آن جهت ضد توحید است که به تقسیم کار میان خالق و مخلوق قائل است و به عالوه به شرک ذاتی
خفی قائل است که توضیح داده شد و از آن جهت ضدانسان است که استعداد انسانی انسان را ــ که او را
سجده به او ــ درک نمی کند و
از مالئک برتر ساخته و به نص قرآن مجید «خلیفة اللّٰه» است و مالئک مأمور
ٔ
3
حد یک حیوان طبیعی تن ّزل می دهد».
او را در ّ
1ــ مجموعه آثار ،ج  ،2ص 130

مجموعه آثار ،شهید مطهری ،ج ،2ص 130
2ــ
ٔ
3ــ همان ،ص 130
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 6ذکر نمونه هایی از توسل در قرآن کریم
علت گنجاندن این بخش در این درس ،توجه دادن به این نکته است که در قرآن کریم نیز به این موضوع
اشاره شده است.اشاره ای که نه تنها با نگاه نفی گونه همراه نیست بلکه مؤید آن نیز می باشد.
 7چند نکته تکمیلی
این قسمت به منظور شرح دقیق تر مطالب مطرح شده در قسمت «طرح چندسؤال» آورده شده است و به
دنبال تکمیل آن بحث می باشد.
ج) ارزشیابی از میزان یادگیری
موارد زیر برای ارزشیابی توصیه می شود:
 1قرائت صحیح آیات
 2ترجمه آیاتی که در کتاب ترجمه نشده است.
 3تعریف توحید
 4تبیین توحید در خالقیت
 5تبیین توحید در مالکیت
 6تبیین توحید در والیت
 7تبیین توحید در ربوبیت
 8معنای شرک و بیان مراتب آن
 9انجام فعالیت «تدبّر در قرآن»
 10پاسخ به برخی سؤاالت در خصوص مرز توحید و شرک
نمره تشویقی
 11انجام پیشنهادها و ابتکارات برای ٔ
 12مشارکت فعال در مراحل یاددهی ــ یادگیری

قسمت سوم :تمهیدات
الف) دانستنیهای ضروری برای معلم
 مرحوم عالمه طباطبایی می فرماید« :رب کسی است که مالک و مدبّر کارهای مملوک خویش باشد».
آیه  66سوره یونس
1ــ تفسیرالمیزان ،ذیل ٔ

1

24

منشأ این مالکیت تدبیری ،خالقیت است .خالق هر چیزی ،حقیقتاً مالک و مدبر آن هم هست؛ یعنی تدبیر و
الزمه توحید در خالقیت است و مشرکانی
ربوبیت
پرورش آن جزء
ٔ
ٔ
الزمه خالقیت است .بنابراین توحید در ّ
الزمه آن که انکار توحید در خالقیت است ،توجه ندارند .قرآن کریم از
ربوبیت را منکرند ،به
ٔ
که توحید در ّ
ربوبیت احتجاج می کند و به پیامبر اکرم
فرماید«:و
می
طریق پذیرش توحید در خالقیت علیه شرک در ّ
َ
الس ِ
االرض ل َ َیقول ُ َّن الل ُّٰه ــ اگر از آنان بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را
ماوات و
َ
ل َِئن َسئ َ َلت ُهم َمن َخلَ َق َّ
1
ربوبیت غیرخدا نیست .مرحوم عالمه
آفرید ،حتماً می گویند خداوند ».و پس از آن نشان می دهد که دلیلی بر ّ
طباطبایی در این باره می فرماید« :آری بت پرستان معتقد نبودند به اینکه خداوند در خلقت و ایجاد عالم
ربوبیت بود ،نه در توحید الوهیت به معنای خلق و ایجاد.
شریک دارد؛ بلکه مخالفتشان با اسالم در توحید ّ
و همین که توحید خالق و موجد را تسلیم بوده و خلقت و ایجاد را منحصر در خدا می دانسته اند ،خود مبطل
حجت را علیه ایشان تمام می کرد .چون وقتی خلق و ایجاد فقط و فقط از
ربوبیت بود و ّ
اعتقاد به شرکا در ّ
آن خدا باشد ،دیگر هیچ موجودی استقالل در وجود و در علم و قدرت نخواهد داشت و با نبودن این صفات
2
ربوبیت معنا ندارد»
کمالیهّ ،
درباره اهمیت توحید ربوبی می فرماید«:مدار تبلیغ پیامبران و محور درگیری آنان با
آیت اللّٰه جوادی آملی
ٔ
دشمنان« ،توحید ربوبی» است… آنان می گفتند جهان را «اللّٰه» آفریده ولی پس از آفرینش با آن کاری ندارد و
3
انسان نیز در مقابل او پاسخگو نیست .آنان گرچه ربوبیت مطلق خدا را نسبت به مجموع جهان می پذیرفتند
«رب االرض» را نمی پذیرفتند و آن را به بت ها ،ستارگان و یا قدیسان
اما ّ
«رب االنسان» و ّ
ربوبیت جزئی مانند ّ
بشر نسبت می دادند و برای آنها مظاهر و مجسمه هایی می ساختند و برای دستیابی به شفاعتشان ،مظاهر آنها
را می پرستیدند.
ربوبیت مطلق خدای سبحان نسبت به جهان هستی آسان است اما پذیرش
بنابراین ،پذیرش خالقیت و ّ
رب خود مسئول می کند و سخن پیامبران این بود که انسان در برابر
ّ
ربوبیت جزئی است که انسان را در برابر ّ
4
خدای خالق مسئول است و باید از او اطاعت کند و آن که خالق است ،همو می پروراند» .
درباره براهین توحید ربوبی می فرماید:
ایشان سپس
ٔ
«قرآن کریم نیز توحید ربوبی را با دو برهان ثابت می کند:
ربوبیت گونه ای از خلقت است و پذیرش خالقیت خدا در حقیقت
برهان یکم :براساس تحلیل عقلیّ ،
ربوبیت اوست.
همان قبول ّ
1ــ سوره لقمان ،آیه 25

سوره رعد
آیه 16
2ــ تفسیر المیزان ،ذیل ٔ
ٔ

3ــ سوره لقمان ،آیه  25و سوره زمر ،آیه  38و سوره یونس ،آیه 31
4ــ تفسیر تسنیم ،ج ،1ص .352
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ربوبیت در واقع همان «ایجاد روابط بین مستکمل و کمال» است؛ پروراندن ،چیزی
بیان مطلب اینکهّ :
جز اعطای کمال و وصف به موصوف نیست؛ مثال ً پروراندن درخت ،چیزی جز رشد دادن و به بار نشاندن آن
نیست .همان طور که پروراندن انسان از نظر جسمی همان اعطای کماالت بدنی به اوست و رب کسی است
که روابط بین کماالت و مستکمل ها را می آفریند و کمال را به مستکمل و مستعد عطا می کند و چون خالق
فقط اللّه است ،پس رب نیز تنها اوست… .
ربوبیت تالزم است؛ یعنی لزوماً آفریدگار است که می تواند پروردگار
برهان دوم :اینکه بین خالقیت و ّ
باشد .آن که خالق چیزی نیست ،از سازمان و هستی آن بی خبر است و قدرت تدبیر و پرورش آن را نیز ندارد؛
رب آن است.1
پس تنها خالق جهان هستی ّ
ب) منابع
منابع این درس ،همان منابع درس ّاول است.

1ــ تفسیر تسنیم ،ج ،1ص .353
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توحید و سبک زندگی

درس سوم

اول :کلیات
قسمت ّ
الف) هدفها
میوه توحید
 1هدف کلی :آشنایی با توحید عملی به عنوان ثمره و ٔ
 2هدف های آموزشی
 تبیین توحید عملی
موحد و انسان مشرک از حیث توحید و شرک عملی
 تبیین تفاوت انسان ّ
 تبیین دو بعد فردی و اجتماعی توحید عملی
 تبیین موقعیت کنونی توحید و شرک در دنیای جدید
ب) ارتباط با درس قبل
نتیجه درس گذشته است .در آن درس دانش آموزان درمی یابند که خداوند تنها آفریننده،
این درس،
ٔ
مالک ،صاحب اختیار و پروردگار جهان است و حاکمیت مطلق بر هستی دارد .دانش آموز با شناختی که
نتیجه عملی و کاربردی می گیرد و آن نتیجه این است
در درس گذشته به دست آورده ،در این درست یک
ٔ
که انسانی که خداوند را به عنوان تنها خالق جهان پذیرفته و ایمان دارد او پروردگار هستی است ،رفتاری
متناسب با این اعتقاد خواهد داشت و زندگی توحیدی برای خود تنظیم می کند.
محورهای اصلی درس
1

نتیجه شناخت توحید در خالقیت ،مالکیت ،والیت و ربوبیت توحید عملی و بندگی برای خداست.
ٔ
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 ٢توحید عملی به معنای یگانه شدن انسان برای خداست .به عبارت دیگر توحید عملی یعنی انحصار
بندگی و اطاعت خدا و جهت زندگی را خدایی کردن.
جامعه اسالمی هم باید جلوه گاه توحید عملی
 ٣توحید عملی تنها در بُعد فردی خالصه نمی شود؛ بلکه
ٔ
باشد.
 ٤تجلی اجتماعی توحید عملی به معنای یگانه و یکپارچه شدن نظام اجتماعی در جهت خداوند و
اطاعت همه جانبه از اوست.
عرصه
مبارزه میان توحید و شرک در دنیای امروز در
 ٥تمدن جدید از توحید عملی غافل و تهی است و
ٔ
ٔ
توحید و شرک عبادی در جریان است.
عرصه فرهنگ ،هنر ،سیاست ،اقتصاد و ورزش ساخته شده اند که
 ٦امروزه بت های جدیدی در
ٔ
جایگزین بت های دست ساز بشر قدیم گردیده و موجب غفلت از خدا و معنویت گشته اند.

قسمت دوم :سازماندهی فعالیت های یاددهی ــ یادگیری
الف) آمادهسازی و ایجاد انگیزه
این درس ،پس از دو درس قبل ،مربوط به رفتار انسان و عمل اوست .بنابراین خوب است زمینه هایی
برای تأثیرگذاری عملی فراهم شود.
مقدمه درس و سؤال های طرح شده در آن می تواند برای ورود به بحث استفاده شود .به این سؤاالت
ٔ
ِ
می توان سؤال های دیگری نیز اضافه کرد؛ مانند اینکه :آیا پذیرش خدای یگانه تأثیر خاصی در زندگی ما
وظیفه خاصی در قبال او احساس
دارد؟ اگر چنین است ،پس چرا برخی از کسانی که خدا را قبول دارند
ٔ
نمی کنند؟ اگر پذیرش توحید به زندگی رنگ و بوی خاصی می دهد ،آن رنگ و بو کدام است؟
همچنین می توان از شعر حافظ که درابتدای درس آمده ،برای زمینه سازی و ورود به درس استفاده کرد
درباره مقصود حافظ و معنای بیت ،نظر دانش آموز را جویا شد.
و
ٔ
ائمه اطهار است که میزان اطاعت آنها را در
روش دیگر ،ذکر بندگی و عبادت های رسول خدا و ٔ
درجه از بندگی ناشی از چیست؟ چرا
مقابل خداوند نشان می دهد؛ و سپس این سؤال مطرح شود که این
ٔ
شایسته عبادت می یابم؟ همچنین جلوه هایی
حضرت علی فرمودند که من خدا را عبادت می کنم چون او را
ٔ
از زندگی امام خمینی   مانند استواری ،قاطعیت ،توکل و شجاعت ایشان می تواند زمینه ساز این پرسش
باشد که این ویژگی ها از چه اندیشه ای نشئت می گیرند؟
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ب) مراحل تدریس
برای تدریس این درس ،مراحل زیر پیش بینی شده است:
مراحل تدریس

ردیف
1

قرائت صحیح آیات ابتدای درس

2

تبیین ورودیه

3

تبیین بازتاب توحید در زندگی

4
5

انجام فعالیت «تدبّر در قرآن (»)1
تبیین بعد فردی توحید عملی

6

انجام فعالیت خودارزیابی

7
8

انجام فعالیت «تدبّر در قرآن (»)2

تبیین بعد اجتماعی توحید عملی

9

دوسویه توحید فردی و اجتماعی
ارتباط
ٔ

10

تبیین مسئله توحید و شرک در جهان امروز

11

انجام فعالیت «تحلیل و بررسی»

12

انجام فعالیت «اندیشه و تحقیق»

 1قرائت صحیح آیات توسط دانش آموزان
ابتدا ،دانش آموزان آیات ابتدای درس را به مدت ده دقیقه قرائت می کنند.
 ٢تبیین ورودیه
متوجه مسئله مهمی نماید .آن مسئله این است که
ورودیه درس متنی نگاشته شده است تا مخاطبان را
در
ٔ
ٔ
وقتی انسان برای انتخاب مسائل جزئی زندگی خود ساعتها و گاه روزها وقت میگذارد ،چرا برای گزینش و
انتخاب مهمترین مسئله زندگی اینگونه بیمباالتی میکند .مثال ً ما برای خرید کفش به سراغ کفشفروشیهای
سلیقه ما باشد .حتی بعد از خرید کفش ،وقتی به خانه
متعدد میرویم تا کفشی را انتخاب کنیم که متناسب با فکر و ٔ
میرویم ،آن را مجدد امتحان میکنیم تا اگر کوچکترین اشکالی در آن یافتیم ،آن را تعویض نماییم.
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اندازه خرید یک کفش
حال آیا انتخاب سبک زندگی که سرنوشت دنیا و آخرت ما را مشخص می کند ،به
ٔ
ارزش ندارد؟ پس چرا در بازار سبک زندگی ،که انواع و اقسام مدل های زیستن پیشنهاد می شود ،با احتیاط
سرمایه عمر را که قرار است در مسیر زندگی خود به پایانش
و بررسی و تفکر ،دست به انتخاب نمی زنیم؟ چرا
ٔ
بریم ،این گونه به راحتی در اختیار سبک های زندگی پوچ و بی سرانجام می گذاریم؟
بیان این تذکرات از سوی شما دبیران باعث می شود ،دانش آموزان تا حدودی با اهمیت انتخاب سبک
زندگی آشنا شوند و حداقل به این نتیجه برسند که باید برای انتخاب سبک زندگی وقت بگذارند و با دقت و
تفکر آن را انتخاب کنند.
 ٣تبیین «بازتاب توحید در زندگی»
این بخش و قسمت قبلی با عنوان «یادآوری» به دنبال بیان تأثیر افکار و اعتقادات افراد در نوع عملکرد
آنهاست .هرکس هر نوع باور و اندیشه ای داشته باشد ،زندگی خود را براساس همین باور تنظیم می کند.
البته هرچقدر این باور و اعتقاد قوی تر باشد ،اثرات بیشتری در زندگی فرد می گذارد ،یعنی درجه و میزان
ایمان افراد به مسئله توحید ،در میزان زندگی توحیدی آنان مؤثر است .کتاب در اینجا معیاری ارائه می دهد
موحد واقعی است و به خدا باور دارد .هرچه
تا هر فرد بتواند در مورد خود قضاوت کند که تا چه اندازه ّ
زندگی ما بیشتر رنگ و بوی توحیدی داشته باشد ،نشان از ّقوت این باور در وجود ماست .برای تبیین بهتر
این بخش ،سخنان جعفربن ابی طالب ،در سرزمین حبشه بیان شده است تا نشان دهد که چگونه توحید و
اعتقاد به آن ،زندگی فرد را تحت الشعاع خود قرار می داد و فرد را وارد دنیای جدیدی می کرد.
«تدبر در قرآن (»)1
 ٤انجام فعالیت ّ
1ــ چرا تنها خداوند را باید عبادت کرد؟ چون فقط خداوند پروردگار (رب) هستی است ،پس باید تنها
او را عبادت و پرستش کرد و از پرستش غیر او خودداری نمود.
ِ
(توجه شود که حرف فاء در کلمه فاعبدوه ،فاء نتیجه هست .لذا اعبُدوا نتیجه ا َّن اللّٰه َربّی و ربُّکُم هست.
یعنی کسی که خدا را به عنوان رب قبول دارد پس باید او را عبادت کند .یعنی نتیجه این اعتقاد ،پرستش
خداست .آیت اللّه جوادی آملی در این باره می فرمایند« :اگر جز خدا ربّی در عالم نیست ،جز او معبودی نیز
وجود ندارد؛ زیرا اگر منشأ عبادت ،هراس از ضرر و ترک تدبیر و انعام ،یا طمع و شوق دریافت عطا باشد،
تنها نسبت به پرورنده و مبدأ تدبیر رواست ،اگر چنانچه منشأ آن ،شوق دیدار معبود باشد ،باز هم درباره منعم
1
و مبدأ کمال صادق است».
2ــ چرا خداوند بندگی خود را ،راه راست و درست زندگی بیان کرده است؟

تنها خدا رب و پروردگار هستی است و همه چیز تحت قدرت اوست و بندگی هرچه غیراز خدا ،در
1ــ تفسیر تسنیم ،ج  ،1ص 354
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حقیقت بندگی چیزهایی است که هیچ نقش و قدرتی در این عالم ندارند و اگر کسی در این مسیر گام بردارد
و زندگی خود را با اتکا به غیرخدا پیش برد ،در راهی پرخطر گام گذاشته که سرانجامی جز سقوط ندارد.
 5تبیین ُبعد فردی توحید عملی
حقیقت توحید عملی در بُعد فردی با بیان ساده عبارت است از اینکه انسان ،عبادت ها و کارهای خود
را برای رضای خدا و اطاعت از او انجام دهد و در برنامه های زندگی ،به کس دیگری جز او توجهی نداشته
باشد و به زندگی خود رنگ الهی بخشد.
شاکله
استاد مطهری این حقیقت را به گونه ای عمیق تر مطرح می کند و توحید عملی را در شخصیت و
ٔ
آدمی وارد می کند و با عبارت « یگانه شدن برای خدا» از آن یاد می کند .ایشان می گویند :توحید عملی به
1
معنای «یگانه شدن انسان برای خدا» و « توحید در شخصیت» است.
در این قسمت ،دبیر محترم توضیح می دهد که چگونه توحید عملی سبب « وحدت شخصیت» انسان
می شود و او را در جهت الهی یگانه می کند.
توضیح :انسان
دربردارنده گرایشهای متفاوت ،غرایز و قوای گوناگون ،خواستها و تمایالت مختلف
ٔ
اراده انسان را به سوی خود میکشند .این کششها و کوششهای
است که در حالت عادی ،هر یک از اینها ٔ
متفاوت ،وحدت و انسجام شخصیتی را از فرد میگیرند و وجودش را متفرق و درهم ریخته میسازند؛
بهطوریکه فرد پس از مدتی میبیند که به جایی نرسیده و به کمالی دست نیافته و وجود معنوی او از هم گسسته
و متالشی شده است.
همه این گرایش ها ،غرایز و قوای درونی یک جهت پیدا کنند و در خدمت
توحید عملی سبب می شود که ٔ
یک هدف قرار بگیرند و هر کدام در جای مناسب خود و به میزان معتدل ،مؤثر واقع شوند و آدمی در درون
خود احساس آرامش و هدف داری کند و با اعتمادبه نفس ،حرکت تکاملی خود را پیش برد ،استعدادهایش
شکوفا شود و با خود شکوفایی و خالقیت و بالندگی ،قله ها را فتح کند.
 ٦انجام فعالیت «خودارزیابی»
در این فعالیت دانش آموز در یک تفکر فردی بایستی به بررسی رفتارهای خود بپردازد و ببیند تا چه حد
زندگی شخصی وی رنگ و بوی توحیدی دارد.
در انتخاب دوست مالکش خداست یا مسائل دیگر؟
در انتخاب پوشش تا چه حد دستورات الهی برای وی مهم است؟
در انتخاب الگوهای زندگی چطور؟
رفتارش با دیگران تا چه اندازه براساس معیارهای یک انسان موحد است؟
مجموعه آثار ،شهید مطهری ،ج  ،2ص 116
1ــ
ٔ
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آیا بدن خود را امانتی الهی می داند؟
آیا خود را در قبال سایر موجودات مسئول می شمارد؟
تدبر در قرآن ()2
 ٧انجام فعالیت ّ
نکته :عالمه طباطبایی در ذیل این آیه می فرماید عبادت و بندگی این گونه افراد در صورتی است که
پرستش خدا خیر دنیا برایشان داشته باشد و معلوم است که الزمه این طور پرستش این است که دین را برای
دنیا استخدام کنند؛ اگر سودی مادی داشت پرستش خدا را استمرار می دهند و بدان دل می بندند اما اگر
دچار فتنه و امتحان شوند از دین روی برمی گردانند.
همچنین این فرمایش امام حسین که می فرمایند :ال َّناس َع ِب ُید ال ُّدنیا ،و ال َّد ُین ل َِع ٌق َع َلی ِ
ألس َن ِت ِه م،
ُ
َ
َی ُحوطُ و َن ُه َما َد َّر ِ 
ِ
الب َل ِء َق َّل ال َّدیَّاُنون 1.می تواند ما را در تبیین مفهوم « و من الناس
ت َم َعای ُش ُه مَ ِ ،فإ َذا ُم َّح ُصوا ب َ
یعبداللّه علی حرف» توانمندتر کند .با توجه به این نکته پاسخ تفصیلی سؤاالت به شرح ذیل خواهد بود:
1ـ پرستشی که از روی ایمان باشد با پرستشی که از روی تردید باشد ،چه تفاوتی دارد؟
پرستشی که از روی ایمان باشد ،پرستشی ثابت و پایدار است؛ یعنی فرد در هر شرایطی چه در خوشی
و چه در راحتی ،چه در تنگنا و چه در آسایش ،دست از پرستش خداوند برنمی دارد .اما پرستشی که از
روی تردید باشد مقطعی و سطحی است و حوادث تلخ و شیرین آن را تغییر می دهد .یعنی وقتی خیری به
فرد می رسد خدا را عبادت و بندگی می کند و هنگامی که سختی و شری به وی می رسد ،از خدا رویگردان
می شود.
2ــ چرا برخی انسانها ،در برابر هر خیر و شری که به آنها میرسد ،دو روش متفاوت پیش میگیرند؟
این به ایمان انسان برمی گردد .کسی که خدا را با جان و دل نپذیرفته و ایمان به خدا در متن زندگی اش
لبه جایی قرار
قرار نداشته باشد ،بسته به شرایط خدا را می پرستد .این افراد همانند کسانی هستند که در ٔ
گرفته اند که آنجا نیز مستقر و پابرجا نیست و با تکان مختصری از مسیر خارج می شود.
اما انسان مؤمن چون دل به خدا سپرده و تابع فرمان های اوست ،در هر شرایطی دست از پرستش خداوند
برنمی دارد ،زیرا می داند این جهان تحت تدبیر خداوندی حکیم است و هیچ حادثه ای در جهان بی حکمت
نیست.
 ٨تبیین ُبعد اجتماعی توحید عملی
همان طور که در این درس می بینید ،توحید عملی تنها یک امر فردی نیست ،بلکه بُعد اجتماعی هم دارد.
طرح توحید در این دو بُعد ،اقتباس از آثار استاد شهید مطهری است .ایشان با طرح این دیدگاه ابتکاری،
رابطه شخصی انسان با خدا فراتر برده و بیان
توحید در عبادت (توحید عملی) را از یک موضوع فردی و
ٔ
1ــ بحار االنوار ،مجلسی ،ج  ،44ص 382
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صحنه تحقق توحید عملی شود و جهت الهی بگیرد.
می کند که جامعه اسالمی نیز باید
ٔ
اگر تجلی توحید عملی در فرد به صورت تحصیل معرفت اللّه است ،تجلی توحید عملی در جامعه نیز
تحقق عدالت و قسط می باشد و به همین جهت انبیا دو هدف داشته اند :یکی اینکه انسان ها را به ایمان به
خدا و معرفت اللّه دعوت کنند ،دیگر اینکه جامعه را به سوی قسط و عدالت هدایت نمایند .هدف اول که
سوره احزاب مشخص شده است:
هدف اصلی و برتر است ،در آیات  45و 46
ٔ
یا َایها ال َّن ِ
ِ
ِ
ذیرا
ُّ َ
بی انّا َار َس َ
لناک شاه ًدا و ُمبَ ّش ًرا و ن َ ً
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
و داعیا الَی اللّه باذنهی
َ ً
ِ
نیرا
م
ا
راج
َو س ً ُ ً
سوره حدید طرح گردیده است:
آیه 25
هدف دوم که هدف مقدمه ای است ،در ٔ
ٔ
ل َ َقدَ ارسلنا رسلَنا ِبالب ِی ِ
نات
َّ
َ ُ ُ
و َانزلنا معهم ِ
المیزان
و
تاب
الک
َ
َ َ ََ ُُ
َ
ِلیقوم ال ّناس ِب ِالق ِ
سط …
َ َ َ
در حقیقت ،جامعه مانند وجود فردی ،از نهادها ،افراد و گروه های متفاوت و خواست ها و گرایش های
متنوع تشکیل شده که اگر هر کدام از اینها بخواهند جامعه را به سوی امیال خود سوق دهند و فعالیت
اجتماعی را در جهت مطامع خود سامان بخشند ،وحدت و تعادل اجتماعی به هم خورده و گسیختگی
اجتماعی پدید خواهد آمد .توحید اجتماعی بدان معناست که گروه ها ،نهادها و گرایش های متنوع جامعه
سمت و سوی واحد پیدا کنند و در جهت رضایت خداوند و اطاعت از او سامان یابند و همان طور که خداوند
خواسته است ،بر تمام ارکان جامعه ،مساوات و عدالت حاکم باشد.
 ٩ارتباط دوسویۀ توحید فردی و اجتماعی
نکته مهمی به مخاطبان است و آن اینکه امکان ندارد که یک فرد بتواند به طور
این قسمت به دنبال بیان ٔ
کامل زندگی فردی خود را توحیدی کند ،مگر اینکه جامعه ای که در آن زندگی می کند نیز توحیدی باشد.
یعنی میان توحید فردی و اجتماعی ارتباط دو سویه است .تا افراد جامعه در مسیر توحید گام برندارند،
جامعه توحیدی نخواهد شد و اگر جامعه و ارکان اجتماعی آن توحیدی نباشند ،زمینه برای توحید فردی نیز
به طور کامل فراهم نخواهد بود .این نکته در پاسخ به افکار غلطی که از سوی برخی گروه های مذهبی ترویج
می شود ،بیان شده است .توضیح اینکه ،برخی از افراد مذهبی گمان می کنند که برای دستیابی به زندگی
توحیدی ،نیاز به تشکیل حکومت دینی نیست و در هر جامعه ای می توان یک موحد کامل بود .این افراد
با این نگاه و اندیشه ،هیچ دغدغه ای برای تشکیل حکومت دینی و به تبع آن اصالح ساختار جامعه ندارند و
دین را در یک سری مسائل شخصی خالصه می کنند .در این بخش توضیح داده شده که تا جامعه و نهادهای

33

اجتماعی آن در عرصه های مختلف فرهنگی ،اقتصادی ،هنری و ...توحیدی نشوند ،قطعاً حرکت در مسیر
توحید سخت خواهد بود .توضیح بیشتر این مطلب در پاسخ به سؤال اندیشه و تحقیق بیان شده است.
 10تبیین مسئلۀ توحید و شرک در جهان امروز
یکی از مسائل مهم ،بررسی موضوع شرک و کفر در جهان امروز و رویارویی آن با توحید است .گرچه
بیشتر انسان ها امروزه خداوند را انکار نمی کنند و می پذیرند که این جهان را خدا آفریده استّ ،اما در ساختار
صحنه فعال زندگی غایب است.
تمدن جدید و در زندگی انسان ها ،خداوند حضور ندارد و از
ٔ
مسئله «غفلت» که امروزه توسط منتقدین جدید مطرح می شود و بسیاری از متفکرین غربی نیز بر آن تأکید
ٔ
می ورزند ،با انکار خداوند متفاوت است؛ ممکن است موضوعی انکار نشود ،اما آن چنان بی اهمیت شود که
دیگر تأثیری در زندگی نداشته باشد و نقشی ایفا نکند.
به عبارت دیگر ،امروزه توجه انسان ها به اموری جلب شده و آن امور برای آنها اهمیت یافته که سبب
بی توجهی و غفلت از خداوند شده است .امروزه انسان ها به پرستش بت های جدیدی مشغول شده اند که مانع
از پرستش خدای یگانه شده است و حتی خداوند را هم برای همین بت های جدید می خواهند.
دانش آموزان را به این نکته توجه دهیم که منظور از بت های جدید ،آن اموری هستند که جای خدا را
حب و بغض های افراد را جهت می دهند .این بت ها ،می توانند
در قلب ها گرفته اند و هیجان ها و تالش ها و ّ
بازیگران سینما ،فوتبالیست های مشهور ،گروه های مجازی ،ماهواره ها ،مدها و سلیقه هایی باشند که هر روز
وارد زندگی برخی افراد می شوند و آنان را به خود معطوف و مشغول می کنند ،به گونه ای که فرد سبک زندگی
خود را براساس آنان تنظیم می کند.
در بُعد اجتماعی و سیاسی نیز نظام کنونی حاکم بر جهان ،یک نظام طاغوتی است که مانع حاکمیت دین
سلطه چند قدرت بزرگ سیاسی جهان ،که آنها
در روابط اجتماعی شده است .مردم جهان ناگزیرند تحت
ٔ
طبقه سرمایه دار و ثروتمند جهان هستند ،زندگی کنند ،امر و نهی آنهار را بپذیرند و عمال ً ناتوان
خود کارگزار ٔ
از ابراز اراده خود باشند.
تذکر :در اینجا ممکن است دانش آموزان این مسئله را طرح کنند که وقتی ما به داخل کشورهای غربی
نگاه می کنیم و روابط بین خودشان را در نظر می گیریم ،می بینیم برای خودشان روابط خوبی ایجاد کرده اند
و از این جهت از دیگران جلوترند؛ رفاه ،نظم ،پیشرفت علمی و تسهیالت فراوان زندگی از مصداق های این
روابط خوب است.
در توضیح این مسئله باید به نکات زیر توجه داشت:
1ــ رفاه و آسایش در کشورهای غربی به میزان بسیار باالیی ناشی از
رابطه غیرعادالنه در جهان و
ٔ
استثمار و استعمار ملت هاست .اگر روابط عادالنه ای در سطح جهان برقرار شود و منابع و ثروت کشورهای
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جهان با این قیمت ناچیز به دنیای غرب سرازیر نشود ،شرایط کنونی در غرب به کلی دگرگون می شود .به
بیان دیگر ،کشورهای غربی ،در مقیاس جهانی ،شبیه به خانواده ای کوچک هستند که ثروت دیگر خانواده ها
را می بلعند و میان خود توزیع می کنند.
2ــ بسیاری از معضالت و مشکالت کشورهای غربی ،از طریق قدرت سیاسی و اقتصادی به بیرون از
خودشان منتقل می شود و گریبان جوامع ضعیف را می گیرد .بیماری ایدز در آمریکا پدید می آید ولی اکنون
در کشورهای آفریقایی و آسیایی بیداد می کند .مواد مخدر که در کشورهای آسیایی و آمریکای التین کشت
می شود ،عموماً برای حمل به کشورهای اروپایی است و سرمایه داران بزرگ غربی در پشت پرده سود آن را
می برندّ ،اما اعتیاد و بدبختی آن برای کشورهای آسیایی و آفریقایی است .تجارت سکس و ربودن دختران
بی گناه از کشورهای محروم آسیایی و آفریقایی به سوی کشورهای غربی انجام می گیرد .اسلحه های مخرب
شیمیایی و غیرشیمیایی توسط همین کشورهای غربی تولید می شود و با جنگ هایی که در کشورهای ضعیف
راه می اندازند ،ثروت های کالن به دست می آورند.
باید برای دانش آموزان این سؤال را طرح کنیم که آیا این رفاه و آسایش مادی که به بهای فقر و نابسامانی
چهره به ظاهر زیبای زندگی غربی ،هزاران بدبختی و
میلیاردها انسان فراهم آمده ،زیباست؟ آیا در زیر این
ٔ
نابسامانی مخفی نشده است؟
3ــ ما وقتی از تمدن سخن می گوییم ،مقصودمان یک کشور و سرزمین خاص نیست .تمدن یک امر
جهانی است که سبب روابط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و هنری خاص در جهان شده و نوع زندگی
همه کشورهای جهان ،کم یا زیاد ،تحت تأثیر آن هستند .ما در بررسی
خاصی را در جهان رقم زده است و ٔ
شیوه زندگی چه آثار و ثمراتی برای بشریت داشته است و چه
خود می خواهیم ببینیم این تمدن کنونی و این ٔ
مشکالتی برای وی به بار آورده است .آیا این تمدن ،احساسی از خوشبختی و رضایت درونی را برای مردم
جهان ،دست کم برای انسان های غربی ،به ارمغان آورده است یا آن را از گذشته ضعیف تر کرده است؟
4ــ در برخورد با غرب و شناخت غرب ،گاهی به الیه های رویی و سطحی آن توجه کرده ایم ،این الیه های
اولیه روبنایی به غرب ،ما
سطحی و ظاهری مانع
مشاهده الیه های زیرین و باطنی آن می شود .آری در نگاه ٔ
ٔ
الیه
شاهد نظم ،رعایت حقوق ،احترام متقابل ،رفاه و آسایش هستیمّ ،اما در نگاهی عمیق تر و با عبور از این ٔ
جامعه غربی با مشکالت بی پایان دست به گریبان است.
ظاهری درخواهیم یافت که
ٔ
جامعه
برای مثال ،اگر احترام متقابل و رعایت حقوق دیگران به عنوان یک ارزش و یک اخالق در درون
ٔ
غربی نهادینه شده است ،چرا سیاستمداران آن کشور ،پیش پا افتاده ترین حقوق ملت های محروم را رعایت
نمی کنند؟ معلوم می شود که این رعایت حقوق به عنوان یک ارزش اصلی و مقدس تلقی نمی شود و تا آنجا
همه موازین
محترم است که مانع منافع نباشد .در واقع ،تمدن غرب بر فردیت و منافع فردی استوار است و ٔ
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قاعده ِ
کلی نظام غربی است که « اگر
از آن جهت رعایت می شوند که به حفظ منافع فرد منجر شود .این
ٔ
می خواهی دیگران معترض منافع تو نشوند ،منافع آنان را مراعات کن و نادیده نگیر».
وقتی میگوییم نظام سرمایهداری غرب (که آمریکا هم شامل آن میشود) مشکالت خود را به جهان سوم
منتقل میکند ،مربوط به شناخت همان الیههای زیرین است .برای نمونه ،ثروت اصلی کشور آمریکا از طریق
فروش اسلحههای استراژیک است .اگر آمریکا نتواند اسلحه بفروشد ،سطح زندگی مردم بهشدت تنزل پیدا
میکند ،قدرت خرید کاهش مییابد و موج اعتراضات کشور را فرا میگیرد .اسلحه نیز وقتی به فروش میرسد
ناحیه دیگران تهدید میشوند و باید برای
که در جهان ،روابط خصمانه حاکم باشد و کشورها احساس کنند که از ٔ
این تهدیدات خود را آماده نمایند .به همین جهت سازمانهای سیاسی جاسوسی آمریکا دست بهکار میشوند و
با شیوههای مختلف روابط تهدیدآمیز میان کشورها را رقم میزنند و اسلحههای خود را به فروش میرسانند.
با توجه به این نکات ،برای پاسخ دادن به چنین مسئله هایی الزم است که دبیر محترم ،اطالعات کافی
درباره تمدن جدید و الیه های زیرین زندگی غربی به دست آورد تا بتواند دانش آموزان را متوجه حقیقت نماید.
ٔ
البته ما نباید دستاوردهای مثبت تمدن جدید و کاستی ها و تنبلی های کشورهای جهان سوم و نیز ملل
اسالمی را که در چند قرن اخیر اتفاق افتاده است ،نادیده بگیریمّ .اما برخی افراد با بزرگ کردن این کاستی ها
زمینه شکوفایی و استقالل را از بین می برند ،که
روحیه ملت خود ،بخصوص جوانان را تضعیف می کنند و ٔ
ٔ
کاری خطا است.
 ١١انجام فعالیت تحلیل و بررسی
درباره آن
درباره مطالبی است که در متن درس طرح شده و از دانش آموزان خواسته شده که
این فعالیت
ٔ
ٔ
اندیشه کنند .پاسخ این سؤال ها ممکن است یکسان نباشد و هر دانش آموزی متناسب توانایی خود پاسخی
دهد.
دبیر محترم در هنگام پاسخ دانش آموزان ،نظرات آنها را اصالح می کند و راهنمایی های الزم را ارائه
می دهد و از گفتن پاسخ ها به گونه ای که دانش آموزان آن پاسخ ها را بنویسند ،خودداری می نماید.
سؤال های طرح شده به گونه ای است که دانش آموز را به تأمل وادار می کند تا خودشان به این حقیقت
پی ببرند که چه بت های جدیدی در زندگی امروز انسان ها وجود دارد که زمینه را برای توجه به خدا کم کرده
یا از بین برده است.
جنبه عملی دارد و تأثیری هم در امتحانات کتبی ندارد ،به
تذکر :انجام این قبیل فعالیت ها که بیشتر ٔ
روش دبیر و اهمیت دادن وی وابسته است .اگر ما به تأثیرات عملی درس اهمیت می دهیم و می خواهیم
دانش آموزان را قدمی هرچند کوچک در رفتار دینی به پیش ببریم ،باید این فعالیت ها را در فضایی کامال ً
جدی به اجرا درآوریم .این تصور که فقط بخش هایی از درس اهمیت دارد که در امتحان کتبی و آزمون
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سراسری مورد ارزشیابی قرار می گیرد ،ریشه در این دیدگاه دارد که درس دینی ابزاری برای نمره گرفتن
استّ .اما دبیری که می خواهد روی دانش آموزان خود اثر تربیتی بگذارد ،باید متن و محتوای آموزشی را
در خدمت نتایج عملی و کاربردی قرار دهد و دانش آموزان را در این زمینه ها فعال کند.
 12انجام فعالیت اندیشه و تحقیق
آیا می توان تنها به جنبۀ فردی توحید عملی معتقد بود ولی جنبۀ اجتماعی آن را قبول نداشت؟

رابطه دو سویه وجود دارد .هرقدر که مردم یک جامعه
خیر ــ زیرا میان بُعد فردی و بُعد اجتماعی توحید ٔ
به سوی توحید حرکت کنند ،ارکان جامعه نیز بیشتر رنگ توحیدی به خود می گیرد؛ همان طور که هرقدر
نهادهای اجتماعی در خدمت اجرای قوانین الهی باشند ،زمینه برای رشد انسان ها و حرکت به سوی خداوند
و بندگی موحدانه آسان تر می گردد.
بنابراین اگر نهادها و ارکان یک جامعه مانند ارکان سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و ...توحیدی نباشد
و جامعه براساس طاغوت اداره شود ،بستر الزم برای حرکت انسان ها در مسیر توحید به سختی صورت
خواهد گرفت .به عنوان مثال اگر اقتصاد یک جامعه براساس معامالت غیرشرعی و ربوی صورت گیرد،
خواه ناخواه مال حرام وارد زندگی انسان ها می شود و آنها را از حرکت در مسیر توحید باز می دارد و یا
اگر سیاست و حکومت یک جامعه طاغوت محور باشد ،حاکمان آن جامعه مردم را به سوی گمراهی سوق
می دهند .به این صورت که حکومت طاغوت ،که جهان را به همین عالم ماده محصور می کند و قائل به
ربوبیت خدا نیست ،سعی می کند تا حقیقت انسان را به سطح همین بدن مادی فرو بکاهد و با تأکید صرف بر
نیازهای مادی و لذت های دنیوی ،پیوسته توجه انسان های تحت حکومت خود را به این نوع نیازها مشغول
دارد و معلوم است که در چنین حکومتی ،موحد بودن در بعد فردی نیز بسی دشوار و مشکل است.
 13ارزشیابی از میزان یادگیری
موراد زیر برای ارزشیابی پیشنهاد می شود:
1ــ توانایی قرائت صحیح آیات
2ــ توانایی تبیین توحید عملی
3ــ انجام فعالیت تدبّر در قرآن ()1
4ــ توانایی تبیین بُعد فردی و توحید عملی
  5ــ انجام فعالیت تدبّر در قرآن ()2
  6ــ توانایی تبیین بعد اجتماعی توحید
سویه توحید فردی و اجتماعی
  7ــ توانایی تبیین ارتباط دو ٔ
  8ــ تبیین بحث توحید و شرک در جهان امروز
  9ــ پاسخ تحلیلی به سؤاالت بخش «تحلیل و بررسی»

37

قسمت سوم :تمهیدات
الف) دانستنیهای ضروری برای معلم
 1دیدگاه استاد مطهری دربارۀ توحید عملی :استاد مطهری که توحید عملی را «یگانه شدن انسان
در جهت پرستش» تعریف می کند ،در این باره می فرماید :توحید عملی یا توحید در عبادت یعنی یگانه پرستی،
به عبارت دیگر :در جهت پرستش حق یگانه شدن .بعد ًا خواهیم گفت که عبادت از نظر اسالم ،مراتب و
درجات دارد .روشن ترین مراتب عبادت ،انجام مراسم تقدیس و تنزیه است که اگر برای غیرخدا واقع شود
حوزه اسالم است .ولی از نظر اسالم ،پرستش منحصر به این
جرگه توحید و از
مستلزم خروج کلی از
ٔ
ٔ
قبله معنوی قرار دادن ،پرستش است .آن کسی که
مرتبه نیست؛ هر نوع جهت اتخاذ کردن ،ایدئال گرفتن و ٔ
قبله معنوی خود قرار بدهد ،آن را پرستش کرده است:
هواهای نفسانی خود را مقصد و ٔ
ِ
1
واه
َا َر َا َ
یت َم ِن اتَّ َخ َذ الٰ َههو َه ُ
آیا دیدی آن کسی را که هوای نفس خود را معبود خویش قرار داده است؟
آن کس که امر و فرمان شخص دیگر را که خدا به اطاعت او فرمان نداده ،اطاعت و در برابر آن تسلیم
محض باشد او را عبادت کرده است:
ِ2
ِاتَّ َخذوا َاحبارهُم و ر ۡهبان َ ُهم اربابا ِمن ِ
دون اللّٰه
ۡ ً ۡ
َ ۡ َ ُ
همانا عالمان دینی و زاهدان خود را به جای خدا ،خدای خویش ساختند.
ِ3
و الی َّت ِخ ُذ ب ۡع ُضنا ب ۡع ًضا اربابا ِمن ِ
دون اللّٰه
ۡ ً ۡ
َ
َ َ َ
و بعضی از ما انسان ها بعضی دیگر را به جای خدای خویش ،مطاع و حاکم بر خویش قرار ندهیم.
قبله روح و جهت حرکت و ایدئال قرار
بنابراین ،توحید عملی یا توحید در عبادت یعنی تنها خدا را مطاع و ٔ
دادن ،و طرد هر مطاع و جهت و قبله و ایدئال دیگر؛ یعنی برای خدا خم و راست شدن ،برای خدا قیام کردن،
برای خدا خدمت کردن ،برای خدا زیستن ،برای خدا مردن؛ آن چنان که حضرت ابراهیم گفت:
4
الس ِ
شرکین
رض َحنیفاً َو ما أنا ِم َن الۡ ُم
وجهت و
ماوات َو اال َ َ
جهی ِل َّلذی فَطَ َر َّ
َ
ِ َ َّ ُ َ َ
5
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مین.
ا َّن َصالتی و ن ُ ُسکی َو
مین ال َ
ک اُم ُ
شریک لَهو َو ِبذ ٰل َ
َ
رت َو َانَا َا َّو ُل الۡ ُم ۡسل َ
محیای و َمماتی للّه َر ّب العال َ َ
َ
آیه 43
1ــ
سوره فرقانٔ ،
ٔ
آیه 31
2ــ
سوره توبهٔ ،
ٔ

آیه 64
3ــ
سوره آل عمرانٔ ،
ٔ
آیه 79
4ــ
سوره انعامٔ ،
ٔ

سوره انعام ،آیات  162و 163
  5ــ
ٔ
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طیبه « الاله ّالاللّه» بیش از هر چیزی نظر بر توحید عملی
کلمه ٔ
این توحید ابراهیمی ،توحید عملی اوستٔ .
1
شایسته پرستش نیست.
است؛ یعنی جز خدا
ٔ
بعد از این توضیحات ،استاد مطهری بحثی را با عنوان «انسان و رسیدن به یگانگی» طرح می کند و
می گوید:
  مسئله به یگانگی رسیدن واقعیت وجودی انسان در یک نظام روانی و در یک جهت
« ٔ
جامعه انسانی به یگانگی و یکپارچگی در یک نظام
انسانی و تکاملی ،و همچنین رسیدن
ٔ
تجزیه شخصیت فردی انسان به قطب های مختلف و
مسئله
اجتماعی هماهنگ ،و متقابال ً
ٔ
ٔ
جامعه انسانی به
تجزیه
قطعه قطعه شدن واقعیت وجودی او به بخش های ناهماهنگ ،و
ٔ
ٔ
« من»ها و به گروه ها و طبقات متضاد و متناقض و ناهماهنگ ،مسائلی هستند که همواره
جنبه روانی و از
اندیشه ها را به خود معطوف داشته اند .چه باید کرد که شخصیت انسان از ٔ
2
نظر اجتماعی در یک جهت انسانی و تکاملی به یگانگی و وحدت برسد؟»
نظریه ایدئالیستی» طرح
ایشان آنگاه پاسخهای داده شده را در قالب
«نظریه ماتریالیستی» و ٔ
ٔ
«نظریه رئالیستی» توضیح
میکند و مورد نقادی قرار میدهد و در پایان ،پاسخ خود را به عنوان
ٔ
میدهد و میگوید« :اسالم که ظهور کرد ،در ِآن واحد به دو دگرگونی و انقالب و دو حرکت
دست زد .اسالم نگفت [اگر] تبعیضها ،بیعدالتیها یا مالکیتها را از بین ببرید خودبهخود
همه چیز درست میشود؛ و نگفت درون را اصالح کنید و به برون کار نداشته باشید؛ [اگر]
اخالق را بسازید اجتماع خودبهخود ساخته میشود؛ اسالم در ِآن واحد که ندای توحید روانی
یگانه او را سر داد ،فریاد توحید
و درونی را در پرتو ایمان به خدای متعال و یگانهپرستی ذات ٔ
3
اجتماعی را در پرتو جهاد و مبارزه با ناهمواریهای اجتماعی بلند کرد »...
ایشان پس از تبیین این دو حرکت اسالمی ،در پایان می گوید:
«از مجموع آنچه گفتیم روشن شد که توحید عملی ــ اعم از توحید عملی فردی و توحید
عملی اجتماعی ــ عبارت است از یگانه شدن فرد در جهت یگانه پرستی خدا و نفی هرگونه
هوی پرستی ،پول پرستی ،جاه پرستی و غیره؛ و یگانه شدن جامعه در
پرستش قبلی از قبیل ٰ
جهت یگانه پرستی حق از طریق نفی طاغوت ها ،تبعیض ها و بی عدالتی ها .فرد و جامعه تا
به یگانگی نرسد به سعادت نائل نمی گردد و جز در پرتو حق پرستی به یگانگی نمی رسد.
  1ــ مجموعه آثار ،ج ،2ص105
2ــ مجموعه آثار ،ج ،2ص 106
3ــ همان ،ص 110
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تفرق و تش ّتت شخصیت انسان و سرگردانی او و
سوره
آیه ،29
ٔ
قرآن کریم در ٔ
مبارکه زمر ّ
ٔ
بی جهتی او را در نظام شرک و متقابال ً یگانگی و به وحدت رسیدن و یک جهت شدن و در
مسیر تکامل واقع شدن او را در نظام توحیدی چنین بیان می کند:
ِ
ِ
سون و رجال ً سلَماً ِلرج ٍل َه ۡل یس َت ِ
ویان َمثَالً.
کاء ُم َتشاک َ َ َ ُ َ َ ُ
َۡ
َض َر َب الل ُّٰه َمثَال ً َر ُجال ً فیه ُش َر ُ
بنده چند فرد بدخوی ناسازگار است [که هر کدام با
خدا مثلی می آوردَ ،مثَل مردی که ٔ
خشونت و بدخویی او را به سویی فرمان می دهند] و مردی دیگر که [فقط] تسلیم یک فرد
است .آیا این دو مانند یکدیگرند؟
انسان در نظام شرک هر لحظه به سویی و به جانب قطبی کشیده می شود؛ خسی است بر دریا ،موج ها هر
لحظه او را در جهتی با خود می برند؛ ّاما در نظام توحیدی مانند یک کشتی مج ّهز به دستگاه های راهنمایی
1
است ،در یک جهت حرکت منظم و هماهنگ تحت فرمان مقامی خیرخواه»
 2حدیث مشهوری را عنوان بصری از امام صادق نقل می کند که راه رسیدن به حقیقت بندگی
را آموزش می دهد؛ عنوان بصری که بعد از پیمودن مشکالتی به حضور امام می رسد ،پس از سؤال و
جواب های اولیه ،می پرسد :حقیقت عبودیت کدام است؟
امام فرمود« :سه چیز است:
همه اموال
بنده خدا از آنچه خدا به وی سپرده برای خودش ملکیتی نبیند؛ چرا که بندگان مالی ندارندٔ ،
1ــ ٔ
را مال خدا می بینند و در جایی که خداوند امرشان کرده که مصرف کنند قرار می دهند.
بنده خدا برای خودش مصلحت اندیشی و تدبیر نکند ،بلکه تدبیر را به او بسپارد.
2ــ و ٔ
3ــ و تمام اشتغال او به کاری منحصر شود که خداوند او را به آن امر کرده و یا از آن نهی نموده است.
بنده خدا ،در آنچه که خدا به او سپرده ،ملکیتی برای خودش نبیند ،انفاق نمودن در آنچه خدا
بنابراین ،اگر ٔ
بنده خدا تدبیر امور خود را به مدیرش بسپارد مصائب و مشکالت
امرش کرده بر او آسان می شود و چون ٔ
دنیا بر وی آسان می گردد و زمانی که به آنچه خداوند به وی امر و نهی کرده مشغول شود ،دیگر فراغتی برای
خودنمایی و فخرفروشی بر مردم نمی یابد.
بنده خود را به این سه خصلت گرامی بدارد ،دنیا و ابلیس و مردم در نظر وی ناچیز می گردد
چون خداوند ٔ
و به جهت زیاده اندوزی و فخر فروشی و مباهات بر مردم ،دنبال دنیا نمی رود و برای ع ّزت و بزرگی ،آنچه را
که در دست مردم است ،طلب نمی کند و روزگارش را به تباهی از کف نمی دهد.
این اولین پله از نردبان تقوا است .خداوند تبارک و تعالی می فرماید «آن سرای آخرت است؛ آن را برای
اراده برتری جویی ندارند و دنبال فساد نمی گردند ،قرار دادیم ،و سرانجام نیک تنها برای
کسانی که در زمین ٔ
1ــ همان ،ص 116
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مردم با تقواست».
عنوان بصری می گوید :گفتم :یا اباعبدالله ،مرا سفارش و توصیه ای کن.
امام فرمود :تو را به نه چیز سفارش می کنم که آنها توصیه ام به آرزومندان راه خداوند است و از
پروردگار خواهانم تا تو را در انجام آنها موفق نماید .سه مورد آن در تربیت و تأدیب نفس و سه مورد دیگر
نگهدارنده این سفارش ها باش .مبادا در
در صبر و بردباری و سه مورد دیگر در علم و دانش است .پس
ٔ
انجام آنها سستی نمایی.
اما آنچه که تربیت نفس است1 :ــ مبادا چیزی را بخوری که بدان اشتها نداری که این حماقت و نادانی
را به دنبال دارد2 .ــ نخور مگر آن گاه که گرسنه شوی3 .ــ و چون خواستی بخوری با نام خدا از حالل
بخور .و یادآور سخن رسول خدا
باش که فرمود  « :هیچ وقت آدمی ظرفی را بدتر از شکمش پر نکرده
است؛ پس اگر ناچار به خوردن شد ،یک سوم شکم را برای طعام و یک سوم را برای آب و یک ثلث دیگر
را برای تنفس باز گذارد».
« اما سه خلصت صبوری1 :ــ اگر کسی گوید :اگر سخنی گویی ده برابر می شنوی ،تو بگو :اگر ده تا
بگویی یک سخن هم نشنوی2 .ــ اگر کسی تو را دشنام دهد به او بگو :اگر در گفته ات راست گو باشی از
خداوند خواهانم از من درگذرد و اگر دروغ گو باشی از خداوند خواهانم از تو درگذرد3 .ــ اگر کسی تو را
تهدید به ناسزایی کند ،تو او را به خیرخواهی و مراعاتش مژده بده… ».
ب) منابع
1
2
3
4

اللّٰه شناسی ،عالمه حسینی تهرانی ،انتشارات عالمه طباطبایی ،برای معلم
حکمت عبادت ،آیت الله جوادی آملی ،مرکز نشر اسراء ،برای معلم و دانش آموز
حکمت نظری و عملی در نهج البالغه ،آیت الله جوادی آملی ،مرکز نشر اسراء ،برای معلم و دانش آموز
جهان بینی توحیدی ،مرتضی مطهری ،انتشارات صدرا ،برای معلم و دانش آموز
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فقط برای تو

درس چهارم

اول :کلیات
قسمت ّ
الف) هدفها
کننده توحید عملی در فرد و جامعه است و تالش برای
 1هدف کلی :آشنایی با برنامه هایی که تقویت ٔ
اجرای آنها
 ٢هدف های آموزشی
 شناخت ارتباط توحید عملی با اخالص
 تبیین ضرورت اخالص در بندگی
 تبیین آثار و نتایج توحید عملی و اخالص
کننده اخالص در بندگی
 آشنایی با روش های تقویت ٔ
کننده اخالص
 تالش برای به کارگیری روش های تقویت ٔ
ب) ارتباط با درس قبل
ارتباط درس های یک کتاب ممکن است دو نوع باشد1 :ــ ارتباط موضوعی و منطقی2 .ــ ارتباط
روشی و برنامه ای .ارتباط درس های ّاول تا سوم از نوع ارتباط موضوعی و منطقی بود .در درس ّاول برهانی
بر وجود خدا در درس دوم ،مراتب توحید و در درس سوم ،توحید عملی طرح گردید .این موضوع ها ،از
لحاظ منطقی با یکدیگر مرتبط اند؛ درس سوم تابع درس دوم و آن درس هم تابع درس ّاول استّ .اما درس
چهارم از نظر روشی و برنامه ای با درس سوم ارتباط دارد .حال که دانستیم توحید عملی باید روح حاکم
جامه عمل بپوشد و وجود ما وجودی توحیدی شود .ما در این
بر زندگی ما باشد ،چه کنیم که این حقیقت ٔ
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درس می خواهیم به دانش آموزان بیاموزیم که اگر کسی در اندیشه و قلب ،توحید عبادی را پذیرفت و فهمید
که زندگی او باید تجلی گاه توحید عملی باشد ،با چه روش هایی می تواند آن را عملی کند.
ج) محورهای اصلی درس
1
٢
٣
٤

معنای اخالص و مراتب آن
ُحسن فاعلی و ُحسن فعلی
راه های تقویت اخالص
آثار و ثمرات بهره مندی از اخالص

قسمت دوم :سازماندهی فعالیت های یاددهی ــ یادگیری
الف) آمادهسازی و ایجاد انگیزه
روش های زیر برای ایجاد انگیزه در این درس پیشنهاد می شود:
 1ذکر نمونه هایی از زندگی رسول خدا  ،ائمه  اطهار و اولیای الهی که در مسیر بندگی و
انگیزه
اخالص قدم زده اند .ذکر این نمونه ها که بیشتر شامل خاطرات و داستان هایی از زندگی آنها می شود،
ٔ
زمینه این سؤال را هم فراهم می کند که« :چگونه می توان در مسیری که
دانش آموزان را تقویت می کند و ٔ
اولیا قدم گذاشته اند ،قدم گذاشت و به مراتبی از اخالص و توحید دست یافت؟»
 ٢استفاده از مناجات ها ،اشعار و سرودهای مناسب با توحید و یکتاپرستی ،مانند سرود «ملکا ذکر تو
گویم »...
 ٣ذکر خاطره های دانش آموزی نیز باب ورود مناسبی است .از دانش آموزان بخواهیم که کارهایی را
که فقط به خاطر خدا انجام داده اند ،یه یاد بیاورند و بیان کنند و حالت خود در هنگام آن عمل را هم توضیح
دهند.
ب) مراحل تدریس
این درس باید در ترکیبی از کار گروهی ،انفرادی ،بیان اخالقی و عاطفی و شیوه های برنامه ریزی ارائه
گردد .در هر روشی که دبیر محترم انتخاب می کند؛ الزم است مراحل زیر نیز مورد توجه قرار گیرد.

43
مراحل تدریس

ردیف
1

قرائت صحیح آیات

2

رابطه اخالص و توحید عملی
تبیین ٔ

3

انجام فعالیت تدبّر در قرآن

4

تبیین بخش «اخالص در بندگی»

5

انجام فعالیت «تفکر در حدیث»

6

انجام فعالیت «تطبیق»

7

انجام فعالیت «بررسی»

8

تبیین بخش «راه های تقویت اخالص»

9

تبیین بخش «میوه های درخت اخالص»

10

انجام فعالیت «بررسی»

 1قرائت صحیح آیات
این بخش همچون سایر دروس به مدت ده دقیقه در ابتدای کالس اجرا می شود.
 ٢تبیین رابطۀ اخالص و توحید عملی
با توضیحات دبیر ،دانش آموز متوجه می شود که اخالص ،نام دیگری برای توحید عملی است .اگر انسان
همه ابعاد زندگی خود را از غیر خدا خالص کند و تمام برنامه ها ،آرمان ها ،اخالق و افعال خود را برای خدا
ٔ
کند ،در توحید عملی موفق شده است .همچنین باید در ابتدای درس این نکته را بیان کنیم که انسان در میان
دو انتخاب قرار دارد و از دانش آموزان می خواهیم که دو طرف این انتخاب را مشخص کنند.
بندگی خداوند → انسان ← بندگی شیطان
خداوند از ما خواسته است تا بندگی شیطان را نپذیریم و به بندگی خودش درآییم .این را هم تذکر دهیم
هوی و هوس های درونی و اطاعت از طاغوت های بیرونی
که درآمدن به بندگی شیطان که در قالب پیروی از ٰ
جلوه گر می شود ،یک عمل ناگهانی و حرکت یک شبه نیست؛ بلکه به تدریج اتفاق می افتد .این هشدار را
باید به دانش آموزان بدهیم که انسان آهسته آهسته منحرف می شود و از مسیر عبودیت خارج می گردد.
بسیاری از انسان ها ،دین خدا و بندگی او را در فکر و قول پذیرفته اند اما در عمل تابع هوس های شیطانی
می گردند.
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این همان نوعی از شرک است که در زندگی بسیاری از انسان ها وجود دارد .زندگی آدمی همواره با
ناخالصی است .آدمی باید تالش کند که به خلوص در توحید برسد ،هرقدر اخالص خود را افزایش دهد،
اراده او در انجام دستورهای الهی و دوری از شیطان بیشتر می شود.
ٔ
 ٣انجام فعالیت «تدبر در قرآن»
1ــ منظور از قیام گروهی و فردی چیست؟ برای هر کدام نمونه هایی ذکر کنید.

یعنی انسان ها به صورت فردی یا گروهی برای اجرای دستورات خداوند به پاخیزند و اقدام کنند.
مطالعه کتب دینی ،امر به معروف و نهی از منکر (تذکرات فردی) و...
اقامه نماز،
ٔ
نمونه قیام های فردیٔ :
نمونه قیام های گروهی :برپایی نماز جماعت ،تشکیل حکومت اسالمی ،جهاد ،تشکیل گروه های خیریه،
تشکیل گروه های جهادی برای سازندگی در مناطق محروم و...
اعبدونی» و «اَن تَقوموا لِ ّل ِٰه» رابطه ای می بینید.
2ــ آیا میان عبارت «اَن ُ

بله ،یکی از مصادیق بندگی و پرستش خدا قیام و به پا خاستن برای خداست.
 ٤تبیین بخش «اخالص در بندگی»
علت بیان این مطلب در این بخش این است که دانش آموز گمان نکند که اخالص تنها کار اولیای الهی
و بندگان خاص خداست بلکه اخالص درجات و مراتب مختلف دارد و هرکس می تواند در حد وسع و توان
خود از آن بهره مند شود و آثار و برکات آن را در زندگی خود مشاهده کند .البته هرچه بیشتر در جهت
خالص شدن خویش تالش کنیم به مراتب باالتر اخالص نایل خواهیم شد.
توجه به این نکته الزم است که هر عملی از دو جزء تشکیل شده1 :ــ نیت و قصد درونی عمل کننده،
2ــ شکل ظاهری و عملی که از عمل کننده سر می زند .عمل خیری که شکل ظاهری آن خیر است ،از
نظر نیت و قصد درونی عمل کننده می تواند سه حالت داشته باشد:
1ــ کامال ً و از هر جهت برای خدا و به خاطر فرمان او و رضایت او باشد.
2ــ کامال ً برای یک هدف دنیایی و رسیدن به یک منفعت دنیایی او باشد.
3ــ عمل برای اطاعت از خداوند شروع شودّ ،اما نیات دنیایی و منافع دنیایی هم در این میان وارد شود
(شرک خفی).
از آنجا که نیت و قصد درونی در انسان عاملی است که موجب حرکت ارادی انسان برای انجام کاری
می شود ،آن را فاعل فعل می نامند و وقتی این نیت خالص و برای خدا باشد ،می گویند این فعل دارای
«حسن فاعلی» است .پس توجه داشته باشیم که وقتی می گویند «این کار حسن فاعلی دارد» ،منظور از فاعل
آن ،نیت و قصد است ،نه ِ
فرد عمل کننده .چرا که هم نیت و هم فعل ،هر دو فعل یک انسان است و هر دو از
انسان سر می زند و فاعلشان آن ِ
انسان عمل کننده است.
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رابطه نیت و قصد درونی با عمل است.
نکتۀ مهم :نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است ،ترسیم
ٔ
عمل هر فرد ،ظهور و تجلی نیت است و به تعبیر دیگر ظاهر هر انسانی که همان اعمال ظاهری او (مانند
انتخاب لباس ،غذا ،کار و…) و رفتار او را (مانند دوستی با این ،دشمنی با آن ،این صحبت را کردن ،آن
کاال را خریدن و )...تشکیل می دهد ،تجلّی باطن او و ِنیات باطنی اوست« .از کوزه برون همان تراود که
در اوست».
پس معقول نیست که کسی بگوید« :مهم آن است که باطن و درون انسان پاک باشد ،ظاهر
اهمیتی ندارد ونباید این قدر ظاهر را مالک قرار داد».
 5انجام فعالیت «تفکر در حدیث»
امیرالمؤمنین علی می فرماید:
فاع ُل ال َخی ِرَ ،خیر ِمن ُه؛ و ِ
ِ
الش ّ ِرَ ،ش ٌر ِمن ُه.
فاع ُل َّ
ٌ

در این سخن حکیمانه تفکر کنید و رابطۀ آن را با اخالص توضیح دهید.

دهنده کار خیر ،از آن عمل خیر برتر است و
این فرمایش امام علی بر این نکته تأکید دارد که انجام ٔ
دهنده کار شر از عملش بدتر و پست تر است.
انجام ٔ
خالصانه
رابطه این سخن با موضوع اخالص این است که از آنجا که هر کار خیری برآمده از ّنیت
اما
ٔ
ٔ
فاعل آن است ،پس می توان گفت که در حقیقت این ّنیت خالصانه فرد است که به کارش ارزش داده است،
پس جایگاه خود فرد نیکوکار از عملش برتر است .به عبارت دیگر این باور و ّنیت خالصانه آن فرد است که
باعث می شود کار خیر انجام شود.
در نقطه مقابل نیز باید گفت از آنجا که عمل شر برآمده از ّنیت ناسالم و افکار و باورهای غیر خدایی فرد
است پس فرد شرور بدتر و پست تر از عملش است .زیرا اگر این افکار و ّنیت ناسالم نبود ،این عمل شر هم
صورت نمی گرفت.
 6انجام فعالیت «تطبیق»

با توجه به تعریف باال از ُحسن فاعلی و ُحسن فعلی ،موارد زیر را بررسی کنید:
 1آیا ممکن است عملی دارای ُحسن فعلی باشد ،اما ُحسن فاعلی نداشته باشد؟ و یا برعکسُ ،حسن
فعلی نداشته باشد ولی دارای ُحسن فاعلی باشد؟ مثال بزنید.

بله ،اعمالی هستند که حسن فعلی دارند مثال ً فردی که مدرسه ای می سازد ،عملش حسن فعلی دارد ،اما
ممکن است همین عمل حسن فاعلی نداشته باشد .یعنی فرد این کار را برای خودنمایی و شهرت انجام داده
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باشد؛ پس ساخت مدرسه اگرچه حسن فعلی دارد اما حسن فاعلی ندارد.
از سوی دیگر ممکن است عملی حسن فاعلی داشته باشد اما حسن فعلی نداشته باشد .مثال ً کسی برای
رضای خدا می خواهد بین دو نفر که اختالف پیدا کرده و سر مسئله ای دعوا دارند ،داوری کند .اما به دلیل
جهل و ناآگاهی در داوری و قضاوت ،خود به خطا می رود و فرد بی گناه را گناه کار معرفی می کند.
طرح یک مسئله :ممکن است دانش آموزی بگوید ،دوستی دارم که واقعاً خدا را قبول دارد و همیشه
در کارهایش به دنبال انجام کار برای خداست ،و با همین نیت خیر ،اقدام به دوستی با دختری کرده است و
خانواده خوبی ندارد و از این رو تنها و بی پشتیبان
می گوید هدفش کمک کردن به این دختر است ،زیرا وی
ٔ
است .حال سؤال دانش آموز این است که برخالف آنچه کتاب گفته ،حسن فاعلی ،همیشه حسن فعلی را
به دنبال ندارد!
در پاسخ به این سؤال باید مسئله را باز کنیم و بگوییم برای رفتار این دوست شما دو حالت قابل فرض
است:
1ــ دوست شما نمی داند این کارها سبب رنجش خدا و ناراحتی او می شود و اگر بداند ،دیگر مرتکب آن
کارها نخواهد شد.
بنابراین ،در این حالت ،دوست شما قصد ونیت سوئی نداشته و آنچه مانع حسن فعلی شده ،جهل و
عدم آگاهی است ،نه سوء نیت .او از روی ناآگاهی فکر کرده که حقیقتاً این کار خوب است و خدا هم از آن
رضایت دارد و درنتیجه ،آن را انجام داده است .چنین شخصی را باید آموزش داد .و به حقیقت آگاه کرد
تا دیگر مرتکب آن نشود.
رابطه میان آن دو مربوط به مواردی است که کارها آگاهانه و
پس بحث ما در ُحسن فاعلی و فعلی و
ٔ
عامد ًا انجام شود .محل بحث ما از آنجایی است که شخص کاری از روی آگاهی و اراده و اختیار انجام
دهد.
2ــ دوست شما می داند که این کارها سبب رنجش و ناراحتی خدا می شود و در عین حال هم انجام
می دهد.
هوی و هوس شیطان گرفتار شده
بنابر سؤال و جواب قبل ،این فرد میان محبت خود به خدا و محبت به ٰ
هوی و هوس را بر رضایت خدا ترجیح داده است .او باید خود را از این تناقض نجات دهد و کار
و رضایت ٰ
هوی و هوس چنان قلب او را پر خواهد کرد
را با خدا و به نفع رضایت خدا یکسره کند ّ
وال به تدریج محبّت ٰ
که خدا را به کلی فراموش خواهد نمود.
 ٢اگر فردی تنها برای الغرشدن و یا سالمت جسم روزه بگیرد ،روزه اش صحیح است؟

خیر ،در انجام اعمال عبادی حتماً باید آن کار را به نیت قرب الهی و عمل به دستور خداوند انجام دهیم.

47

اگر کسی فقط به ّنیت سالمتی روزه بگیرد ،روزه اش باطل است .انسان مؤمن روزه را برای عمل به فرمان
خدا می گیرد و البته می داند که روزه برای سالمتی اش مفید استّ ،اما ّنیت وی از روزه کسب سالمتی نیست
بلکه اطاعت از فرمان خداست .از این رو اگر مثال ً کسی از ترس پدر و مادرش نماز بخواند ،نمازش باطل
همه فرامین و دستورات الهی می شود.
است .این مسئله شامل ٔ

 ٣اگر کسی به ّنیت شرکت در نماز جماعت مسجد از منزل بیرون بیاید و به دلیل مانعی نتواند به مسجد
برسد ،آیا نزد خدا ،پاداش دارد؟ به چه دلیلی؟

اندازه پاداش حضور وی در نماز جماعت است .دلیل آن این است که
بله ،قطعاً پاداشی که او می برد به
ٔ
فرموده پیامبرّ ،نیت مؤمن از عمل او برتر است،
وی ّنیت حضور در نماز جماعت را داشته و از آنجا که طبق
ٔ
پس او به دلیل نیتی که داشته پاداش نماز جماعت را برده است.
در این کار حسن فاعلی وجود دارد.
 7انجام فعالیت «بررسی»

با توجه به اینکه ریا در مقابل اخالص قرار می گیرد ،بررسی کنید که هر یک از موارد زیر مصداق ریا
قرار می گیرد یا مصداق اخالص؟
1ــ حضور در نماز جماعت :این مسئله دو وجه دارد .اگر نیت فرد از حضور در نماز جماعت ،جلب

رضای الهی و قرب به خدا باشد ،نماز او مصداق اخالص است .اما اگر به قصد موجه جلوه دادن خود و
ظاهرسازی باشد ،مصداق ریا است.
2ــ کمک به افراد نیازمند در حضور دیگران؛ اگر فرد به قصد جلب رضایت الهی به دیگران کمک
کند ،این کار مصداق اخالص است و حتی علنی کردن کمک به دیگران لطمه ای به پاداش وی نمی زند ،حتی
اگر این علنی کمک کردن موجب تشویق و ترغیب دیگران به کمک به فرد نیازمند شود ،بهتر هم هست.
اما اگر فرد به قصد خودنمایی در حضور دیگران کمک کند ،مصداق ریا است.
 8تبیین بخش «راه های تقویت اخالص»
راه اول :افزایش معرفت نسبت به خدا :هرقدر معرفت ما نسبت به موضوعی افزایش یابد ،تعلّق قلبی
ما هم نسبت به آن تقویت می شود .ما می توانیم در این مورد به دانش آموزان برنامه بدهیم و از آنان بخواهیم
درباره آیات آفاقی و
که بخشی از زمان خود را به مطالعه در این مورد اختصاص دهند .کتاب ها یا فیلم هایی
ٔ
انفسی خداوند ،نظم و علم حاکم بر جهان و صفات الهی وجود دارد که می تواند به دانش آموزان کمک کند.
نکته مهم تذکر داده شده است .نکته ای که عدم توجه به آن باعث تشکیل گروه های
در این قسمت یک ٔ
افراطی و تندرو در جهان اسالم شده است .ناآگاهی و جهالت برخی مسلمانان باعث شده است که امروزه
عده ای با سوء استفاده از این جهالت ،افراد متعصب و ناآگاه را به جای مبارزه با دشمنان اصلی مسلمین،
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به سمت مبارزه با خود مسلمانان ببرند .این افراد جاهل ،به گمان خود در حال جهاد در راه خدا هستند اما
اگر قدری معرفت نسبت به دین خود داشتند ،متوجه می شدند ،جهادی که در اسالم از آن نام برده شده،
جهاد با کفار و قدرت های استبدادی است که سعی در گمراهی و غارت مسلمانان دارند ،نه جهاد با برادران
دینی خود.
برنامه سوم ،راز و نیاز با خداوند است .نشان
راه دوم :راز و نیاز با خداوند و کمک خواستن از اؤ :
دادن متنهای زیبای ادبی که مناجاتهای پیامبر اکرم   
ائمه اطهار و بزرگان معرفت را در بردارد و نیز
و ٔ
انگیزه دانشآموزان را در انجام این برنامه افزایش
اشعار شاعران که راز و نیاز با خداوند را دربردارد ،میتواند
ٔ
دهد .نمونههایی از این راز و نیازها در بخش دانستنیهای ضروری خواهد آمد.
راه سوم :دوری از گناه و تالش برای انجام واجبات :اگر کسی برای خودش برنامه ای داشته باشد
و تالش کند آنچه را خداوند امر کرده انجام دهد و از آنچه نهی کرده دوری کند و اگر مرتکب خطایی شد آن
را جبران کرده و به سوی حق بازگشت نماید ،به تدریج حضور خداوند را در زندگی خود تقویت می کند و
اخالص خود را بیشتر می نماید.
 9تبیین بخش «میوه های درخت اخالص»
معموال ً این سؤال در ذهن جوانان است که برای چه خدا را خالصانه بندگی کنیم؟ چرا او عبادت خالصانه
خود را از ما خواسته است؟ مگر او به عبادت ما احتیاج دارد؟
همان طور که در دین و زندگی ( )1توضیح داده شد ،فرمان های خداوند ،همه برای انسان و به خاطر
اوست؛ زیرا خداوند می داند که چگونه استعدادهای ما به فعلیت می رسد و از چه طریقی ما می توانیم به
کمال ها و زیبایی ها دست یابیم ،این چگونگی و طریق را او به ما نشان می دهد .روشن است که اگر راهنمایی
خداوند را نادیده بگیریم به ثمرات آن هم نمی رسیم.
انگیزه آنان را در اطاعت از خداوند افزایش می دهد و رسیدن
نشان دادن ثمرات بندگی به دانش آموزان،
ٔ
به اهداف عاطفی درس را تسهیل می سازد.
ثمراتی که برای اخالص در کتاب آمده ،عبارت اند از:
 میوۀ اول :دستیابی به درجاتی از حکمت
 میوۀ دوم :نفوذ نا پذیری در برابر وسوسه های شیطان
عدم نفوذ شیطان در انسان و مأیوس شدن او از انسان مخلص یکی از ثمرات اخالص است .البته،
ملکه اخالقی دیگر مراتب دارد و انسان با تالش و جهاد با نفس به تدریج به مراتب عالی آن
اخالص مانند هر ٔ
دست می یابد و نفوذ شیطان هم به همین ترتیب کم می شود تا آنجا که دیگر شیطان از فرد با اخالص مأیوس
می شود و او را نفوذناپذیر می یابد.
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 10انجام فعالیت «بررسی»
قبل از پاسخ به پرسش این فعالیت ،الزم است همکاران به این نکته توجه کنند که:
ِ
ِ
سوره زمر ،عبارت « ...مخل ًصا
آیه 2
در قرآن کریم ،هم اصطالح «مخلص» به کار رفته و هم «مخلَص» .در ٔ
ٔ
سوره یوسف ،عبارت« ،انّه من عبادنا المخلَصین» به کار رفته که حاکی از مقام
آیه 24
ل َ ُه ّ
الدین» آمده و در ٔ
ٔ
ِ
اولیه اخالص را طی می کند و در حال
حضرت یوسف است .انسان «مخلص» ،انسانی است که مراتب ٔ
خالص کردن خود برای خداست .انسان «مخلَص» ،انسانی است که از این مراتب اولیه گذشته و اکنون
مرتبه از اخالص برسد .از نفوذ شیطان مصون
خداوند او را خالص برای خود برگزیده است .کسی که به این ٔ
می ماند و شیطان نمی تواند او را وسوسه کند و بلغزاند.
سوره یوسف ،دانش آموزان ماجرای هوس زلیخا را که دام شیطان برای
با توجه به آیات  32و 33
ٔ
گمراهی حضرت یوسف بود ،بیان می کنند و توجه و درخواست حضرت یوسف از خداوند و پناه بردن به
سوی او را عامل نجات حضرت یوسف   از این توطئه بیان می کنند.

قسمت سوم :تمهیدات
الف) دانستنیهای ضروری برای معلم
 1نمونه ای از اخالص در ایمان امام خمینی   از زبان استاد مطهری:
استاد مطهری چند روز قبل از انقالب برای مالقات امام به پاریس می رود و پس از بازگشت ،در یک
سخنرانی چنین می گوید« :من قریب دوازده سال خدمت این مرد بزرگ تحصیل کرده ام ،باز وقتی در سفر
روحیه او درک کردم که نه فقط بر حیرت من،
اخیر به پاریس ،به مالقات و زیارت ایشان رفتم ،چیزهایی از
ٔ
بلکه بر ایمانم نیز اضافه کرد .وقتی برگشتم ،دوستانم پرسیدند :چه دیدی؟
«آمن» دیدم؛ ِ
ِ
«آم ُن ِب َه َد ِف ِه» به هدفش ایمان دارد .دنیا اگر جمع شود نمی تواند او را از
«گفتم چهار تا ُ
هدفش منصرف کندِ .
«آم ُن ِب َس ِبیل ِه» به راهی که انتخاب کرده ،ایمان دارد .امکان ندارد بتوان او را از این
راه منصرف کرد .شبیه همان ایمانی که پیغمبر به هدفش و راهش داشتِ .
«آم ُن ِب َق ِول ِه» (به آنچه می گوید ایمان
دارد)  ...و باالخره باالتر از همهِ ،
جلسه خصوصی ایشان
«آم ُن ب َ َر ِب ِّه» (به پروردگارش ایمان دارد) .در یک
ٔ
1
به من می گفت :فالنی این ما نیستیم که چنین می کنیم ،من دست خدا را به وضوح می بینم».
 2جمله ها و نمونه هایی از راز و نیازها
است که در کتاب
 مناجات های خمس عشره از مناجات های عرفانی و زیبای امام سجاد
١ــ پیرامون انقالب اسالمی ،استاد مطهری ،ص .21
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«مفاتیح الجنان» آمده و نیازی به آوردن آنها نیست .خوب است که یکی از این مناجات ها را انتخاب کنید و
ترجمه آن را برای دانش آموزان بخوانید.
ٔ
 ابتدای کتاب گلستان سعدی ،مناجات زیبایی است که اهل ادب معموال ً آن را در خاطر دارند .قسمتی
از آن را در اینجا می آوریم:
«م ّنت خدای را ع ّز ّ
وجل که طاعتش موجب قربت است و به  شکر اندرش مزید نعمت .هر نفسی که فرو
مفرح ذات .پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی
می رود ّ
ممد حیات است و چون برمی آید ّ
شکری واجب.
عهده شکرش به درآید
کز
از دست و زبان که برآید
ٔ
ِ
الشکور
قلیل ِمن
عبادی َّ
کرا َو ٌ
ا ۡع َملوا َآل َ
َ
داود ُش ً
عذر به درگاه خدا آورد
بنده همان به که زتقصیر خویش
ورنه

سزاوار

خداوندیش

کس نتواند که به جا آورد

پرده ناموس بندگان را به گناه
باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده؛ ٔ
فاحش ندرد و وظیفه روزی خواران را خطای منکر نبرد.
گبر و ترسا وظیفه  خور داری
خزانه غیب
ای کریمی که از
ٔ
دوستان را کجا کنی محروم

تو که با دشمنان نظر داری»

1

 نوشته های عاشقانه ای از شهید دکتر چمران:
نماینده خدایی که برای آزمایش من قدم به زمین گذاشته ای ،تو را می پرستم ،تو را در
«ای درد اگر تو
ٔ
آغوش می کشم و هیچ گاه ِش ِ
کوه نمی کنم.
بگذار بند بندم از همه بگسلد ،هستی ام در آتش درد بسوزد و خاکسترم به باد سپرده شود؛ بازهم صبر
می کنم و خدای بزرگ را عاشقانه می پرستم.
ای خدا ،این آزمایش های دردناکی که فرا راه من قرار داده ای ،این شکنجه های کشنده ای را که بر من
روا داشته ای ،همه را می پذیرم.
خدایا ،با غم و درد انس گرفته ام .آتش بر من سالمت شده و شکست و نامالیمات عادی گشته است.
خدایا کودک که بودم از بلندی آسمان و ستارگان درخشنده اش لذت می بردم ،اما امروز از آسمان لذت
2
می برم زیرا بدون آن خفه می شوم؛ زیرا اگر وسعت و عظمت آن از شدت درد روحیم نکاهد دیگر خفه می شوم».
1ــ گلستان سعدی

2ــ خدا بود و دیگر هیچ نبود ،شهید دکتر چمران ،ص .54
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مقدمه لیلی و مجنون آمده است.
 نمونه ای از مناجات نظامی که در
ٔ
بی نام تو نامه کی کنم باز
ای نام تو بهترین سرآغاز
ای یاد تو مونس روانم

جز نام تو نیست بر زبانم

ای کارگشای هرچه هستند

نام تو کلید هرچه بستند

ای هست ِ
کن اساس هستی

کوته ز درت دراز دستی

ای واهب عقل و باعث جان

با حکم تو هست و نیست یکسان

ای مقصد همت بلندان

مقصود

نیازمندان

ای بر ورق تو درس ایام

زآغاز رسیده تا به انجام

عالم آفریدن

به زین نتوان رقم کشیدن

همه
قصه نا نموده دانی
ٔ

هم نامه نانوشته خوانی

در عالمِ

یک ذره زکیمیای اخالص

دل

گر بر ِمن من زنی شوم خاص

آنجا که دهی زلطف یک تاب
هم تو به عنایت الهی

زرگردد خاک و ُدر شود آب

آنجا قدمم  رسان که خواهی

از ظلمت خود رهاییم ده

با نور خود آشنایم ده

1

ب) منابع
1
٢
٣

منابع درس های قبل
خدا بود و دیگر هیچ نبود ،شهید دکتر چمران ،بنیاد شهید چمران ،برای دانش آموز
دیوان های شاعران بزرگ ،از جمله حافظ ،سعدی ،عطار ،فردوسی و نظامی

1ــ کلیات نظامی گنجوی ،داستان لیلی و مجنون.
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              قدرت پرواز

درس پنجم

اول :کلیات
قسمت ّ
الف) هدفها
 1هدف کلی :تبیین موضوع اختیار انسان و نسبت آن با نظام حاکم بر هستی
 2هدف های آموزشی
 درک وجدانی بودن اختیار و نشانه های فراوان آن در زندگی
 توجه و آگاهی به زمینه های شکوفایی اختیار
 تبیین نسبت اختیار با قضا و قدر الهی
اراده الهی
 تبیین ٔ
رابطه اختیار با ٔ
 شناخت محدوده و چارچوب اختیار
ب) ارتباط با درس گذشته
ولی و پروردگار جهان فقط
دانش آموزان در درس دوم با مراتب توحید آشنا شدند و دانستند که مالکّ ،
میوه توحید که همان توحید عملی بود طرح
خداست و مؤثر حقیقی در عالم اوست .در درس سوم ،ثمره و ٔ
گردید و مشخص شد که زندگی و مرگ انسان باید برای خدا باشد و تنها او را بندگی کند و فقط از او اطاعت
رابطه انسان با خداست و انسان به
درباره توحید و
نتیجه تفکر و تعقل
نماید .روشن است که این بندگی،
ٔ
ٔ
ٔ
اختیار خود ،مسیر بندگی خداوند را برمی گزیند.
در اینجا ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا برخی مراتب توحید مانند توحید ربوبی با قدرت اختیار
انسان منافاتی ندارد؟ آیا نظام قضا و قدر حاکم بر جهان مانعی در مسیر اختیار نیست؟ در این درس می آموزیم
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که این مراتب توحید و نظام قضا و قدر نه تنها مانع اختیار انسان نیست ،بلکه تسهیل کننده و زمینه ساز ِاعمال
اختیار است و رسیدن به توحید عملی با قدرت اختیار امکان پذیر است.
ج) محورهای اصلی درس
 1اختیار موهبتی است که هرکس به نحو وجدانی و شهودی آن را می یابد؛ هرچند با نشانه ها و شواهد
می توان آن را توضیح داد.
 ٢آگاهی بیشتر نسبت به اختیار ،سبب تحرک و پویایی بیشتر انسان می شود.
 ٣اعتقاد به «خدای حکیم و مدبر» و «حاکمیت قانونمندی و قضا و قدر الهی» بستر مناسبی برای ِاعمال
اختیار انسان فراهم می کند.
اراده انسان در کارهایش نیست.
اراده الهی در ٔ
همه افعال ،نافی ٔ
 ٤حضور ٔ

قسمت دوم :سازماندهی فعالیت های یاددهی ــ یادگیری
الف) آمادهسازی و ایجاد انگیزه
زمینه مناسبی برای ورود به بحث باشد؛ اینکه چرا نام این درس
درباره عنوان درس می تواند
سؤال
ٔ
ٔ
قدرت پرواز است ،می تواند فرصتی به دانش آموزان بدهد که با یکدیگر بحث کنند .نظرات آنان توسط دبیر
گرفته می شود تا پس از تدریس ،توضیحات الزم را ارائه کنند .در پایان تدریس ،دبیر محترم بار دیگر نظر
درباره عنوان درس را جویا می شود و ارتباط آن را با محتوا توضیح می دهد.
دانش آموزان
ٔ
ب) مراحل تدریس
جنبه عقالنی دارد .به همین جهت باید از شیوه هایی که قدرت استدالل را تقویت می کند
این درس ،بیشتر ٔ
کمک گرفت.
مراحل تدریس

ردیف
1

قرائت صحیح آیات

2

تبیین اختیار به عنوان یک حقیقت وجدانی و مشهود
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3
4

انجام فعالیت «تدبّر در قرآن (»)1

تبیین بخش «قانونمندی جهان ،زمینه ساز شکوفایی اختیار»

5
6

درباره «قدر و قضای الهی»
توضیح
ٔ

تبیین بخش «اصالح یک پندار»

٧

درباره اختیار انسان به عنوان مصداقی از تقدیر الهی
توضیح
ٔ

٩

انجام فعالیت «تدبّر در قرآن (»)2

٨

محدوده اختیار انسان
تبیین
ٔ

10

انجام فعالیت «تدبّر در قرآن (»)3

١١
١٢

اراده خداوند
تبیین ٔ
رابطه اختیار انسان با ٔ

انجام فعالیت « بررسی»

١٣

ارزشیابی

 1قرائت صحیح آیات
مطابق با درس های گذشته توسط دانش آموزان انجام می شود.
 ٢تبیین اختیار به عنوان یک حقیقت وجدانی و مشهود
بهتر است در تبیین وجدانی بودن اختیار ،از دانش آموزان کمک بگیریم و بپرسیم که «اگر کسی قدرت
اختیار را انکار کند ،چگونه می توانیم غلط بودن انکارش را نشان دهیم؟»
همچنین از دانش آموزان بخواهیم که یکی از نشانه های اختیار را توضیح دهند و بگویند که چگونه این
نشانه ها به وجود اختیار داللت می کنند.
کلمه «وجدانی» ما را به سمت مفهومی اخالقی سوق ندهد؛ «وجدان» به معنی یافتن است ،از
توجه کنیم که ٔ
َ«و َج َد» به معنی «یافت»؛ به گرایش ها ،ویژگی ها و خصوصیاتی از انسان که هر انسان آنها را در خود می یابد،
«وجدانی» می گویند .حال این ِ
امر وجدان شده ،می تواند یک گرایش اخالقی باشد یا یک ویژگی روحی.
«تدبر در قرآن (»)1
 ٣انجام فعالیت ّ
درباره
این فعالیت به صورت گروهی یا انفرادی انجام می شود .دبیر محترم از دانش آموزان می خواهد که
ٔ
نماینده گروه ها یا برخی از
آیات فکر کنند و نظر دهند که چگونه این آیات داللت بر اختیار دارند .آنگاه از
ٔ
افراد به صورت اتفاقی دعوت می کند که نظر خود را بیان کنند.
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سوره انعام بیانگر این است که خداوند رهنمودها و دالیل روشن خود را برای ما انسان ها
آیه 104
ٔ
ٔ
می فرستد و این انسان است که باید بر اساس تفکر و تصمیم با این رهنمودها مواجه شود .او هم می تواند
این دالیل روشن را نادیده بگیرد و تصمیم به مخالفت و نادیده گرفتن آنها بگیرد و هم می تواند با تفکر و
اشاره آیه به داشتن قدرت تفکر و
تصمیم درست ،دست به انتخاب صحیح زند ،و به نفع خویش گام بردارد.
ٔ
تصمیم گیری نشانه ای از اختیار انسان است.
آیه  182آل عمران ،اشاره به این نکته دارد که انسان مسئول اعمال خویش است و عذاب اخروی
همچنین ٔ
وی نتیجه اعمالی است که در دنیا انجام داده است .اشاره خداوند به این مطلب نشان از اختیار انسان است.
زیرا اگر انسان اختیاری در انجام اعمال خود نداشت یقیناً مسئول کردار خود نیز نبود و نباید به خاطر این
رفتارها مجازات می شد.
 ٤تبیین بخش «قانونمندی جهان ،زمینه ساز شکوفایی اختیار»
مسئله مهم در بحث اختیار است؛ آن مسئله این است که
این عنوان و مباحث مربوط به آن ،ناظر بر یک
ٔ
دایره اعتقاد به خدا و قضا و قدر الهی ،اختیار چگونه توجیه پذیر است؟
در ٔ
برخی از خاورشناسان اروپایی اعتقاد مسلمانان را به قضا و قدر ،عامل رخوت و سستی آنان دانسته و
گفته اند :تا وقتی چنین اعتقادی در میان مسلمانان رایج است ،آنان نخواهند توانست به سوی پیشرفت و
ساختن یک تمدن بزرگ قدم بردارند.
نظریه مخرب برای دانش آموزان و به صورت غیر مستقیم می خواهیم به دانش آموزان این
ما بدون طرح این ٔ
شناخت را بدهیم که نه تنها اعتقاد به خدا و قضا و قدر نافی و مانع اختیار نیست ،بلکه فقط با پذیرش خدا و
زمینه اعمال اختیار را فراهم می کند .کافی است که ما تلقی خود را نسبت به حاکمیت
قضا و قدر اوست که ٔ
خداوند در جهان و نظام قضا و قدر درست کنیم و صاحب دیدگاهی عقالنی و صحیح در این مورد باشیم.
پایه ِاعمال اختیار ،اعتقاد به خدای حکیم است .کسی که معتقد است این جهان را خدای حکیم
اولین ٔ
آفریده و اکنون نیز آن را اداره می کند ،احساس امنیت خاطر می کند .همان طور که گفتیم ،در دوران اخیر
که تفکر ماتریالیستی در غرب شایع شده و اندیشه های فلسفی نهیلیستی رایج گشته است ،اختیار و مسئولیت
انسان از دست رفته و یأس فلسفی نیز گسترش پیدا کرده است .نویسندگانی در غرب مانند آلبر کامو و
در ایران ،مانند صادق هدایت در دام این اندیشه گرفتار آمدند .وقتی خدا از جهان برداشته شود ،جهان
موجودی کر و کور خواهد شد که هیچ حافظ و نگهبانی ندارد .فضایی لبریز از سکوت و تاریکی در مقابل
انسان قرار خواهد گرفت که هراس ،دلهره و وحشت را به انسان منتقل می کند.
در چنین جهانیِ ،اعمال اختیار معنایی ندارد .اصال ً چرا انسان عمل کند؟ عمل او چه نتیجه ای خواهد
داشت؟ آیا چیزی قابل پیش بینی است که بتوان مطابق با آن عمل کرد؟ خودکشی های نویسندگانی مانند
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آلبرکامو ،کافکا و صادق هدایت ناشی از همین بدبینی نسبت به جهان و ناتوانی در تبیین خالقیت خداوند و
حکیمانه او بود.
اداره
ٔ
ٔ
دومین پایه ِ
تابع
که
اختیار،
پایه ّاول است ،اعتقاد به قضا و قدر می باشد .ما باید بتوانیم به مخاطب
عمال
ا
ٔ
ٔ
تفهیم کنیم که اعتقاد به قضا و قدر تصویری از جهان ارائه می دهد که امکان برنامه ریزی و طراحی و
تصمیم گیری و رفتار اختیاری را به انسان می دهد.
نتیجه مثبت و سازنده ،بستگی زیادی به توانایی ما ،در تبیین درست قضا و قدر دارد .قبول
رسیدن به این ٔ
تقدیر الهی به معنای پذیرش نظم ،قانونمندی و سامان دهی جهان خلقت است .تقدیر الهی به معنای آن است
که هر چیزی و هر حادثه ای در جهان بر اساس نقشه ای دقیق و با حسابی معین صورت می گیرد .روشن است
که انسان خواهان زندگی در چنین جهانی است .همین قانونمندی و تقدیر دقیق است که به انسان فرصت
می دهد دانش خود را به کار گیرد ،از طبیعت بهره ببرد ،اهداف و مقاصد خود را دنبال کند ،به پیش بینی امور
بپردازد ،مطابق با پیش بینی ها اقدام کند و به پیشرفت خود امیدوار باشد.
ما باید دانش آموزان را با این سؤال مواجه کنیم که اگر بخواهید میان چند منزل ،منزلی را برای سکونت
سازنده آن دانش و مهارتی به مراتب برتر از دیگران
انتخاب کنید ،آیا منزلی را انتخاب نمی کنید که معمار و
ٔ
داشته و با مهندسی دقیق تری آن منزل را بنا کرده است؟ آیا چنین منزلی شما را به خواسته های معقول و علمی
شده خود را به انجام رسانید؟
که دارید نزدیک نمی کند و امکان بیشتری نمی دهد تا فعالیت های برنامه ریزی ٔ
و آیا این منزل بهتر از منزلی نیست که تقدیر و تدبیری بر آن حاکم نیست و هر لحظه ممکن است در آن اتفاق
برنامه شما را بر هم زند؟
جدیدی بیفتد و ٔ
سوره فاطر ،این پیام را برای ما دارد که جهان تحت مدیریت خداوند است و به این مدیریت
آیه 41
ٔ
ٔ
می توان اعتماد کرد .اگر او فرموده که خودش این جهان و نظم آن را نگه داشته ،این یک تقدیر قابل اعتماد
است و مطابق با این تقدیر می توان در این جهان زندگی کرد و عمل نمود.
آیات  38تا 40
سوره ی ٰ ۤس برخی تقدیرات و قانونمندی های حاکم بر جهان ما را بیان می کند تا به خوانندگان
ٔ
درباره تقدیر را آموزش دهد.
خود نگرش درست
ٔ
حرکت پیوسته و دائمی خورشید در مدار خود که همراه با منظومه شمسی در کهکشان راه شیری در
جریان است ،نمونه ای از تقدیر الهی است .همان طور که حرکت ماه به دور زمین و میزان بهره مندی آن از
اندازه تابش آن را در شب ها متفاوت می کند ،خود تقدیر دیگری است.
نور خورشید که
ٔ
اینکه نه خورشید با ما برخورد می کند و نه ماه با خورشید و همه ستارگان و سیارگان و اقمار در مسیر
معینی در گردش اند ،نیز ناشی از تقدیر و اندازه گیری دقیق است.
اگر ما با همین تقدیر و نظم دقیق شب و روز نگاه کنیم که شب به دنبال روز می آید و روز به دنبال شب و
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رابطه دقیقی میان ِاعمال اختیار
بهره مندی های بی شماری که انسان از همین تقدیر می کند ،درمی یابیم که چه ٔ
انسان و تقدیرات الهی وجود دارد.
 5توضیح دربارۀ قدر و قضای الهی
خداوند جهان را بر اساس علم خود و حکمت خویش آفریده است؛ یعنی علم و حکمت خداوند ،مقدم
مرتبه
اراده اوست .البته این تقدم ،تقدم رتبی است نه زمانی (زیرا خداوند زمان بردار نیست) خداوند در ٔ
بر ٔ
علم و حکمت خود نظام جهانی را تقدیر می کند؛ یعنی ویژگی ،حدود و خصوصیات آن را تعیین و تقدیر
اراده خود ایجاد و خلق
و اندازه گیری می کند؛ یعنی نقشه جهان را به طور حکیمانه طرح می کند سپس با
ٔ
اراده خداوند می شود چون قضا مربوط
می نماید .پس تقدیر الهی مربوط به ٔ
مرتبه علم و قضای الهی مربوط به ٔ
به
مرحله پدید آوردن و حتمیت بخشیدن و ایجاد کردن است ،پس هر قضای الهی و هر حکمی مبتنی بر یک
ٔ
تقدیر جداگانه است.
اراده خداوند
علم خداوند ←
ٔ
(تقدیر)

←

(قضا)

 6اصالح یک پندار
برداشت آن مرد این بود که قضای الهی ارتباطی با این جهان ندارد و اگر قضای الهی بر مرگ کسی باشد،
چه ِ
پای ِ
دیوار خراب و چه پای دیوار محکم ،آن دیوار فرو خواهد ریخت و این شخص هم خواهد مرد.
امیرمؤمنان به آن مرد آموخت که تقدیر و قضای الهی همان نظام حاکم بر جهان است .قضای الهی
برای دیواری با این تقدیر (که روابط میان اجزای دیوار سست باشد) و برای دیواری با آن تقدیر (که روابط
میان اجزای دیوار محکم باشد) ،متفاوت است .آن دیوار قضایش این است که فرو بریزدّ ،اما دیوار دیگر که
دارای ویژگی حدود و اندازه و باالخره تقدیر دیگری است فرو نخواهد ریخت.
آن فکر غلط ،هر حرکت اختیاری از جانب انسان را بیهوده و عبث می شمردّ .اما جابه جایی امیرمؤمنان و
درباره قضا و قدر داشته باشیم ،می توانیم
اندیشه درستی
حرکت از دیوار خراب به سالم به ما می آموزد که اگر
ٔ
ٔ
اهل تحرک و پویایی باشیم و به ساختن زندگی بهتر اقدام کنیم.
 ٧توضیح دربارۀ اختیار انسان به عنوان مصداقی از تقدیر الهی
درباره این نکته ،تقابل میان اختیار و تقدیر را در اذهان کاهش می دهد و به مخاطبان می گوید
توضیح
ٔ
که نه تنها اختیار با تقدیر در تقابل نیست ،بلکه خداوند چنین تقدیر کرده است که انسان کارهای خود را با
اختیار انجام دهد.
البته انسان دو گونه کار و حرکت و عمل دارد؛ برخی از حرکات و اعمال که مربوط به جسم اوست،
اراده انسان باشد ،مانند حرکاتی که در دستگاه های مختلف بدن (معده ،روده ،رگ ها و
می تواند خارج از ٔ
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سلول ها) وجود دارد.
ّاما آن دسته از کارها که انسان با فکر و اندیشه و تصمیم گیری انجام می دهد ،فعل اختیاری محسوب
می شود و خداوند این خاصیت را در وجود انسان قرار داده است که به اختیار خود چنین کارهایی را انجام
دهد .به عبارت دیگر ،انسان نمی تواند این قبیل کارها را با اختیار انجام ندهد .به تعبیری دیگر ،نه تنها انسان
در این قبیل کارها مجبور نیست ،بلکه مجبور است که با اختیار آنها را انجام دهد!
 ٨تبیین محدودۀ اختیار انسان
طرح این موضوع در پایان بحث اختیار ،به منظور توجه به واقعیت هاست .وقتی می گوییم انسان اختیار
دارد ،به این معنا نیست که بر هر کاری تواناست .این اختیار خداوند است که محدودیت بردار نیست؛ چراکه
ذاتش نامحدود و صفاتش مطلق است.
محدوده اختیار انسان ،قانونمندی های حاکم بر جهان است .این قانونمندی ها توانایی انسان را
اولین
ٔ
محدود می کند و در عین حال ،به آن جهت می دهد .با وجود این ،همین قانونمندی هاست که به انسان توانایی
حرکت و استفاده از اختیار را فراهم می کند.
دایره عمل او
دومین
محدوده اختیار ،میزان علم و دانش فرد است .هرقدر دانش انسان کمتر باشدٔ ،
ٔ
نیز محدودتر می شود؛ به طور مثال ،کسی که با علم پزشکی آشنا نیست ،نمی تواند اراده کند و تصمیم بگیرد
که قلب یک بیمار را شفا بخشد .کسی که خلبانی نکرده است نمی تواند اراده کند و هواپیمایی را به پرواز
درآورد.
نکته حائز اهمیتی است که ما بهره مندی از اختیار را به علم گره بزنیم ،چراکه علم چیزی جز شناخت
این ٔ
نظام قضا و قدری جهان نیست؛ یعنی انسان با شناخت تقدیرات ،مسیر حرکت خود را تشخیص می دهد و
پیش می رود .پس علم گرایی و حرکت به سوی علم ،عین توجه به تقدیرات الهی است.
الیه
نکتۀ مهم :علم تجربی فقط الیه ای از قانونمندی ها و تقدیرات الهی را به ما نشان می دهد ،آن هم ٔ
سطحی و ظاهری جهان ،یعنی طبیعت را .جهان خلقت دارای مراتب عالی تر و برتر است که تقدیرات و
ویژه خود را دارند و از آنجا که آن مراتب عالی تر و برتر ،محیط بر این عالم ،به تعبیری ،باطن
قانونمندی های ٔ
این عالم اند ،ارتباط محیطی و محاطی و باطنی و ظاهری میان آن مراتب و این جهان برقرار است که خود،
یک نظام طولی شگفت انگیز را پدید می آورند به گونه ای که مراتب پایین ،به صورت قابلیت و زمینه و مراتب
باال به صورت فاعلیت در یکدیگر تأثیر می کنند و با هم در داد و ستدند.
علم و تمدن امروز گرچه ممکن است مراتب عالی تر وجود را انکار نکندّ ،اما در غفلت محض نسبت به
آن به سر می برد .در نتیجه جهان و انسان را یک وجهی می یابد و جز همین تقدیرات و نظام طبیعی که نظام
َعر ِ
ضی عالم طبیعت است ،چیزی را مشاهده نمی کند و این مشاهده نکردن را نبودن تلقی می نماید و خود
ْ
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را از بسیاری قانونمندی ها که توسط ابزار دیگری ،از جمله وحی ،قابل شناخت است ،محروم می سازد.
در قسمت دانستنی های ضروری به تبیین مراتب طولی عالم و برخی قانونمندی های آن اشاره خواهد
شد.
«تدبر در قرآن (»)2
 ٩انجام فعالیت ّ
تدبر کنید و به سؤال های زیر پاسخ دهید:
پس از ترجمۀ آیۀ زیر ،در آن ّ

ِ
ِِ
اللّٰه ال َّ ِذی س َّخر لَکُم الْبحر ِلتج ِری ال ْ ُفلْ ِ ِ ِ ِ
ون
ُ
ُ
ک فیه ِبأَ ْم ِره َو ل َتبْ َت ُغو ْا من فَ ْضله َو ل َ َع َّلکُم تَشکُ ُر َ
َ َْ َ ْ َ
َ َ

1

1ــ مقصود از رام و مسخر بودن دریاها چیست؟

منظور قانونمند بودن دریا است؛ یعنی ،دریا همچون سایر مخلوقات تابع قوانین مشخصی است که ما
انسان ها با شناخت آنها ،می توانیم آنها را به خدمت بگیریم .برخی از این قوانین توسط دانشمندان کشف
شده است.
2ــ چرا کشتی ها می توانند در دریا حرکت کنند؟

چون بر دریا قانون حاکم است و بر اساس همین قوانین ثابت و مشخص است که انسان ها متوجه می شوند
که باید چگونه وسیله ای بسازند که در آب دریا غرق نشود.
«تدبر در قرآن(»)3
 10انجام فعالیت ّ

بگویید چه تقدیراتی در موارد زیر به کار رفته است؟ به هم خوردن این تقدیرات چه عواقبی به دنبال
دارد؟
الف) جوانه زدن یک گیاه تا تبدیل شدن آن به گل
ب) تابش خورشید به اندازه ای که زمین و ساکنان زمین از آن بهره ببرند.
ج) برنامه ریزی یک دانش آموز سال دوازدهم برای قبولی در رشته مورد نظر

الف) برای جوانه زدن یک گیاه هم تقدیرات درونی یا همان ویژگی های خود گیاه باید مورد توجه قرار
گیرد و هم تقدیرات محیط پیرامونی گیاه .منظور از تقدیرات خود گیاه همان ویژگی های اختصاصی هر گیاه
است؛ مثال ً اینکه چه مدت زمان می برد تا دانه این گیاه جوانه بزند و یا چه مدت طول می کشد تا جوانه این
گیاه سر از خاک بیرون آورد و. ...
منظور از تقدیرات محیطی نیز همان میزان دمای محیط ،میزان آب مورد نیاز ،میزان تابش نور خورشید
و ...می باشد.
مسلماً اگر این تقدیرات به هم بخورد یعنی به عنوان مثال اگر گیاهی که نیاز به آب اندکی برای رشد دارد
و یا باید در محیط هایی با نور اندک رشد کند در شرایط دیگری قرار گیرد قطعاً موجب از بین رفتن آن گیاه
آیه 12
1ــ
سوره جاثیهٔ ،
ٔ
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می شود.
ب) تقدیراتی که می توان برای تابش خورشید در نظر گرفت فاصله و میزان تابش خورشید است؛ یعنی
کره خاکی داده است .اگر
فاصله خورشید از زمین به قدری است که دمای آن قابلیت وجود حیات را به این ٔ
این فاصله کمتر یا بیشتر می شد یقیناً به دلیل گرمای بسیار و یا سرمای فراوان ،امکان زیست بر روی زمین
فراهم نبود .همچنین تابش خورشید به گونه ای است که تقریباً نیمی از شبانه روز بر بخش های مختلف زمین
می تابد .حال اگر قرار بود همه قسمت های زمین همیشه روز باشد و یا همیشه از نعمت تابش خورشید محروم
باشد قطعاً زندگی در زمین سخت و حتی ناممکن می شد.
ج) یک دانش آموز برای قبولی در رشته مورد نظر خود باید هم به ویژگی های درونی خود توجه کند و
هم به ویژگی های محیط اطراف خود؛ مثال ً باید به استعداد و توانایی های خود و یا حتی نوع مزاج خود توجه
کند .همچنین به برخی تقدیرات محیطی نیز توجه داشته باشد؛ مثال ً اینکه طبق تقدیر الهی شب مایه سکون
و آرامش است و بدن انسان نیاز به استراحت در شب دارد و یا اینکه صبح هنگام ،ذهن انسان آمادگی
بیشتری برای درک و یادگیری دارد و یا ورزش تأثیر بسزایی در باال بردن میزان یادگیری انسان دارد .مسلماً
بی توجهی به این نکات قدرت یادگیری انسان را کاهش می دهد.
 ١١تبیین رابطۀ اختیار انسان با ارادۀ خداوند
در این قسمت به طرح مسئله ای می پردازیم که معموال ً در اذهان مطرح است؛ آن مسئله این است که اگر
اراده خداوند است ،پس آن کاری که از انسان
توحید افعالی را قبول داریم یعنی اینکه هر کاری در عالم به ٔ
اراده اوست؟
سر می زند ،چگونه به ٔ
قبل از ورود به بحث تعریفی اجمالی از معنای علل طولی و عرضی الزم است:
ایجادکننده حقیقی ب ،و ب
علل طولی و علل عرضی؛ اگر الف
ایجادکننده حقیقی ج ،و ...باشد،
ٔ
ٔ
سلسلهای از علتها را پدید میآورند که به آن علل طولی میگویند؛ ولی اگر الف و ب ،به کمک یکدیگر ِ
علت   ج
باشند ،به الف و ب علل َع ْرضی میگویند که در یک رتبه و در عرض همدیگر موجب ایجاد ج شدهاند.
زمینه پیدایش این سؤال ،عادتی است که ما به علت های عرضی داریم .ما در
حال می توان گفت:
ٔ
زندگی خود معموال ً با علت های عرضی مواجه هستیم؛ مثال ً می بینیم که برای ساختن یک ساختمان ،یکی
آجر می آورد ،دیگری سیمان و دیگری گچ ،و هرکس کار خاصی را انجام می دهد و از جمع این کارها
رابطه فاعلیت
ساختمان ساخته می شود .سپس می گوییم در ساختن این ساختمان ،چند نفر شرکت کردند.
ٔ
خدا با فاعلیت انسان و سایر مخلوقات این گونه نیست ،وگرنه منجر به شرک افعالی می شد .توحید افعالی
بدان معناست که همان کاری که کار انسان است ،در عین حال ،کار خدا هم می باشد .همان کاری که کار
یک حیوان یا یک درخت است ،کار خدا هم هست؛ یعنی افعال و حوادث عالم ،از جمله افعال انسان ،از
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خداست و اوست که آنها را پدید آورده است (ال مؤثّر فی الوجود ّال اللّه) .در عین حال ،افعال انسان به
اراده انسان؟
اراده الهی باشد و هم به ٔ
اراده او انجام گرفته است .چگونه می شود که یک فعل ،هم به ٔ
اختیار و ٔ
این هم مسئله ای بسیار مهم است که همواره برای انسان ،از جمله انسان امروز مطرح بوده و دانش آموزان
نیز بدان می پردازند.
رابطه
رابطه طولی علت ها برمی گردد .استاد شهید مطهری ٔ
رابطه دقیق علت و معلول و ٔ
حل این مسئله به ٔ
علت و معلول را در پاورقی اصول فلسفه و روش رئالیسم در بحث علت و معلول ،به خوبی تبیین کرده و
نشان داده است که معلول و آثار معلول چیزی جدای از علت و در مقابل علت نیست ،بلکه عین ظهور او و
عین ربط به اوست.
٭ الزم است که دبیران محترم با تسلط کامل در این مباحث وارد شوند تا بتوانند پاسخ ها را به خوبی تبیین
کنند و توضیحات قابل قبولی در اختیار دانش آموزان قرار دهند.
 12انجام فعالیت «بررسی»
این فعالیت برای آن است که دانش آموزان به یک آسیب اجتماعی توجه کنند و همان طور که پیروزی ها
را به خود نسبت می دهند ،مسئولیت شکست های خود را هم بپذیرند و آن را صرفاً به عاملی بیرون از خود
مانند قضا و قدر نسبت ندهند.
پاسخ این فعالیت این است که معموال ً آدم ها نمی خواهند بپذیرند که خودشان علت شکست های خود
بوده اند و تصمیم های غلط آنها باعث شده که فالن حادثه و اتفاق پیش بیاید و نتوانند موفق شوند.
ّاما اینکه در این سؤال آمده است که شکست ها و موفقیت ها ،هم به قضای الهی بستگی دارد و هم به
اختیار ما ،بدین معناست که خداوند نظام جهانی را به گونه ای تقدیر کرده و سامان داده که مثال ً اگر کسی
از کوه پرت شود ،آسیب هایی به او وارد شود و اگر ابزار و وسایل کوهنوردی همراه داشته باشد ،کمتر
آسیب ببیند و یا اصال ً آسیب نبیند .حال اگر کسی از ابزار کوهنوردی استفاده نکرد و دچار آسیب شد ،این
آسیب دیدگی هم به قضا و قدر الهی مربوط است و هم به تصمیم های اختیاری او.
ج) ارزشیابی از میزان یادگیری
موارد زیر برای ارزشیابی پیشنهاد می شود:
 1قرائت و ترجمه
 ٢تبیین نشانه های اختیار
 ٣انجام فعالیت « تدبّر در قرآن »()١
 ٤تبیین «قانونمندی جهان ،زمینه ساز شکوفایی اختیار»
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 ٥توضیح معنای قضا و قدر الهی
رابطه اختیار با نظام قضا و قدر
 ٦تبیین ٔ
 ٧انجام فعالیت « تدبّر در قرآن» ( )٢و ()٣
اراده خداوند
 ٨تبیین ٔ
رابطه اختیار انسان با ٔ
 ٩انجام فعالیت « بررسی»
 10مشارکت در انجام فعالیت ها

قسمت سوم :تمهیدات
الف) دانستنیهای ضروری برای معلم
علیت عمومی و اختیار انسان :استاد شهید مطهری در این باره می گویند« :در اینجا یک سؤال پیش
می آید و آن اینکه اگر قضا و قدر الهی را مستقیماً و بالواسطه علل و اسباب با حوادث مرتبط بدانیم ،دیگر
آزادی و اختیار بشر مفهومی نخواهد داشت و اما با قبول اصل علیت عمومی آیا می توان آزادی و اختیار
بشر را قبول کرد ،یا اینکه اصل علیت عمومی نیز با آزادی و اختیار بشر منافات دارد؟ آیا تنها راه عقیده
اراده او را به هیچ علت خارجی مربوط ندانیم…
به آزادی و اختیار بشر این است که اعمال و افعال بشر و ٔ
بسیاری از متفکرین قدیم و جدید چنین گمان کرده اند که اصل علیت عمومی با آزادی و اختیار بشر
اراده به اصطالح آزاد ،یعنی به اراده ای که با هیچ علتی ارتباط ندارد ،قائل شدند و
منافات دارد و ناچار به ٔ
1
ِ
اراده بشر ،پذیرفته اند.
در حقیقت ُصدفه و اتفاق و گزاف را ،ولو در مورد ٔ
ما در پاورقی های جلد سوم اصول فلسفه ثابت و مبرهن کردیم که گذشته از اینکه اصل علیت عمومی نه
رابطه اراده را با علتی ماورای خود انکار کنیم ،باید بپذیریم که اعمال و
قابل انکار است و نه استثناپذیر ،اگر ٔ
افعال بشر به کلی از اختیار او خارج است؛ یعنی به جای اینکه بتوانیم با قبول نظر عدم ارتباط ضروری اراده
با علتی از علل ،نوعی اختیار برای بشر ثابت کنیم ،او را بی اختیارتر کرده ایم.
بشر ،مختار و آزاد آفریده شده است؛ یعنی به او عقل و اراده داده شده است .بشر در کارهای ارادی خود
جاذبه زمین خواه ناخواه به
مانند یک سنگ نیست که او را از باال به پایین رها کرده باشند و تحت تأثیر عامل
ٔ
طرف زمین سقوط کند؛ و مانند گیاه نیست که تنها یک راه محدود در جلوی او هست و همین که در شرایط
معین رشد و نمو قرار گرفت ،خواه ناخواه مواد غذایی را جذب و راه رشد و نمو را طی می کند؛ و همچنین
مانند حیوان نیست که به حکم غریزه کارهایی انجام دهد .بشر همیشه خود را در سر چهارراه هایی می بیند
1ــ به معنی کار بی علّت و بدون هدف
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و هیچ گونه اجباری ندارد که فقط یکی از آنها را انتخاب کند ،سایر راه ها بر او بسته نیست؛ انتخاب یکی از
آنها به نظر ،فکر ،اراده و مشیت شخصی او مربوط است؛ یعنی طرز فکر و انتخاب اوست که یک راه خاص
1
را معین می کند».
قضای حتمی و قضای غیر حتمی :استاد شهید مطهری در این باره می گویند« :در آثار و روایات دینی
و در اشارات قرآنی ،از قضا و قدر حتمی و قضا و قدر غیر حتمی یاد شده است و چنین می نماید که دو گونه
قضا و قدر است :حتمی و غیر قابل تغییر ،غیرحتمی و قابل تغییر.
حادثه خاصی را در نظر بگیریم ،یا علم
این پرسش پیش می آید که معنی قضا و قدر غیرحتمی چیست .اگر
ٔ
اراده او به آن حادثه تعلق گرفته است یا نگرفته است؛ اگر تعلق نگرفته است ،پس قضا و قدر در
ازلی حق و ٔ
وال الزم می آید علم حق با واقع مطابقت نکند و الزم
کار نیست؛ اگر تعلق گرفته است ،حتماً باید واقع شود ّ
ِ
اراده حق که مستلزم نقصان و ناتمامی ذات حق است.
می آید تخلف مراد از ٔ
همه علل و اسباب از اراده
به بیان جامع تر ،قضا و قدر در واقع عبارت است از انبعاث و سرچشمه گرفتن ٔ
و مشیت و علم حق که علّت العلل است. ...
الزمه قانون علیت
از طرفی چنان که می دانیم قانون علیت عمومی ،ضرورت و حتمیت را ایجاب می کند؛ ٔ
این است که وقوع حادثه ای در شرایط مخصوص مکانی و زمانی خودش قطعی و حتمی و غیر قابل تخلف
بوده باشد ،همان طور که واقع نشدن آن در غیر آن شرایط نیز حتمی و تخلف ناپذیر است .علوم ،قطعیت خود
را مدیون همین قانون اند.
قدرت پیش بینی های علمی بشر تا حدودی است که به علت و اسباب آشنا باشند و چون قضا و قدر ایجاب
و تقدیر حوادث است از طریق علل و معلوالت و در نظام سببی و مسبّبی ،پس قضا و قدر عین حتمیت و
قطعیت است .بنابراین تقسیم قضا و قدر به حتمی و غیرحتمی و یا به قابل تغییر و غیرقابل تغییر چه مفهومی
2
می تواند داشته باشد؟»...
ایشان بعد از چند فراز چنین می گویند« :موجودات جهان بر دو قسم اند :برخی از آنها امکان بیشتر
ِ
مجردات علوی .برخی دیگر این طور نیستند؛ امکان بیشتر
از یک نوع خاص از وجود در آنها نیست مانند
از یک نوع خاص در وجود آنها هست ،و آنها مادیات می باشند .موجودات مادی آنها هستند که از یک
همه موجوداتی که
زمینه به وجود آمدن موجودات دیگر می باشند .مانند ٔ
ماده خاص به وجود می آیند و ٔ
نوع ٔ
ماده طبیعی استعداد
ماده طبیعی نقش پذیر صورت های مختلف استٔ .
محسوس و ملموس ما می باشندٔ .
ماده طبیعی از بعضی عوامل طبیعت ّقوت و نیرو می گیرد و از بعضی دیگر نقصان پیدا می کند
تکامل داردٔ .
1ــ مجموعه آثار ،ج  ،1ص .385
2ــ مجموعه آثار ،ج  ،1ص .386
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ماده طبیعی استعداد دارد که با علل و عوامل مختلف مواجه شود و قهر ًا تحت
و یا فنا و زوال می گیردٔ .
تأثیر هرکدام از آنها یک حالت و کیفیت و اثری پیدا کند مخالف با حالت و کیفیت و اثری که از آن دیگری
می توانست پیدا کند .یک تخم که در زمین کاشته می شود ،اگر مصادف شود با آب ،هوا ،حرارت و نور،
آفتی هم به او برخورد نکند ،از زمین می روید و رشد می کند و به سرحد کمال می رسد و اگر یکی از عوامل
ماده طبیعی هزارها «اگر» وجود
رشد و کمال کسر شود ،یا آفتی برسد ،به آن حد نخواهد رسید .برای یک ٔ
دارد؛ اگر چنین بشود چنان می شود ،و اگر چنان بشود چنین می شود؛ یعنی اگر مواجه با فالن سلسله از
سلسله دیگر مواجه گردد ،چنان می گردد.
علل شود چنین می شود و اگر با فالن
ٔ
در مجردات که بیشتر از یک نحو نمی توانند داشته باشند و تحت تأثیر علل مختلف قرار نمی گیرند ،قضا
و قدر حتمی است و غیرقابل تبدیل است .زیرا با بیش از یک سلسله از علل سروکار ندارند و سرنوشت
معلول با علت است .پس یک سرنوشت بیشتر ندارند و چون امکان جانشین شدن سلسله ای از علل به جای
این سلسله نیست ،پس سرنوشت آنها حتمی است.
ّاما در غیرمجردات که امکان هزاران نقش و رنگ را دارند ،و تحت قانون حرکت می باشند ،و همواره بر
سر دوراهی ها و چهارراهی ها می باشند ،قضا و قدرهای غیرحتمی وجود دارد؛ یعنی یک نوع قضا و قدر
سرنوشت آنها را معین نمی کند ،زیرا سرنوشت معلول در دست علت است و چون این امور با علل مختلف
سروکار دارند ،پس سرنوشت های مختلف در انتظار آنهاست و چون هر سلسله از علل را در نظر بگیریم،
سلسله دیگر در کار است ،پس سرنوشت آنها غیرحتمی است .به هر اندازه که
امکان جانشین شدن یک
ٔ
1
درباره آنها صحیح است ،قضا و قدرها هست و امکان تغییر و تبدیل وجود دارد».
«اگر»
ٔ
مراتب طولی نظام عالم و رابطۀ آنها با یکدیگر :بنابر معارف اسالمی ،جهان خلقت دارای مراتب
سعه وجودی بیشتر
است که بنابر دیدگاه اصالت وجود و تشکیک در مراتب وجود ،مراتب عالی تر دارای ٔ
و شدت وجودی قوی تری هستند و بری از اوصاف نقص مراتب پایین ترند .گرچه ،بنابر تشکیک وجود،
نمی توان این مراتب را دقیقاً معین کرد و با خطوط معینی از یکدیگر جدا نمودّ ،اما به طور کلی می توان سه
مرتبه عالم طبیعت .عالم
مرتبه عالم برزخ (یا مثال) و ٔ
مرتبه عالم عقلٔ ،
مرتبه برای جهان خلقت قائل شدٔ :
ویژه خود را دارد؛ مثال ً موجودات آن مقید به زمان و مکان
طبیعت ناقص ترین مرتبه است و محدودیت های ٔ
خاص اند .اگر جسمی در این مکان است در مکان های دیگر غایب است و اگر جسمی در این زمان است،
در زمان های دیگر غایب است .موجودات این جهان مرکب از قوه و فعل اند ،فسادپذیرند ،در تنازع و تقابل
با هم قرار می گیرند که همه ناشی از محدودیت های خاص این عالم است .این طبیعت ،قوانین خاص خود را
هم دارد ،مانند قوانین مایعات ،گازها و قوانین مربوط به گیاهان و حیوانات ،مثال ً طبق قانون جاذبه ،دو جسم
1ــ مجموعه آثار ،ج  ،1ص .391
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که در فاصله معینی از یکدیگر قرار گیرند ،یکدیگر را جذب می کنند و قدرت جذب هرکدام ،متناسب با جرم
هرکدام است .به همین جهت ،آن که جرم بیشتری دارد ،دیگری را به سوی خود جذب می کند.
ِ
زندگی مادی خود را تنظیم می کند ،صنایع را می سازد،
با کشف این قوانین و بر اساس آنها ،انسان
ساختمان موجودات ،از جمله بدن خود را ،می شناسد و علومی مانند فیزیک ،شیمی ،زمین شناسی،
ستاره شناسی و زیست شناسی را سامان می دهد.
مرتبه عالی تر وجود ،عالم برزخ یا عالم مثال است .در این عالم ،بسیاری از محدودیت های طبیعت
ٔ
نیست .موجودات این عالم از قبیل نفس اند .محدودیت های مکانی و ِ
زمانی این عالم را ندارند .به همین
جهت ،ارواح انسانی که پس از مرگ ،به عالم برزخ می روند ،بدون قید و بندهای ِ
مکانی این جهان ،مردم را
می بینند و خویشان خود را مشاهده می کنند .در خواب نیز که در روایات« ،برادر مرگ» نامیده شده است
چون روح ،تعلقات مادی اش کم می شود محدودیت های زمانی و مکانی اش کم می شود و توانایی دیدن گذشته
یا آینده و مکان های دیگر را می یابد و به میزانی که روح ،تجردش باالتر رود ،این امکان هم بیشتر می گردد.
بنابراین ،روابط در عالم برزخ متفاوت از عالم طبیعت است؛ آنجا دیگر فساد ،زوال ،بیماری و قوانین فیزیکی
و شیمیایی این عالم جاری نیست و کاربردی ندارد.
1
باالتر از عالم مثال ،عالم عقل یا عالم امر است .این عالم که عالم فرشتگان نیز هست ،حاکم و محیط بر
عالم مثال و طبیعت و فاعل و مدبّر دو عالم پایین تر است .در این عالم محدودیت های زمانی و مکانی نیست.
اراده یک فرشته برای تحقق
برای تحقق و پیدایش یک موجود ،تدریج و حرکت معنا ندارد .در این عالمٔ ،
یک شیء کافی است .فرشتگان ،بدون نیاز به ابزار می بینند ،می شنوند و امور جهان را تدبیر می کنند .پس
این عالم نیز تقدیرات و قوانین خاص خود را دارد.
قوانین معنوی و غیرمادی عالم ،مربوط به عالم مثال و بیشتر مربوط به عالم عقل است .قوانین آن دو
عالم ،دیگر با علم تجربی قابل کشف نیست؛ فقط خداوند و کسانی که توانایی حضور در این دو عالم را داشته
باشند می توانند از قوانین آنجا خبر دهند.
نکته مهم آن است که قوانین آن دو عالم ،حاکم بر قوانین این جهان است؛ به طور مثال ،انسان یک موجود
ٔ
دوبُعدی است .بُعد مادی او تحت تأثیر قوانین فیزیکی و شیمیایی است و بُعد معنوی او از قوانین خاص خود
پیروی می کندّ .اما این دو بعد بر یکدیگر مؤثرند مثال ً غم ها و شادی های روح بر بدن مؤثر است و بیماری ها یا
سالمتی بدن نیز در کسالت یا شادابی روح تأثیر دارد .از این عمیق تر ،رفتارهای انسان است که بر جسم تأثیر
صله رحم و رسیدگی به خویشاوندان سبب طول عمر
می گذارد به طور مثال خداوند این قانون را قرار داده که ٔ
مجرد تام مربوط به
1ــ بیشتر حکما ،عالم عقل را عالم فرشتگان می دانندّ .اما آیت اللّه جوادی آملی این احتمال را مطرح کرده اند که فرشتگان مقرب و ّ

عالم عقل باشند و فرشتگانی از سنخ عالم مثال و عالم طبیعت نیز می توانند وجود داشته باشند که مدبّرات امر این دو عالم اند.
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شود .این یک قانونمندی معنوی است که مربوط به فیزیک و شیمی نیست .این قانونمندی مربوط به عالم
مثال و عالم عقل است .یعنی وقتی فردی به خویشاوندان خود کمک کرد ،فرشتگان مدبّر طبیعت ،به  گونه ای
دیگر تدبیر امور می کنند که به طول عمر این فرد منجر شود .توجه کنیم که چگونگی این تدبیر یک چگونگی
فیزیکی و شیمیایی نیست که بشود با علم تجربی آن را به دست آورد.
رابطه میان تنگی رزق یا گشایش آن ،بالیای طبیعی یا رفع بالیا ،طول عمر یا کوتاهی عمر و اموری از این
ٔ
قبیل ،با فساد و بی بند و باری یا عفاف و پاکدامنی ،بی اعتمادی به خداوند یا توکل و اعتماد بر او ،کم تحملی
یا صبر و پایداری ،ظلم پذیری یا عدالت طلبی و اموری از این قبیل ،همه مربوط به قوانین و روابط عالم مثال
و عالم عقل اند که حاکم بر عالم طبیعت اند و جهان طبیعت را مدیریت می نمایند.
بشر امروز ،با این قبیل تقدیرات و قانونمندی ها بیگانه است .اگر قرآن کریم می فرماید« :ولو أ ّن اهل
ِ
السماء و االَرض» 1و میان ایمان و تقوا با برکات و نعمت های
القریء امنوا و اتَّ َقوا ل َ َف َتحنا َعلَیهم ب َ َـرکات م َن َّ
رابطه معنوی است که
رابطه فیزیکی و شیمیایی نیست؛ یک
آسمان و زمین رابطه برقرار می کند ،این یک
ٔ
ٔ
مربوط به عوالم برتر است .این یک تقدیر و قانون مندی است که از سطح جهان می گذرد و در باطن آن جریان
دارد .اگر می بینیم مفاهیمی چون ایمان ،تقوا ،توکل ،رضایت به خواست الهی ،عبد بودن و ده ها مفهوم
از این قبیل جایگاهی در معادالت بشر امروز ندارد ،برای آن است که از مراتب غیب عالم غافل است و به
شناخت نظام و تقدیرات سطح ظاهری جهان بسنده کرده است.
یکی از مهم ترین وظایف تعلیم و تربیت دینی آن است که دیوارها و حصارهای این زندان
تنگ را بشکند و افق دید دانش آموزان را توسعه دهد و با نظام تقدیری جهان در همۀ ساحت ها
آشنا کند.
ب) منابع
1
2
3
4

درس های الهیات شفا ،استاد شهید مطهری ،ج  ،2انتشارات حکمت ،برای معلم
آموزش عقاید ،استاد محمدتقی مصباح یزدی ،سازمان تبلیغات اسالمی ،برای معلم و دانش آموز
انسان و سرنوشت ،استاد شهید مطهری ،انتشارات صدرا ،برای معلم و دانش آموز
عدل الهی ،استاد شهید مطهری ،انتشارات صدرا ،برای معلم و دانش آموز

آیه .96
1ــ
سوره اعرافٔ ،
ٔ
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درس ششم

               سنت های خداوند در زندگی

اول :کلیات
قسمت ّ
الف) هدفها
 1هدف کلی :آشنایی با برخی از قوانین و سنت های الهی
 ٢هدف های آموزشی
 تبیین معنای سنت الهی
 تبیین برخی از سنت های الهی
شیوه زندگی انسان
 تأثیر این سنت ها بر ٔ
ب) ارتباط با درس قبل
در درس قبل دانش آموزان آموختند که جهان قانونمند است و این قانونمندی برآمده از نظام قضا و قدر
الهی است .در این درس دانش آموزان با برخی از قوانین الهی که حاکم بر زندگی انسان است آشنا می شوند.
ج) محورهای اصلی درس
 1آشنایی با معنای «سنت الهی»
 ٢تبیین برخی س ّنت های الهی حاکم بر زندگی انسان از جمله سنت های ابتال ،امداد ،سبقت رحمت بر
غضب ،امال و استدراج
 ٣برنامه ریزی در جهت حرکت در مسیر توجه به این سنت های الهی
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قسمت دوم :سازماندهی فعالیت های یاددهی ــ یادگیری
الف) آمادهسازی و ایجاد انگیزه
برای شروع درس می توان از همان معنای «سنت» استفاده کرد و از دانش آموزان خواست آنچه را که
از این کلمه می فهمند بیان کنند .سپس با استفاده از نظرات صحیح دانش آموزان ،تبیین معنای «سنت های
ورودیه خوبی برای آغاز درس باشد.
خداوند» می تواند
ٔ
پس از آشنایی دانش آموزان با معنای سنت های الهی ،می توان از آنها خواست نمونه هایی از سنت های
خداوند را بیان کنند.
همچنین در هر قسمت درس نیز که به بیان یکی از سنت های خداوند می پردازد ،می توان از دانش آموزان
خواست که اگر نمونه ها و مصادیقی از جاری شدن این سنت در زندگی خود یا دیگران دارند ،در کالس
بیان کنند.
ب) مراحل تدریس
مراحل تدریس

ردیف
1

قرائت صحیح آیات

2
3

انجام فعالیت «تدبّر در قرآن»

توضیح معنای سنت های الهی

4

تبیین سنت ابتال

5

انجام فعالیت «تفکر در متن»

6

تبیین سنت امداد عام الهی

7

تبیین سنت امداد خاص (توفیق الهی)

8

تبیین سنت سبقت رحمت بر غضب

9

تبیین سنت امال و استدراج

10

انجام فعالیت «پیام آیات»

11

تبیین سنت تأثیر اعمال در زندگی انسان

12

انجام فعالیت «برنامه ریزی»
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 1قرائت صحیح آیات
شیوه درس های گذشته ،توسط دانش آموزان و به مدت ده دقیقه انجام می شود.
مطابق با ٔ
«تدبر در قرآن»
 ٢انجام فعالیت ّ
با تفکر در آیات صفحه قبل ،پیام های زیر را تکمیل کنید:

1ــ هر انسانی در زندگی خود همواره به وسیله امور شر یا با امور خیر در معرض امتحان است.
آیه )35
(سوره انبیاءٔ ،
ٔ
2ــ هر کس ادعای ایمان کند مورد آزمایش قرار می گیرد.
آیه )2
(سوره عنکبوتٔ ،
ٔ
3ــ رحمت واسعه الهی به همه افراد جامعه ،چه نیکوکار و چه بدکار تعلق می گیرد.
آیه )20
(سوره إسراءٔ ،
ٔ
4ــ خداوند کسانی را که در راه او گام برمی دارند ،به طور خاص هدایت می کند.
آیه )69
(سوره عنکبوتٔ ،
ٔ
  5ــ خداوند به کافران مهلت می دهد و آنان از این مهلت در جهت افزایش گناه استفاده می کنند.
آیه )178
(سوره آل عمرانٔ ،
ٔ
  6ــ برخی گناهکاران به دست خویش خود را در معرض هالکت قرار می دهند و به تدریج گرفتار عذاب
می شوند.
آیه )182
(سوره اعرافٔ ،
ٔ
7ــ خداوند پاداش کار نیک را چند برابر و کیفر کار بد را به اندازه خودش می دهد و این نشانه لطف و
رحمت الهی است.
آیه )160
(سوره انعامٔ ،
ٔ
  8ــ مطابق قانون الهی ،آینده انسان بر اساس رفتار خوب یا بد انسان ها رقم می خورد.
آیه )96
(سوره اعرافٔ ،
ٔ
 ٣توضیح معنای سنت های الهی
واژه سنت در قرآن کریم به معنای رویه،
سنت در لغت به معنای سیره و روش ،خوی و عادت آمده استٔ .
روش و طریقه استعمال شده است .منظور از «سنت الهی» یعنی روش هایی که خدای متعال امور عالم و آدم
1
پایه آنها تدبیر و اداره می کند.
را بر ٔ
در بحث سنت ها باید به این نکته توجه داشته باشیم که این سنت ها مخصوص دوره ای خاص یا قوم
1ــ مصباح یزدی ،محمدتقی ،جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن ،ص .425
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همه دوران ها را در بر می گیرد.
همه انسان ها و ٔ
خاصی نیست بلکه ٔ
سنت های الهی در یک تقسیم بندی به دو دسته تقسیم می شوند:
1ــ سنت های مطلق :سنت هایی هستند که متوقف بر افعال انسان نیستند ،مثل سنت هدایت و سنت
آزمایش؛ یعنی انسان ها چه بخواهند و چه نخواهند هم مورد هدایت انبیاء قرار می گیرند و هم مورد ابتال و
امتحان.
اراده انسان هاست؛ مثال ً این
2ــ سنت های مقید و مشروط :سنت هایی که جاری شدن آنها متوقف بر ٔ
اراده دنیا یا آخرت می کند و در راه خود به کوشش هایی دست می زند و آنگاه امداد الهی به
انسان است که ٔ
هر دو گروه می رسد.
 4تبیین سنت ابتال
ماده «بال ،یبلوا» به معنای خبر گرفتن و علم به کُنه و حقیقت اشیاء است و معادل آزمایش و امتحان
ابتال از ٔ
در زبان فارسی است.
واژه ابتال با الفاظی همچون فتنه ،امتحان و تمحیص که در قرآن به کار رفته مترادف و یا قریب المعناست.
ٔ
فتنه شدیدترین نوع امتحان است و امتحان به معنای تصفیه و خالص کردن از طریق محنت و سختی است و
1
تمحیص یعنی تطهیر ،پاک شدن و عاری شدن از عیب.
سوره قرآن ذکر شده است.
واژه ابتال و مشتقات آن  38بار در 25
ٔ
ٔ
2
انسان با هر چیزی که با آن مرتبط است ،امتحان می شود ،از این رو قرآن ،اموال و فرزندان  ،زینت های
وسیله امتحان انسان دانسته است.
زمین ،3همسر ،دوستان ،جاه و مقام 4و ...را
ٔ
 5انجام فعالیت «تفکر در متن»

در رفتار و عملکرد کسی که مصیبت و گرفتاری را امتحان الهی می داند با کسی که آن را یک پیشامد
طبیعی می شمارد ،چه تفاوت هایی وجود دارد؟

1ــ کسی که مصیبت را امتحان الهی می داند در برابر مصیبت صبر و شکیبایی می ورزد ،اما کسی که
اعتقادی به این مسئله ندارد ،بی تابی می کند و تحمل مواجه شدن با مصیبت را ندارد.
2ــ کسی که مصیبت و گرفتاری را امتحان الهی می داند ،گرفتار یأس و ناامیدی نمی شود زیرا می داند
خداوند همه این سختی ها و مشقات را به بهترین شکل جبران می کند اما کسی که این نگاه را ندارد سریع
دچار بحران های روحی ،یأس و افسردگی می شود.
1ــ لسان العرب ،ابن منظور ،ج  ،7ص  ،90المفردات فی غریب القرآن ،راغب االصفهانی ،ذیل کلمه.
آیه .15
2ــ
سوره تغابنٔ ،
ٔ

آیه .7
3ــ
سوره کهفٔ ،
ٔ
آیه .17
انفال،
سوره
163؛
آیه
اعراف،
سوره
4؛
آیه
محمد،
سوره
16؛
آیه
فجر،
سوره
35؛
آیه
انبیاء،
سوره
4ــ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
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3ــ کسی که مصیبت را امتحان الهی می داند مصیبت و گرفتاری را پله ای برای رشد معنوی خود می داند
مواجهه صحیح با این مصیبت بر ایمان خود می افزاید اما کسی که این نگاه را ندارد ،با هر مصیبتی به
پس با
ٔ
خداوند گمان بد می برد و از خدا دورتر می شود.
 ٦تبیین سنت امداد عام الهی
کلمه امداد ،مصدر باب «افعال» به معنی یاری رساندن است .یاری رساندنی که ممکن است در راه خیر
ٔ
باشد یا در راه شر.
بنابراین ،امداد در اینجا معنای فراگیری دارد که همه اشخاص اعم از مؤمن و کافر را در بر میگیرد .طبق
همه انسانها مدد میرساند و امکانات الزم را برای هر گروهی فراهم میآورد و هر کس
این سنت ،خداوند به ٔ
را در راه رسیدن به اهدافش یاری میکند خواه اهداف مادی و دنیوی باشد ،خواه اهداف معنوی و اخروی.
یعنی حتی کسانی که هدفشان دنیا ،یا مقام دنیا یا پول ،یا عیش و لذتهای مادی باشد ،اینها هم وقتی در راه
هدف خود تالش کنند ،خدا کمکشان میکند .کمک الهی این است که وسایل را در اختیارشان میگذارد.
رهبر انقالب با توجه به این نکته ،درخصوص فراگیری امداد الهی میفرمایند:
قله دانش اند ،همیشه این طور نبوده اند .همین آمریکا که امروز از لحاظ علمی از
« ...آنهایی که امروز در ٔ
همه مراکز علمی و کشورهای دنیا جلوتر است ،صد سال پیش برای ابزارهای عادی جنگی خودش ،محتاج
ٔ
قله علم اند ،چون تالش کردند .تالش به
انگلیس ،فرانسه و ایتالیا بود .تاریخ را بخوانید!ّ ...اما امروز در ٔ
دین ،ایمان ،کفر و اسالم ارتباطی ندارد ،قرآن این را می گوید  ...هرکس در راه یک مقصودی تالش کرد،
خدای متعال این سنت را قرار داده است که این تالش به نتیجه خواهد رسید»1.
« ...یک عده ساده لوحانه بعضی از کشورهای ثروتمند دنیا را مورد نظر قرار می دهند و می گویند اینها
ثروت دارند ،اما دین و اخالق ندارند ،پس ما هم همان راه را برویم .خیال می کنند ثروتمند شدن آنها ناشی
از دین نداشتن و اخالق نداشتن آنهاست .این اشتباه است .هر کشوری اگر ثروتمند و قدرتمند شده است،
به خاطر عوامل خاص ایجاد قدرت و ثروت است .هرجا تدبیر و کار و تالش باشد ،محصولی خواهد داد؛
این سنت الهی است .حتی کسانی که دنبال مادیات صرف بدون معنویت می روند ،اگر مدیریت و تدبیر درستی
داشته باشند و تالش و مجاهدت هم بکنند ،البته به آن خواهند رسید»2...
 7تبیین سنت امداد خاص (توفیق الهی)
اگر انسان ها در بهره وری از امدادهای عام الهی ،راه صحیح را بپیمایند ،شرایط را برای دریافت فیض و
امداد بیشتر ،یعنی امدادهای خاص خداوند مهیا می کنند .آیات فراوانی از قرآن کریم به این حقیقت داللت دارند:
ِ
ِ
آیه )7
قدامکُم
(سوره محمد ٔ /
نصرواللّٰه َی ُ
ان ت َ ُ
ٔ
نصرکُم و ُی َّثبت َا َ
1ــ بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار دانشگاهیان سمنان.1385/8/18 ،

2ــ بیانات رهبر معظم انقالب.1381/7/17 ،
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آیه )29
ِان َتت َُّقوا الل َّٰه یَجعل َلکُم فرقاناً
(سوره انفال ٔ /
ٔ
آیه )7
ل َِئن َش َکرتُم َلَزیدنَّکُم
(سوره ابراهیم ٔ /
ٔ
و...
این آیات و آیات مشابه دیگر نشان می دهد که امدادهای خاص الهی مانند ازدیاد نعمت ،دستیابی به
پیروزی و فتح ،دسترسی به هدایت های ویژه ،یافتن بصیرت و نیز نزول نعمت های آسمانی و زمینی مشروط به
شکرگزاری ،یاری حق ،جهاد در راه خدا و پایبندی به تقوا و ایمان است.
تفاوت سنت امداد عام و امداد خاص نیز در همین نکته نهفته است که امدادهای عام ،امدادهایی ابتدایی و
همه بندگان
همگانی است که به استحقاق بندگان اختصاص ندارد و خداوند بدون هیچ پیش شرطی ،آنها را به ٔ
خود می رساند ،در حالی که کسب امدادهای خاص ،وابسته به توجه به دستورات الهی و عمل به آنهاست.
 8تبیین سنت سبقت رحمت بر غضب
این بخش در صدد بیان یکی از سنت های الهی است که متأسفانه در میان برخی جوانان مورد غفلت واقع
می شود .برخی تصوری از خدا دارند که براساس آن ،خداوند خالقی سخت گیر ،اهل غضب بر بندگان و به
دور از رأفت و رحمت تصور می شود و از این رو خود را از لطف و رحمت او محروم می بینند .درحالی
که براساس آیات قرآن و تعالیم معصومین خداوند حتی نسبت به کافران نیز رحمان است چه رسد به بنده ای
که به خدا ایمان دارد و او را به عنوان خالق پذیرفته است .در این بخش نمونه هایی از لطف و رحمت خدا
بیان شده است.
 9تبیین سنت امال و استدراج
امال به معنی مهلت دادن و استدراج به معنی نزدیک نمودن تدریجی به چیزی است یعنی خداوند با تجدید
نعمتی بعد از نعمت دیگر ،کافران را گرفتار نعمت های دنیوی می کند تا گام به گام در هالکت بیشتر فرو روند.
پس استدراج ،دادن نعمت به دنبال نعمت است تا متنعم سرگرم و غافل شود و درجه به درجه پایین آید و به
1
درجه هالکت نزدیک شود.
درخصوص ارتباط امال و استدراج دو نظر وجود دارد :برخی امال و استدراج را دو روی یک سکه
می دانند؛ یعنی می گویند وقتی خدا به تدریج کسی را به سوی هالکت سوق می دهد (استدراج) ،طبعاً این
2
حرکت تدریجی نیازمند مهلت دادن نیز هست .پس این دو مفهوم از یک معنای واحد برآمده اند.
برخی نیز تفکیک قائل می شوند و می گویند خدا به گناهکاران مهلت می دهد تا آنان خود را اصالح کنند
اما آنان از این مهلت در جهت افزودن بر گناه استفاده می کنند .از سوی دیگر خداوند عالوه بر مهلت دادن
1ــ المیزان ،ذیل تفسیر آیه  44سوره قلم

2ــ عالمه طباطبائی ،المیزان ،ذیل آیه  44سوره قلم
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به برخی ،نعمت های خود را نیز بر آنان نازل می کند تا سرگرم این نعمت ها شوند و بر گناهان خود بیفزایند.
در این درس ،نظر اول مالک قرار گرفته و امال و استدراج را سنت واحد درنظر گرفته است.
 10انجام فعالیت پیام آیات

1

ــ با توجه به آیات  182و  183سوره اعراف تحلیل کنید در چه صورتی وفور نعمت نشانه سنت
استدراج است؟

در این آیات که در فعالیت تدبر در قرآن ابتدای درس گنجانده شده اند ،بر این نکته تأکید شده است که
سنت استدراج در خصوص کسانی است که اعتقادی به خدا و دستورات او ندارند (و ال ّذین کذّ بوا ِب ِ
آیاتنا).
بنابراین صرف وفور نعمت دلیل بر گرفتار شدن به استدراج نیست بلکه اگر کسی غرق در نعمت باشد و در
همان حال بی اعتقاد به خداوند و دستورات او باشد ،او گرفتار استدراج شده است .حضرت علی نیز
در این خصوص می فرماید :اگر مشاهده کردی ،با وجود معصیت غرق در نعمتی بدان گرفتار استدراجی.
 11تبیین سنت تأثیر اعمال انسان در زندگی او
ما انسان ها غالباً حوادث پیرامون خود را ،خصوصاً آنگاه که برای ما خوشایند نباشد ،به عواملی بیرون از
خود نسبت می دهیم .گاه روزگار را عامل مشکالت می دانیم ،گاه خالق را و گاه دیگران.
این قسمت به دنبال این است که دانش آموزان را متوجه این نکته کند که اعمال و رفتار خود وی سرمنشأ
بسیاری از حوادث زندگی اوست .اعمالی چون ظلم ،بخل ،حسد ،کینه ورزی ،عدم ارتباط با خویشان و…
موجب گرفتاری انسان می شود و محبت ،احسان ،خدمت به خلق و… موجب گشایش در زندگی و نزول
برکات می شود.

1ــ مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه ،ج  ،7ص 33؛ ج  ،5ص 238
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در گرو کارخویش

درس هفتم

اول :کلیات
قسمت ّ
الف) هدفها آشنایی با زمینههای بروز گناه و
تبیین راههای دوری از گناه
 1هدف کلی:
 2هدف های آموزشی
 تبیین میزان اثرگذاری عوامل محیطی در شکل گیری گناه
 تبیین چرایی حرکت انسان به سوی گناه
 تبیین جایگاه ایمان در بازدارندگی انسان از گناه
ب) ارتباط با درسهای گذشته
دانش آموزان در درس قبل با این سنت الهی آشنا شدند که اعمال انسان عالوه بر آنکه آخرت هر فرد را
می سازد ،در زندگی دنیوی او نیز کامال ً اثرگذار است .گناهان انسان می تواند دنیای فرد را تیره و تار کند و
اعمال صالح می تواند زندگی دنیوی را شیرین سازد.
در این درس از همین دریچه به موضوع گناه پرداخته ایم تا با آشنایی با زمینه های بروز گناه ،بتوانیم از آن
دوری کنیم و دنیا و آخرت خویش را آباد سازیم.
ج) محورهای اصلی درس
1ــ اختیار عامل سعادت یا شقاوت
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2ــ زمینه های بروز گناه
3ــ ایمان سدی محکم در برابر گناه
4ــ علت بروز گناه از سوی مؤمنین
 5ــ آشنایی با گناهان صغیره و کبیره
 6ــ لزوم کتمان گناه

قسمت دوم :سازماندهی فعالیت های یاددهی ــ یادگیری
الف) آمادهسازی و ایجاد انگیزه
سوره مدثّر
آیه ٣٨
عنوان درس می تواند شروع خوبی برای این درس باشد .این عنوان که برگرفته از ٔ
ٔ
است بر این نکته تأکید دارد که انسان در گرو اعمال ناپسند خویش است و این اعمال در آخرت همچون
طوقی بر گردن او خواهد بود .دبیر می تواند از دانش آموزان از معنای این عنوان بپرسد و با دریافت نظرات
واژه «گرو» ارتباط آن را با درس بیان کنید.
دانش آموزان در خصوص ٔ
ب) مراحل تدریس
ردیف

مراحل تدریس

1

قرائت صحیح آیات ابتدای درس

2

تبیین معنای عنوان درس

3

تبیین نقش انسان در سعادت یا شقاوت وی

4
5

انجام فعالیت «تدبّر در قرآن»

تبیین بخش «زمینه های گناه»

6

انجام فعالیت «بررسی»

7

تبیین بخش «پاسخ به یک پرسش»

8

تبیین بخش «پشتوانه محکم دوری از گناه»

9

تبیین بخش «بررسی یک مسئله»

10

تبیین بخش «کتمان گناه»

11

تبیین بخش «آثار گناه»

12

انجام فعالیت «خودارزیابی»
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 1قرائت صحیح آیات ابتدای درس:
مانند دروس گذشته ،دانش آموزان آیات درس را قرائت می کنند.
 ٢تبیین معنای عنوان درس:
سوره مدثّر است:
آیه 38
عنوان این درس« ،در گرو کار خویش» می باشد که برگرفته از ٔ
ٔ
هرکس در گرو عملی است که انجام داده است.
رهین ٌة
کُ ُّل ن َ ٍفس ِبما کسبَت َ
عالمه طباطبایی در ذیل تفسیر این آیه می فرماید که گویا منظور از رهن و گروگان بودن نفس انسان این
است که خداوند این حق را به گردن خلق دارد که با ایمان و عمل صالح او را بندگی کنند ،پس هر نفسی از
خلق ،نزد خدا محفوظ و محبوس است تا این حق و این دین را بپردازد ،حال اگر ایمان بیاورد و عمل صالح
انجام دهد ،از گرو درآمده و آزاد می شود و اگر کفر ورزد و مرتکب جرم شود و با این حال بمیرد ،همچنان
رهین و برای ابد محبوس است.
 3تبیین نقش انسان در سعادت یا شقاوت وی:
این بخش در صدد است تا این نکته را به مخاطب گوشزد کند که مسئول سرنوشت انسان و رقم زدن
محرک نقش ایفا
سعادت وی ،فقط خود انسان است و عواملی چون محیط ،دوستان و ...فقط در ّ
حد یک ّ
می کنند؛ یعنی برخالف برخی حرف های رایج که از سوی برخی افراد گفته می شود و علت گناه و فساد خود
را به محیط و دوستان ناباب و جامعه نسبت می دهند ،این خود انسان است که با اراده و اختیار خود تصمیم
می گیرد در کدام جهت و مسیر حرکت کند .این قسمت می خواهد دانش آموز را متوجه این نکته کند که به
جای اینکه تقصیر اشتباهات و گناهان خود را به گردن دیگران بیندازیم ،مشکل را در خود جست وجو کنیم.
کننده انسان است و این گونه نیست که کسی را با زور به سوی گناه
حتی شیطان نیز تنها وسوسه گر و تحریک ٔ
بکشاند ،از این روست که در قیامت ،مقصر اصلی را انسان و تمایالت نفسانی اش معرفی می کند و خود را
تنها یک دعوت کننده می داند.1
«تدبر در قرآن»
 ٤انجام فعالیت ّ
آنگاه [تشخیص] بدکاری و پرهیزکاری را به آن [نفس انسان] الهام کرد.
جورها َو تَقواها
فَاَ َله َم َها ف ُ َ
که هرکس آن را پاک گردانید ،قطعاً رستگار شد.
َقد َافلَ َح َمن َزکّاها
2
دساها
و هرکس آن را آلوده کرد ،قطعاً محروم شد.
خاب َمن ّ
َو َقد َ
1ــ در این آیات یک بشارت وجود دارد و یک انذار ،آنها را مشخص کنید.
بشارت :عبارت « َقد َافلَ َح»
این عبارت به کسانی که وجود خود را پاک می کنند ،بشارت به رستگاری می دهد.
آیه ٢٢
1ــ
سوره ابراهیمٔ ،
ٔ
سوره شمس ،آیات 10ــ 8
2ــ
ٔ
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خاب»
انذار :عبارت « َقد َ
این عبارت به کسانی که نه تنها نفس خود را پاک نمی کنند بلکه آن را آلوده می کنند ،به محروم شدن از
رستگاری هشدار و انذار می دهد.
2ــ این بشارت و انذار نشانه چه حقیقتی است؟
نشانه این حقیقت است که انسان اختیار دارد و سرنوشتش به دست خود اوست ،زیرا وقتی بشارت و
ٔ
انذار انسان معنا دارد که وی اختیار آن را داشته باشد که بین مسیر درست و نادرست دست به انتخاب بزند.
اگر انسان اختیار انتخاب مسیر را نداشته باشد ،دیگر معنا ندارد که او را نسبت به انتخاب نادرست انذار و
نسبت به انتخاب صحیح بشارت دهیم.
 5تبیین بخش «زمینه های گناه»
این بخش به دنبال توضیح این نکته است که گناه ،نتیجه غرق شدن در امیال و غرایز مادی و توجه صرف
به این بُعد از وجود انسان است؛ یعنی انسان ها ذاتاً تمایلی به سمت گناه ندارند ،بلکه وجودشان دربردارنده
گرایش های طبیعی (مادی) و گرایش های متعالی است ،اما اگر انسان تنها به گرایش های مادی خود توجه
کند و از سایر گرایش های خود غافل شود ،در مسیر گناه می افتد.
نحوه تعامل با غرایز پرداخته می شود .در این خصوص ،سه دیدگاه رایج در
در این بخش از درس ،به ٔ
نحوه برخورد با غرایز مطرح است:
خصوص ٔ
سوم :کنترل و ارضای متعادل
دوم :آزادی و رهایی کامل
اول :سرکوب کردن
راهبه مسیحی
دیدگاه اول بیشتر در بین بوداییان و هندوها و حتی مسیحیت دیده می شود .یک کشیش یا ٔ
غریزه شهوت و این یعنی دور شدن از معنویت .در مکاتب
حق ندارد ازدواج کند ،زیرا ازدواج یعنی توجه به
ٔ
غریزه جنسی را سرکوب کرد.
شرقی نیز برای رشد و سلوک بایستی غرایز از جمله
ٔ
دیدگاه دوم بیشتر در میان مکاتب غربی رواج دارد که خواهان آزادی کامل غریزه جنسی و رها گذاشتن
آن هستند .راسل و فروید از پیشگامان این طرز فکر می باشند.
نظریه اسالم است نه اعتقادی به سرکوب غرایز دارد و نه رهایی آن را توصیه
اما دیدگاه سوم که همان ٔ
می کند .از نظر اسالم ،خداوند حکیم هیچ چیزی را عبث نیافریده است .غرایز انسان امری بیهوده نیستند تا
بدانها توجه نکنیم ،خداوند حکیم هریک از این غرایز را برای هدفی آفریده است.
از سوی دیگر ،آزاد گذاشتن کامل این غرایز نیز جز غفلت انسان از سایر استعدادهای متعالی نتیجه
دیگری نخواهد داشت.
راه اسالم ،همان راه میانه است .ارضای متعادل غرایز .غرایز همچون رود خروشانی می ماند که اگر کامال ً
رهایش کنی ،خسارت به بار می آورد ،اگر بخواهی آن را بخشکانی ،از نعمت آب و فواید آن بی بهره شده ای،
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وسیله این سد ،کنترل این رود را در دست گیری و هرجا که الزم و نیاز
پس باید ّ
سدی بر آن احداث کنی تا به ٔ
باشد از این آب بهره مند شوی.
 ٦انجام فعالیت « بررسی»

حد اعتدال خارج گردند؟ آنها را
چه عواملی سبب می شوند تمایالت مادی ما تحریک شوند و از ّ
شناسایی کرده و نام ببرید.

دبیران توجه داشته باشند که در اینجا منظور از عوامل ،صرفاً عوامل محیطی است؛ مثال ً دیدن فیلم های
خشونت آمیز می تواند قوه غضب ما را تحریک و از حد اعتدال خارج کند.
دوستان و رفیقان نامناسب می تواند باعث خروج انسان از حد اعتدال شود .حضور در مجالس نامناسب
و گناه آلود ،حضور در گروه ها یا کانال های نامناسب در فضای مجازی و مواردی از این قبیل همگی
می توانند در تحریک تمایالت مادی ما تأثیرگذار باشند.
 ٧تبیین بخش «پاسخ به یک پرسش»
این بخش در صدد پاسخ به این شبهه است که اگر غریزه جنسی را آزاد بگذاریم و او را محدود نکنیم،
فرد بعد از مدتی از مسائل شهوانی خسته و دلزده می شود و کمتر به سمت این مسائل می رود.
شهید مطهری در پاسخ به این شبهه می گوید:
«حاجت های طبیعی بر دو قسم است؛ یک نوع حاجت های محدود و سطحی است ،مثل خوردن و
خوابیدن .در این نوع از حاجت ها همین که ظرفیت غریزه اشباع و حاجت جسمانی مرتفع گردد ،رغبت
انسان هم از بین می رود و حتی ممکن است به تنفر و انزجار مبدل گردد .ولی یک نوع دیگر از نیازهای
طبیعی ،عمیق و دریاصفت و هیجان پذیر است مانند پول پرستی و جاه طلبی.
جنبه جسمی محدود است
 ...غریزه جنسی دارای دو جنبه است :جنبه جسمانی و جنبه روحی .از ٔ
ولی از نظر تنوع طلبی و عطش روحی ای که در این ناحیه ممکن است به وجود آید شکل دیگری دارد...
انسان روحاً بی نهایت طلب است ،وقتی هم که خواسته های روحی در مسیر مادیات قرار گرفت به هیچ حدی
1
جنبه روحی آن ،سیری ناپذیر می داند که هرچه رهاتر
متوقف نمی شود »...ایشان غریزه جنسی را به دلیل ٔ
شود ،عطش آن بیشتر می گردد.
 ٨تبیین بخش «پشتوانه محکم دوری از گناه»
شاید این مطلب کتاب که انسان به طور فطری گناه را دوست ندارد ،موجب این تلقی شود که انسان حتی
اگر به دین هم معتقد نباشد ،صرفاً با همان داشته های فطری خود می تواند از گناه و بدی دوری کند .به بیان
دیگر ،نیازی به دین نیست و انسان بدون دین نیز می تواند بر مدار اخالق حرکت کند .این بخش از کتاب
به دنبال تصحیح این تلقی اشتباه است .انسان اگرچه فطرتاً از گناه بیزار است اما گاه چنان وسوسه ها و
1ــ شهید مطهری ،مجموعه آثار ،ج  ،19صص 461ــ457
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محرک ها زیاد می شوند که فرد ندای فطرت خود را فراموش می کند .در اینجا نیاز به پشتوانه محکمی است
پشتوانه محکم ایمان به
که به کمک فطرت آید و او را از غفلت و فرو افتادن در دام گناه نجات دهد .این
ٔ
خداست .کتاب در این بخش ،علت پشتوانه بودن ایمان را تبیین کرده است.
 ٩تبیین بخش «بررسی یک مسئله»
این بخش در راستای پاسخ به این سؤال ارائه شده که اگر ایمان به خدا انسان را از گناه بازمی دارد ،پس
چرا شاهد گناه کردن افراد مؤمن هستیم؟
کتاب سعی نموده پاسخ به این مسئله را در سه بخش مطرح کند؛ اول آنکه حواسمان به برخی ظاهرسازان
باشد ،کسانی که اگرچه ادعای ایمانشان گوش فلک را پر کرده اما از درون تهی از ایمان هستند و تنها برای
ظاهرسازی ،خود را مؤمن جلوه میدهند .دوم اینکه توجه داشته باشیم که مؤمنان مراتب دارند و هرکس بسته به
میزان ایمانش از گناه دوری میکند و سوم اینکه با نگاه به اطرافیان خود به خوبی درمییابیم که دوستان باایمانمان
تقیدی به دین ندارند ،بیشتر آلوده به گناه هستند.
کمتر به سوی گناه میروند درحالیکه افرادی که ّ
 10تبیین بخش «کتمان گناه»
این بخش با هدف پرهیز دادن دانش آموزان از بیان گناهان خود در حضور دیگران است .متأسفانه
برخی جوانان به راحتی گناهان خود را برای دوستان خود بیان می کنند و قبح و زشتی گناه را در پیش آنان
می ریزند .از این رو الزم است با نتایج و عواقب این کار آشنا شوند.
 ١١تبیین بخش «آثار گناه»
برخی نوجوانان با توجه به آلوده شده به فرهنگ غربی و پرورش در محیط های ناسالم ،هیچ ابایی از گناه
ندارند ،بلکه می گویند مگر انجام این رفتارها چه نتایج و پیامدهایی دارد؟
در این قسمت سعی شده برخی نتایج آلوده شدن به گناه بیان شود .البته آثار و پیامدهای گناه بسیار بیشتر
از این موارد است و در اینجا تنها به سه مورد اشاره شده است و دبیران می توانند آثار دیگر را به فراخور
مخاطبان بیان کنند.
 12انجام فعالیت «خودارزیابی»
حالت خود را هنگام نافرمانی از خداوند بررسی کنید و ببینید.
1ــ به کدام خطا عادت کرده اید و علت آن چیست؟
2ــ به آثار سوء آن خطا آشنا هستید و می دانید چه اثری بر جا می گذارد؟
3ــ هنگام انجام خطا ،چه حالتی در پیشگاه خداوند دارید؟

این فعالیت باید به صورت انفرادی انجام بگیرد و پاسخ ها در کالس نباید طرح شوند زیرا ارائه مشکالت
اخالقی فرد عالوه بر تحقیر او سبب اشاعه آن نیز می شود.
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در این فعالیت هر دانش آموز حاالت شخصی خود را بررسی می کند و از خود حسابرسی می نماید .این
فعالیت ،توانایی نقادی از خود را در دانش آموز افزایش داده ،زمینه های تغییر را در او به وجود می آورد.
دبیر محترم می تواند از دانش آموزان بخواهد که جدولی مانند جدول زیر برای خود رسم کنند و به ارزیابی
خود بپردازند:
ردیف خطایی که به آن عادت کرده ام آثار و عواقب آن خطا

حالتی که در هنگام خطا و پس از آن برایم
پیش می آید

1
2
3
.
.
.

البته دبیر می تواند از آنان بخواهد که چنین جدولی را بدون ذکر نام تکمیل کنند.
اگر چنین کاری توسط دانش آموزان انجام شود ،اطالعات مفیدی در اختیار دبیر قرار می گیرد و
او می تواند در مباحث و صحبت های خود به طور مستقیم برخی از خطاها را مطرح کند و برای اصالح
دانش آموزان ،تذکرات مفیدی را در البه الی صحبت های خود ارائه دهد.
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بازگشت

درس هشتم

اول :کلیات
قسمت ّ
الف) هدفها
 1هدف کلی :آشنایی با چگونگی بازگشت به توحید عملی و تالش برای تحقق آن در زندگی
 2هدف های آموزشی
زمینه درونی بازگشت و توبه در انسان
 شناخت ٔ
دروازه رحمت الهی
 تبیین حقیقت توبه به عنوان
ٔ
 شناخت مراحل تکمیلی توبه
ب) ارتباط با درس قبل
در درس قبل درخصوص گناه و زمینه های بروز آن نکاتی گفته شد .این درس مربوط به کسانی است که
در برخی از اعمال یا در اصل مسیر بازمانده اند؛ راه اشتباه پیش گرفته بودند و تصمیم دارند بار دیگر به مسیر
حق بازگردند و در جهت توحید عملی و بندگی خداوند گام بردارند .به همین جهت این درس ،بعد از درس
«در گرو کار خویش» قرار گرفته است تا راه برون رفت از گناه را نشان دهد.
طرح بُعد اجتماعی توبه ،در این درس مبتنی بر آیات قرآن کریم است که عالوه بر هویّت فرد ،برای جامعه
نیز هویّت خاص قائل است و آن را دارای س ّنت های مخصوص به خود می داند؛ بنابر آموزه های قرآن کریم،
ویژه خود را دارند؛ گاهی بر اثر غرق شدن در گناه ،به طور دسته جمعی عذاب
اقوام و ملت ها سرنوشت های ٔ
توبه جمعی ،عذاب از آنها برداشته می شود و در
می شوند و گاه مانند قوم حضرت یونس ،بر اثر بازگشت و ٔ
مسیر هدایت قرار می گیرند.
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به همین جهت ،در بحث توبه ،متناسب با بحث توحید عملی ،هم بُعد اجتماعی آن مطرح شده است و هم
بُعد فردی آن.
ج) محورهای اصلی درس
 1انسان توانایی مخالفت با امیال درونی خود را دارد و این ویژگی ناشی از قدرت اختیار در اوست.
خوددانی به نفع ِ
 2توبه ،انقالب و عصیان علیه ِ
خود عالی و متعالی است.
 3همین که انسان از گناه خود پشیمان شود ،توبه محقق شده است.
 4شیطان تالش زیادی برای دور کردن انسان از مسیر توبه انجام می دهد و به حیله های متعددی متوسل
می شود.
توبه اجتماعی نیز وجود دارد که به معنی بازگشت یک جامعه به مسیر حق است.
توبه فردیٔ ،
 ٥عالوه بر ٔ

قسمت دوم :سازماندهی فعالیت های یاددهی ــ یادگیری
الف) آمادهسازی و ایجاد انگیزه
ذکر داستان یا خاطره از کسانی که ناگهان متحول شده ،توبه کرده و در مسیر حق قرار گرفتهاند ،برای شروع
بحث و ایجاد انگیزه مناسب است .بهعنوان نمونه کتاب «طیب» که بهخاطرات شهید طیب حاجرضایی پرداخته
گذشته خوبی نداشتهاند.
حر انقالب» نمونههای خوبی از توبه افرادی است که
ٔ
است و یا کتاب «شاهرخّ ،
همچنین می توان از دانش آموزان سؤال کرد که آیا برای آنها تحول ناگهانی و جدی پیش آمده است؟ در
آن هنگام چه تصمیمی گرفته اند؟ چه حالت روحی و معنوعی به آنها دست داده است؟
پس از طرح این گونه خاطرات ،زمینه برای تدریس آماده می شود و دبیر محترم می تواند بحث را آغاز کند.
مواردی از این خاطرات و داستان ها در بخش دانستنی های ضروری خواهد آمد.
ب) مراحل تدریس
از آنجا که توبه یک عمل قلبی و درونی است ،این درس باید متناسب با آن و در حال و هوای آن تدریس
شود .روش موعظه ،استفاده از کالم تبشیری و اندکی هم انذاری ،بهره گرفتن از داستان و شعر ،ایجاد تنبّه
و تذکر در مخاطب و سوق دادن آنان به تأمل ،از روش های مناسب با این درس است.
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ردیف

مراحل تدریس

1

قرائت صحیح آیات ابتدای درس

2

تبیین مفهوم «انقالب علیه خود»

3

انجام فعالیت «بررسی»

4

درباره «حقیقت توبه»
توضیح
ٔ

5

رابطه توبه و پاکی نفس
تبیین ٔ

6

بیان برخی از حیله های شیطان در به تأخیر انداختن توبه

7

بیان مراحل تکمیلی توبه

8

انجام فعالیت «بررسی»

9

انجام فعالیت «خود ارزیابی»

10

«توبه اجتماعی»
تبیین بخش ٔ

11

تبیین بخش «مهلت انجام توبه»

12

انجام فعالیت «پیشنهاد»

 1قرائت صحیح آیات
مانند دروس گذشته ،دانش آموزان آیات ابتدای درس را قرائت می کنند .استفاده از فایل صوتی آیات
نیز توصیه می شود.
 2تبیین مفهوم «انقالب علیه خود»
زنده دیگر مانند گیاه
این بحث می تواند با این سؤال آغاز شود که چه تفاوت هایی میان انسان با موجودات ٔ
و حیوان وجود دارد؟
پس از طرح این سؤال و شنیدن نظرات چند دانش آموز ،دبیر محترم جهت بحث را به سمت تفاوت هایی
از نوع تغییر و تحول ،به خصوص تغییرهایی که با توجه به موانع بیرونی پیش می آید ،سوق می دهد.
در این میان ،ممکن است دانش آموزان نمونه های شگفت و زیبایی را که در کتاب های گیاه شناسی و
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زیست شناسی خوانده اند ،مثال بزنند .هیچ یک از این تحول ها نمی تواند مشابه تحول درونی انسان و انقالب
مرتبه دیگر نفس ،یعنی نفس ّاماره)؛ برای تبیین این مفهوم ،خوب
علیه خود باشد (انقالب نفس ّلوامه علیه ٔ
خود عالی و ِ
است از آموخته های کتاب پایه یازدهم ،درس عزت نفس ،درباره ِ
خوددانی کمک گرفته شود.
ٔ
ٔ
 3انجام فعالیت «بررسی»
این فعالیت برای یادآوری آموخته های دانش آموزان در پایه های دهم و یازدهم است .دانش آموزان در
پایه یازدهم درخصوص خود عالی و خوددانی نکاتی
پایه دهم با نفس ّاماره و نفس ّلوامه آشنا شده اند و در ٔ
ٔ
را آموخته اند.
مقصود از انقالب علیه خود چیست؟ کدام خود علیه دیگری انقالب می کند؟
با توجه به آنچه دانش آموزان در پایه یازدهم درخصوص خود عالی و خوددانی در درس «ع ّزت
نفس» خوانده اند و همچنین آنچه درخصوص نفس ّاماره و نفس ّلوامه در درس «پر پرواز» در پایه
دهم آموخته اند،پاسخ این سؤال را این گونه می توان داد که منظور از انقالب علیه خود این است که
خود عالی علیه خود دانی قیام کند و او را به کنار بزند .اگر انسان علیه تمایالت ناپسند خود قیام کند،
امه انسان بر نفس ّاماره اش غلبه
خود عالی او علیه خوددانی وی انقالب کرده است؛ یعنی نفس ّلو ٔ
کرده است.
 4توضیح دربارۀ حقیقت توبه
اکنون پس از آنکه تفاوت انسان با سایر موجودات در انقالب علیه خود روشن شد ،در این مرحله با اصل
توبه یعنی پشیمانی و بازگشت از گناه آشنا می شوند.
نکته مهم در این قسمت این است که معنای توبه در لغت یعنی بازگشت و در اینجا منظور بازگشت از
گناه است .حال این سؤال مطرح می شود که چه زمان می توان گفت فردی از گناه بازگشت کرده یا به تعبیر
بهتر توبه کرده است؟ پاسخ آن است که بازگشت از گناه یا همان توبه وقتی تحقق می یابد که فرد از انجام گناه
پشیمان شده باشد و قصد انجام آن را نداشته باشد.
همکاران محترم به این نکته توجه کنند که همان طور که در کتاب نیز تأکید شده ،صرف پشیمانی و قصد
ترک گناه برای تحقق توبه کافی است .برخی سخت گیرانه این مطلب را مطرح می کنند که برای تحقق توبه
عرصه عمل این قصد باید منجر به ترک گناه شود و اگر کسی دوباره
صرف پشیمانی و قصد کافی نیست و در
ٔ
گناه کند ،توبه نکرده است ،در حالی که بر مبنای روایات همین که کسی پشیمان شود و قصد ترک گناه کند،
توبه کرده است هر چند در عمل باز هم وسوسه شود و گناه کند و قصدش عملی نشود.
برای مطالعه بیشتر در این خصوص به قسمت دانستنی های ضروری معلم در انتهای درس مراجعه
شود.
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 5تبیین رابطۀ توبه و پاکی نفس
انگیزه توبه
طرح این قسمت برای آن است که دانش آموز به کارساز بودن توبه و اثر عمیق آن پی ببرد و
ٔ
و بازگشت از خطاها در او افزایش یابد .این قسمت نیز بیشتر ،حالت موعظه دارد و دبیر محترم باید چنین
روشی را در هنگام تدریس این قسمت ،مورد نظر داشته باشد .درباره این سؤال که «چرا کسی که توبه می کند
سیئاتش به حسنات تبدیل می شود؟» در قسمت «دانستنی های ضروری» توضیح داده خواهد شد.
 6برخی از حیله های شیطان در به تأخیر انداختن توبه
در این قسمت برخی از روش های شیطان در دور کردن انسان از توبه بیان شده است .نکته مهم این
است که جوان امروزی این موارد را به صورت ملموس درک کرده و با آن مواجه است .یعنی در این قسمت
سعی شده برخی از وسوسه های شیطان که هر جوانی با آن مواجه می شود ،بیان گردد و تذکراتی درخصوص
مواجهه با این وسوسه ها مطرح شود.
 7بیان مراحل تکمیلی توبه
توبه با پشیمانی انسان از گناه محقق می شود و تالش برای ترک گناه و جبران حقوق الهی و حقوق مردم
جزو مراحل بعدی است که فرد توبه کار باید انجام دهد .این نکته در همان فرمایش امام باقر درخصوص
1
کفی ِبال َّندمِ توبة
توبه بیان شد که ایشان فرمودٰ :
مواردی که در ادامه بحث توبه می آید یعنی تالش برای دور شدن از گناه و جبران حقوق الهی و حقوق
مردم ،گام های بعدی است که فرد توبه کار باید جهت ادامه راه بردارد.
یعنی اگر فردی اکنون از گناهان خود توبه کند و همان لحظه بدون آنکه حقوق الهی و حقوق مردم را
جبران کند ،از دنیا برود ،این فرد در آخرت جزو کسانی است که توبه کرده و مورد مغفرت خدا قرار گرفته
و از جهت انجام گناهان مورد عقوبت قرار نمی گیرد .اما چون حق الناس به گردن اوست باید در آن جهان،
رضایت صاحبان این حقوق را جلب کند.
 8انجام فعالیت «بررسی»
در این فعالیت دانش آموزان بایستی راه حل هایی که می تواند پس از توبه انسان را در ترک گناه یاری کند
بیان کنند .مواردی مانند فاصله نینداختن میان حالت پشیمانی و تصمیم گیری ،دعا و طلب یاری از خداوند،
ایجاد امیدواری در خود ،قراردادن جریمه برای خود در صورت ارتکاب مجدد گناه و… می تواند از جمله
این راه حل ها باشد.
این پیشنهادها روی تابلو نوشته می شود و دانش آموزان راه های مؤثرتر را معین می کنند و دلیل خود را
صفحه بعد ارائه شود:
توضیح می دهند .این فعالیت می تواند در قالب جدول
ٔ
1ــ الکافی ،ج ،2ص 426
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ردیف راه های پیشنهاد شده برای ترک گناه ردیف
1

1

2

2

3

3

4

4

مؤثرترین راه ها از میان راه های
پیشنهاد شده

این فعالیت برای انجام کارگروهی بسیار مناسب است.
 9انجام فعالیت «خود ارزیابی»
با توضیحات دبیر محترم ،زمینه ای روحی و روانی برای دانش آموز فراهم می شود که خود را مورد
ارزیابی قرار دهد و ببیند نسبت به کدام یک از حقوق دیگران و حقوق خداوند بی توجهی کرده است.
نتیجه فعالیتش را در
جنبه شخصی داشته ،اگر دانش آموزی خودش مایل بود می تواند
ٔ
این فعالیت نیز ٔ
کالس ارائه کند که کاری خوب و پسندیده است و سبب درس گرفتن دیگران می شود.
 10تبیین توبۀ اجتماعی
دبیر محترم این قسمت را برای دانش آموزان تبیین می کند و توضیح می دهد که چه تناظر و شباهتی میان
دو قسم توحید عملی با دو قسم توبه وجود دارد.
توحید عملی

توحید در بُعد فردی
توحید در بُعد اجتماعی

توبه

توبه فردی
ٔ
توبه اجتماعی
ٔ

توبه اجتماعی ،مسئولیت پذیری آنان را در قبال اجتماع باال می برد و
توجه دادن دانش آموزان به ٔ
وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نیز می باشد.
کننده
ٔ
تقویت ٔ
مرحله شروع آن مبارزه کنند و
الزم است دانش  آموزان یاد بگیرند که با هر منکر اجتماعی در همان
ٔ
نگذارند که آن منکر در جامعه ریشه بدواند و جایگاه و پایگاه مستحکمی برای خود دست و پا کند .همان طور
که اگر یک فرد به گناهی عادت کرد و آن گناه در وجود او منزل ساخت ،ترک آن گناه مشکل می شود ،گناه
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اجتماعی هم همین طور است؛ اگر گناهی در جامعه پاگرفت و به تدریج به دیگران سرایت کرد و یک امر عادی
هزینه زیادی بابت حل
تلقی شد ،حذف آن از سطح جامعه با مشکالت فراوان مواجه خواهد شد و مردم باید ٔ
آن بپردازند.
استفاده بی رویه از آب ،نان و بنزین ،پوشش نامناسب برخی از مردان و زنان ،پایین
مشکالتی از قبیل
ٔ
بودن کارایی برخی از ادارات ،بی توجهی برخی از افراد نسبت به اموال عمومی مانند پارک ها ،خیابان ها و
کتابخانه ها ،پرداخت رشوه توسط برخی افراد ،بی توجهی برخی نسبت به عزت اسالم و مسلمانان در جهان
از بیماری هایی است که باید در همان ابتدا درمان شود.
 11تبیین بخش «تا چه زمانی برای توبه مهلت داریم؟»
درباره دو سؤال مهم است که می تواند در نگرش دانش آموز نسبت به موضوع مؤثر باشد.
این قسمت
ٔ
سؤال اول این است که «تا چه زمانی برای توبه کردن مهلت داریم؟»
در پاسخ به این سؤال باید بر این موضوع تأکید کنیم که مهلت توبه اصال ً مشخص نیست عالوه بر این،
هر چه زمان بگذرد انجام توبه مشکل تر و دردآورتر می شود و آدمی برای ترک یک گناه باید سختی بیشتری
را تحمل نماید و گاه آنقدر مشکل می شود که توفیق توبه از آدمی سلب می گردد .آنگاه نیز که مرگ به سراغ
آدمی می آید و رفتن از دنیا قطعی می گردد ،توبه پذیرفته نیست.
سؤال دوم این است که «بهترین دوران برای توبه چه دورانی است؟» این سؤال مرتبط با سؤال قبل است
و می خواهد بگوید که بهترین دوران ،همان دوران جوانی است.
 12انجام فعالیت «پیشنهاد»
مناجات التائبین را در کتاب «مفاتیح الجنان» بخوانید و به سؤال های زیر پاسخ دهید:
الف) گناه چه آثاری در وجود انسان باقی می گذارد؟

امام سجاد
کرده اند.

در مناجات التائبین به مواردی همچون خواری و ذلت ،مردن قلب انسان و… اشاره

ب) چه اموری است که جز خداوند ،دیگری توان انجام آن را ندارد؟

امام سجاد

به مواردی مانند غفران اشاره فرموده اند.

ج) خداوند چه راهی پیش پای گناهکار قرار داده که راه عذر آوردن را بر او بسته است؟

طبق فرمایش امام

 ،این راه توبه است که به روی همگان باز است.
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قسمت سوم :تمهیدات
الف) دانستنیهای ضروری برای معلم
 1آیا این گونه بیان مسئله توبه در کتاب درسی ،موجب جسور شدن نوجوانان و گناه کردن
آسان آنان نمی شود؟
برخی دبیران نسبت به شیوه پردازش کتاب در مسئله توبه اعتراض می کنند و می گویند این گونه بیان مطلب
موجب می شود که نوجوان و جوان احساس کند توبه کردن کار راحتی است و از این رو ممکن است گناه
کردن هم برایش راحت جلوه کند و بگوید گناه می کنم و بعد توبه می کنم.
در پاسخ به این مطلب باید توجه داشت که اوال ً کتاب هیچ گاه چنین تصویری را برای مخاطب ایجاد
نمی کند که گناه کن و بعد راحت توبه کن؛ بلکه کتاب می گوید توبه یعنی پشیمانی از انجام گناه .کسی که با
خود می گوید من مدام گناه می کنم و بعد توبه می کنم ،یعنی اصالً از گناه خود پشیمان نیست ،در حالی که کتاب
لحظه توبه ،قصد انجام
با توجه به روایات ،بر مسئله پشیمانی تکیه کرده و تأکید کرده که کسی که در همان
ٔ
مجدد گناه را داشته باشد ،توبه کار واقعی نیست.
واسعه خداوند
ثانیاً مطالب بحث توبه ،برگرفته از آیات و روایات است و وقتی در متون دینی رحمت
ٔ
این گونه بیان شده است ،چرا ما نسبت به آن بخل می ورزیم.
به این حدیث توجه کنید:
مردی خدمت رسول خدا
آمد و گفت :من گناه می کنم .هنگامی که توبه کردم ،چه بگویم؟
پیامبر فرمود :بگو« :أستغفر اللّه» .مرد گفت :من توبه می کنم؛ اما باز هم [به سمت گناه] برمی گردم.
فرمود :هرگاه گناه کردی ،بگو «أستغفر اللّه».
مرد گفت :این گونه ،گناهانم زیاد می شود.
فرمود :عفو و بخشش خدا بیشتر [از آن] است [که تو خیال می کنی] .تو همیشه توبه کن تا اینکه شیطان،
شکست خورده و فراری شود.1
اینکه خداوند در قرآن می فرماید:
یقیناً خدا کسانی را که بسیار توبه می کنند ،دوست دارد.
ِ«ا َّن اللّٰه ی ُ ِح ُّب ال ّتوابین»
صیغه مبالغه و به معنای «زیاد توبه کننده» است.
«تواب» به اصطالح علم صرف،
ٔ
ّ
 2نمونه هایی از توبه:
الف) ُزهیربن قین یکی از کسانی بود که معتقد بود امیرالمؤمنین علی در قتل عثمان دخالت داشته
1ــ وسائل الشیعه ،ج  ،16ص 81
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است؛ به همین جهت با امام خوب نبود .در زمانی که امام حسین از مکه به سمت عراق می رفت ،او
هم از سمت مکه به عراق (کوفه) در مسافرت بود .تردید داشت که با امام روبه رو شود یا نه .در عمق دلش
مردی مؤمن بود و می دانست که امام حسین فرزند پیامبر است و چه حقی بر این امت دارد .در یکی از
قبیله
منازل بین راه ،اجبار ًا با امام در یک جا فرود آمد .امام شخصی را به دنبالش فرستاد .زهیر که رئیس ٔ
فرستاده امام آمد و گفت :ای زهیر ،دعوت
خود بود ،با کسان خود در خیمه ای مشغول صرف ناهار بود.
ٔ
امام را اجابت کن.
زهیر رنگش پرید و دستش در سفره ماند .نمی دانست چگونه فرستاده را رد کند.
زن با ایمانی داشت .جلو آمد ،سکوت را شکست و با مالمت عجیبی فریاد زد :ای زهیر! خجالت
فاطمه زهرا تو را خواسته و تو پاسخ او را نمی دهی؟
نمی کشی؟ پسر پیامبر ،پسر
ٔ
زهیر برخاست و با  کراهت به سمت امام رفت .اما وقتی بازگشت چهره ای شاد و خندان داشت .امام انقالبی
1
در وجودش ایجاد کرده بود .آمد ،وصیت خود را کرد و با امام راهی کربال شد و به مقام شهادت رسید.
(حر انقالب) و… می تواند برای دانش آموزان جذاب
ب) بیان ٔ
توبه افرادی همچون طیب رضایی ،شاهرخ ّ
باشد .شاهرخ ضرغام کسی بوده است که سال ها از دوران جوانی خود را به دعوا و درگیری و معاشرت با
رفقای نااهل گذراند و حضور در کاباره ،چاقوکشی و … از برنامه های وی بود .اما پیروزی انقالب و سپس
زندگینامه
گذشته خود توبه کند و به یکی از فرماندهان جنگ تبدیل شود.
آغاز جنگ باعث شد که وی از
ٔ
ٔ
حر انقالب» چاپ شده است.
وی در کتاب «شاهرخّ ،
طیب حاج رضایی نیز از الت های مشهور تهران در قبل از انقالب و از مریدان و سینه چاکان شاه و
ّ
دربار بود به گونه ای که عکس رضاشاه را برروی شکم خود ،خالکوبی کرده بود .اما وی نیز با شناخت از
شیفته او می شود و در این راه جان خود را از دست می دهد.
امام خمینی ،
ٔ
 3مقصود از تبدیل سیئات به حسنات ،در آیۀ  70سورۀ فرقان:
خداوند در این آیه می فرماید کسی که توبه کند و مؤمن شود و عمل صالح انجام دهد ،بدی هایش را به
نیکی ها مبدل می کند ،چرا که خداوند آمرزنده و رحیم است .سؤال این است که خداوند چگونه سیئات را به
حسنات و گناهان را به نیکی ها تبدیل می کند؟ و آیا این سبب ظلم به کسانی که در ابتدا نیکی کرده اند نمی شود؟
مرحوم عالمه طباطبایی در تفسیرالمیزان ،ذیل همین آیه ،ضمن نقل اقوال مختلف ،نظر خود را که نظری
بسیار دقیق و عمیق است ،بیان می دارد .این نظر در اینجا آورده می شود تا دبیران محترم آن را مطالعه نمایند.
روشن است که این بیان عمیق ،مناسب دانش آموزان نیست .پس از ذکر نظر عالمه ،توضیحاتی که برای
دانش آموزان مناسب است ،خواهیم داد.
1ــ مجموعه آثار ،استاد مطهری ،ج  ،23ص .574
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مرحوم عالمه پس از ذکر اقوال مختلف و اینکه این اقوال از ظاهر آیه عدول کرده اند ،می فرماید:
جمله «یبدل اللّٰه سیئاتهم حسنات» ،بخصوص با در نظر داشتن ذیل آن که می فرماید «و کان اللّٰه
«…ظاهر ٔ
غفور ًا رحیماً» ،این است که هر یک از گناهان ،خودشان مبدل به حسنه می شوند… این ظاهر آیه است و باید
با حفظ این ظاهر چاره ای اندیشید .آنچه به نظر ما می رسد این است که ببینیم ماهیت گناه چیست؟
خود فعل و متن عمل بد گناه است و در مقابل ،متن فعلی دیگر ثواب؟ یا اینکه ِ
آیا ِ
خود فعل و حرکات و
سکناتی که فعل از آن تشکیل شده ،در گناه و ثواب یکی است (مثال ً ِ
فعل خوردن در غذای غصبی و غذای
غیر غصبی یا فعل آمیزش در زنا و با همسر یا فعل قتل در قتل عمد و در جهاد یکی است) .و اگر اصل فعل
شدن گناه و ثواب ِ
در این دو یکی است که همین طور هم هست ،پس گناه ِ
شدن ثواب از کجاست؟
مثال ً عمل زنا و نکاح چه فرقی با هم دارند که یکی گناه شده است و دیگری ثواب؟ با اینکه حرکات و
سکناتی که عمل از آن تشکیل شده ،در هر دو یکی است .همچنین است خوردن؛ در خوردن حالل و
خوردن حرام.
خواهیم دید تفاوت این دو در موافقت و مخالفت با خداست ،موافقت و مخالفتی که در انسان اثر
گذاشته و در نامه اش نوشته می شود (نامه ،با آن حقیقتی که داردِ ،
نوشته از روی عمل؛
خود عمل است نه
ٔ
نسخه برداری از عمل نیست ،بلکه خود عمل نسخه برداری شده است) ،آن فعل خارجی نیست که نوشته
می شود؛ چون آن فعل و آن حرکات و سکنات که آن را زنا یا نکاح یا خوردن می گوییم ،به هر حال فانی شده
و از بین می رود (چون ماهیت آنها زمانی و فانی شونده است) .این افعال ،تا یک جزئش فانی نشود ،نوبت
به جزء بعد آن نمی رسد .پرواضح است که وقتی خود فعل از بین رفت ،عنوانی هم که ما به آن می دهیم،چه
خوب و چه بد ،فانی می شود؛ حال آنکه ما می گوییم عمل انسان مانند سایه او را دنبال می کند (درحقیقت این
ِ
مرتبه ّاول فکر می کنیم ِ
حقیقت فعل را تشکیل
اصل عمل است .آنچه که
پوسته ظاهری فعل است که ما در ٔ
ٔ
می دهد و آثارش در وجود ما می ماند و ثبت می شود ،روح و باطن این فعل است) .بنابراین مقصود ،آثار
واقعی عمل است که عقاب یا ثواب را به دنبال دارد و همواره با آدمی است و در روز «تبلی السرائر» خود
را نمایان می کند.
این را نیز می دانیم که اگر باطن و درون کسی ،شقی یا مشوب (= آمیخته) به شقاوت نباشد ،هرگز مرتکب
عمل زشت و گناه نمی شود و اگر همان حرکات و سکناتی را که در یک فرد شقی به صورت زنا جلوه گر
می شود انجام دهد دیگر زنا و کار زشت محسوب نمی شود .بنابراین ،اعمال زشت از آثار شقاوت و خبیث
بودن باطن و درون آدمی است که برخی از ذات ها و درون ها به طور کامل و تماماً شقی شده و برخی ذات ها
آمیخته به خباثت و شقاوت است.
طیب و ظاهر و خالی از شقاوت
حال اگر چنین باطن و درونی از راه توبه ،ایمان و عمل صالح به درونی ّ
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الزمه این
و خباثت تبدیل شود ،آن درون و ذات به درونی تغییر یافت که هیچ ذره ای از شقاوت در آن نبود،
ٔ
تبدیل این است که آن محتوا و آثار این درون هم که از قبل داشت و ما نام گناه بر آن نهاده بودیم ،با مغفرت
و رحمت خدا مبدل به محتوا و آثاری شود که با نفس سعید و ظاهر مناسب باشد (چرا که آن محتوا جزئی
جدایی ناپذیر از درون و تغییر درون به معنای تغییر این محتوا و آثار هم هست و نمی شود که درون پاک باشد،
اما محتوا و آثارش آلوده باشد) بدین ترتیب عنوان گناه هم از آن برداشته می شود و عنوان حسنه و ثواب به
خود می گیرد…»
البته این تبدیل ،از رحمت و مغفرت خداوند است که در آخر آیه ما را بدان آگاهی می دهد شاید هم این
تبدیل به خاطر سختی و استقامتی است که فرد توبه کار تحمل می کند تا بتواند صفات ناپسندی را که درونش
خانه کرده و بدان ها عادت کرده بود را کنار بگذارد و آراسته به صفات حمیده شود.
در عین حال ،این تبدیل ،ستمی به فردی که از ابتدا نیکو کار بوده ،محسوب نمی شود ،زیرا خداوند از
اندازه
همان ابتدا هر عمل نیک شخص نیکوکار را با ده برابر کردن ثبت کرده و عمل بد گناهکار را به همان
ٔ
صالح فراوان
عمل ثبت نموده است .عالوه بر این ،این تبدیل برای توبه کاری است که با ایمان قوی و عمل ِ
هزینه آن را پرداخته است و چنین تبدیلی متناسب و در حد ایمان و عمل اوست.
ٔ
4
درباره در توبه:
مولوی
از
شعری
ٔ
باز باشد تا قیامت بر وری
توبه را از جانب مغرب دری
تا زمغرب برزند سر آفتاب

باز باشد آن در از وی رومتاب

هست جنت را زرحمت هشت در

یکدرتوبهاستزآنهشت ایپسر

این همه گه باز باشد گه فراز

وان در توبه نباشد جز که باز

هین غنیمت دار در باز است زود

کوری حسود
رخت آنجا کش به
ّ

بازگرد از کفر و این در باز یاب

رد باب
تانگردی از شقاوت ّ

پیش از آن کز قهر در بسته شود

زاری تو کس نشنود
بعد از آن
ّ
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«احکام الهی در زندگی امروز»

درس نهم

اول :کلیات
قسمت ّ
الف) هدفها
عرصه فرهنگ ،ورزش و اقتصاد
فلسفه احکام و آشنایی با برخی احکام الهی در
 1هدف کلی :تبیین
ٔ
ٔ
 2هدف های آموزشی:
 تبیین لزوم توجه انسان به احکام الهی
 تبیین چرایی تشریع احکام الهی
 آشنایی با برخی از احکام متناسب با نیازهای امروز
ب) ارتباط با درس قبل
در درس قبل ،دانش آموزان آموختند که برای پاک شدن از گناهان بایستی به درگاه الهی توبه کنند .توبه
آغاز یک حرکت است .حرکت به سوی رشد و سعادت .این رشد در عمل به دستورات الهی نهفته است.
این درس به لزوم توجه به دستورات الهی و ذکر برخی از این دستورات می پردازد.
ج) محورهای اصلی درس
1
٢
3

لزوم اتخاذ دین به عنوان تکیه گاهی مطمئن در زندگی خود
چرایی تشریع احکام و قوانین الهی
عرصه فرهنگ ،ورزش و اقتصاد
ذکر برخی از احکام و قوانین الهی در سه
ٔ

93

قسمت دوم :سازماندهی فعالیت های یاددهی ــ یادگیری
الف) آمادهسازی و ایجاد انگیزه
بهترین روش در این درس ،طرح چالش ها و مسائل دانش آموزان درخصوص چرایی عمل به احکام الهی
است .دانش آموزان معموال ً این پرسش ها را دارند که چرا باید به احکام الهی پایبند باشند؟ چرا دین برای
آنها یک سری بایدها و نباید تعیین می کند؟ چرا اسالم در برابر برخی فرهنگ های برآمده از غرب مقاومت
می کند و آن را نمی پذیرد؟ چگونه می توان در دنیای امروز به احکام پایبند بود؟
دبیر محترم می تواند ابتدا خود یکی از این سؤاالت را طرح کند و شرایط را برای گفت وگوی دانش آموزان
آماده نماید .البته دبیر باید سؤال های دانش آموزان را جهت دهی کند و در چارچوب موضوعات درس
سازماندهی نماید.
ب) مراحل تدریس:
مراحل تدریس این درس به ترتیب زیر است:
مراحل تدریس

ردیف
1

قرائت صحیح آیات

2

طرح مقدمه و معرفی دین به عنوان تکیه گاه مطمئن برای انسان

3

انجام فعالیت «تدبر در قرآن»

4

عرصه فرهنگ ،ورزش و اقتصاد
بیان برخی احکام در
ٔ

5

انجام فعالیت «بررسی»

 1قرائت صحیح آیات
شیوه درس های قبل عمل خواهد شد.
این قسمت به ٔ
 ٢طرح مقدمه و معرفی دین به عنوان تکیه گاه مطمئن برای انسان
در این قسمت چند نکته اساسی وجود دارد که باید توسط دبیران به خوبی برای دانش آموزان تبیین شود:
اول آنکه دین به دنبال سعادت انسان هم در دنیا و هم در آخرت است در حالی که بسیاری از مکاتب بشری
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تنها به زندگی دنیوی توجه دارند و از این رو گاه انسان را به سوی اعمال و رفتارهایی می کشاندند که موجب
خسارت انسان در آخرت می شود.
از همین منظر علت وضع برخی قوانین سخت گیرانه کامال ً مشخص است ،زیرا انسان ها چون از تأثیر
برخی اعمال بر سرنوشت خود در آخرت با خبر نیستند ،این روال را مطرح می کنند که چرا خداوند برای
فالن گناه ،چنین مجازات شدید و سختی را قرار داده است .در حالی که باید توجه داشت که خداوند عالم
و حکیم براساس میزان موانعی که هر یک از گناهان در مسیر سعادت انسان در دنیا و آخرت ایجاد می کنند،
مجازات های مختلفی را قرار داده است.
دوم :عمر انسان ،سرمایه ای است که هیچ گاه باز نمی گردد .این سرمایه باید در مسیر مطمئن هزینه شود
همه هستی خود را از دست داده و گرفتار خسران عظیم می شود .پس باید عمر و زندگی خود را
و ّال انسان ٔ
با تکیه بر تعالیم دین پیش برد تا دچار خسران نشویم.
سوم :برخی جوانان به خواست و عالقه و دوست داشتن خود تأکید می کنند و می گویند :چرا کاری
را که عالقه نداریم و نمی پسندیم باید انجام دهیم؟ در این مورد ،باید آنان را به قضاوت عقل ارجاع داد و
سوره بقره ،پاسخ روشن و شفاف در اختیار آنان گذاشت .تفاوت یک انسان عاقل
آیه 216
با استفاده از ٔ
ٔ
و متفکر از جاهل ،در استفاده از عقل است .یک انسان عاقل ،پیش از آنکه بگوید« :فالن امر را دوست
دارم» ،می گوید «آن امر درست است یا غلط؟» و انسان عاقل برای تشخیص درستی یا نادرستی هر کاری
به متخصص و کاردان مراجعه می کند .دین و احکام دینی را کاردارترین و داناترین یعنی خداوند به انسان
هدیه کرده است ،پس انسان عاقل کسی است که برای انجام یک کار ،پیش از دوست داشتن خودش،
جست وجو می کند که بداند آیا این کار واقعاً برای او مفید است یا نه و برای تشخیص بسیاری از کارها از
خداوند می پرسد و فرمان خدا را مورد توجه قرار می دهد.
چهارم :برخی جوانان می گویند که «ما تا ندانیم چرا باید فالن کار را انجام دهیم ،آن را انجام نمی دهیم».
در این مورد باید توضیح داد که علت اصلی و کلی انجام اوامر الهی مشخص است و آن رسیدن به سعادت
فایده جزئی هر کار ،می گوییم البته بهتر است که انسان فایده و نتیجه هر
و کمال جاودانی است اما در مورد ٔ
کاری را که می کند بداند ،اما در برخی موارد ،این شناخت مقدور نیست مثال ً دارویی که پزشک به مریض
می دهد براساس این شناخت کلی است که این دارو شفابخش است ،اما مریض نمی داند که این دارو چگونه
اثر می کند و چه فرایندی را در بدن طی می کند.
پس باید توجه کنیم که اگر کسی بگوید تا ندانم که این دارو چگونه اثر می کند آن را استفاده نمی کنم ،فقط
به خودش ضرر زده است نه به کس دیگر .در مورد احکام الهی هم همین گونه است .البته خوب است که
هر فردی تالش کند تا علت احکام خداوند را بداند و این عملی بسیار ارزشمند است .اما اگر بگوید تا علت
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حکم را ندانم ،بدان عمل نمی کنم به زیان خودش رفتار کرده و هیچ انسان عاقلی چنین نمی کند.
 3انجام فعالیت «تدبر در قرآن»
1ــ زندگی محکم و استوار بر چه پایه هایی بنا می شود؟

تقوا و خشنودی خداوند

2ــ مقصود از بنای زندگی بر لبه پرتگاه چیست؟

یعنی انسان به جای اینکه سبک زندگی خود را بر مبنای دین و دستورات الهی قرار دهد که پشتوانه ای
محکم و قابل اعتماد است ،هوی و هوس و مکاتب دنیوی را مبنا و معیار زندگی خود قرار دهد که سرانجامی
تاریک به دنبال دارد.
3ــ چرا خداوند کسانی را که زندگی خویش را بر لبه پرتگاه بنا کرده اند ،ظالم نامیده است؟

چون این افراد حداقل به خود و زندگی خود ظلم می کنند ،زیرا با انتخاب مسیری نادرست ،عقوبتی
دردناک را برای خود رقم می زنند و آخرتی تباه شده را برای خود به وجود می آورند.
 4بیان برخی احکام در عرصۀ فرهنگ ،ورزش و اقتصاد
احکامی که در این سه حوزه مطرح شده است دو دسته اند :برخی از آنها مربوط به قوانین جامعه است و
حوزه حاکمیت ولی فقیه است .در این قبیل موارد باید تابع نظر ولی فقیه بود و فتوای
به طور طبیعی مربوط به
ٔ
ایشان بنا به نظر سایر فقها الزم االجراست.
برخی دیگر احکام فردی است و هر شخص باید مطابق نظر مرجع تقلید خود عمل کند .البته در غالب
احکامی که در این قسمت آمده است ،مراجع معظم تقلید نظرات مشابه و یکسانی دارند ،گرچه برای نوشتن
این احکام ،به فتاوای رهبر معظم انقالب اسالمی مراجعه شده است.
نکته مهم :برخی دانش آموزان با دیدن برخی احکام که مخاطب آن مسئوالن هستند ،می گویند چرا این
احکام را به جای مسئوالن به ما می گویید؟ پاسخ این است که اوال ً دانش آموزان امروزی همان مسئوالن
فردا هستند پس الزم است در همین دوران با حالل و حرام الهی در عرصه مسئولیت های مختلف آشنا شوند
ثانیاً دانستن این مطالب موجب می شود حس مطالبه گری نوجوانان از همین سن تقویت شود .نوجوانان باید
بدانند وظایف مسئوالن در عرصه های مختلف فرهنگی ،اقتصادی و ...از منظر شرع چیست تا در صورت
تخلف سکوت نکنند و معترض شوند.
 5انجام فعالیت «بررسی»
برخی می گویند :ما از کاالی ایرانی استفاده خواهیم کرد به شرطی که بهتر یا هم ردیف کاالی خارجی
باشد.
این سؤال برای بحث و بررسی میان دانش آموزان قرار داده شده است و هدف این است که بحث کاالی
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ایرانی و توجه به آن مورد گفت وگو قرار گیرد .البته قطعاً تعداد قابل توجهی از دانش آموزان بر گزاره باال
مهر تأیید می زنند اما بهتر است شما به عنوان دبیر نکات ذیل را به آنها یادآور شوید:
1ــ آیا برخی از کاالهای خارجی با کیفیتی که می خریم ،از روز اول همین کیفیت را داشتند؟ مثال ً می دانید
که همین کره ،هفده سال واردات لوازم خانگی را ممنوع کرد تا ال جی و سامسونگ به اینجا رسیدند؟ اگر
کاالهای داخلی خریداری نشوند ،سرمایه گذار با کدام بازگشت سرمایه تحقیق و توسعه کیفی انجام بدهد؟
2ــ خیلی از افرادی که می گویند ما فقط جنس خارجی می گیریم چون جنس ایرانی کیفیت ندارد و
جنس خارجی کیفیتش خوب است نمی دانند که بسیاری از این اجناس به اصطالح خارج ،در داخل تولید
شده است و تنها برچسب خارجی خورده است .پس چطور است که خیلی از جنس های ایرانی را فقط با
زدن یک برچسب تقلبی خارجی به چند برابر قیمت می خریم و افتخار می کنیم که مارک معروف خریدیم و
از کیفیتش هم شکایتی نمی کنیم؟!
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پایه های استوار

درس دهم

اول :کلیات
قسمت ّ
الف) هدفها
 1هدف کلی :توانایی تبیین معیارهای یک تمدن متعالی از نظر اسالم
 ٢هدف های آموزشی
درباره معیارهای تمدن متعالی.
سیره معصومین
ٔ
 آشنایی با رهنمودهای قرآن کریم و ٔ
سیره معصومین .
 توانایی تبیین معیارهای تمدن متعالی براساس قرآن کریم و ٔ
ب) ضرورت اختصاص قسمتی از کتاب به موضوع دین و تمدن
دوره ابتدایی ،متوسطه اول و
این بخش ،آخرین قسمت از
ٔ
مجموعه درس تعلیمات دینی و قرآن در سه ٔ
مجموعه آموزشی ،معرفی دین اسالم به عنوان دین زندگی و برنامه ای
متوسطه دوم است .هدف اصلی این
ٔ
درباره
برای کامیابی و سعادت در دنیا و آخرت است؛ به گونه ای که نه تنها دیدگاه و نگرشی متعالی و برتر
ٔ
توحید ،معاد ،نبوت ،امامت و سایر اعتقادات در اختیار دانش آموزان قرار گیرد ،بلکه روش برنامه ریزی برای
یک زندگی مبتنی بر دین نیز آموزش داده شود.برنامه ای که هم زندگی فردی او را به خوبی تنظیم کند و هم
زندگی اجتماعی را در بهترین نظم و سامان خود اداره نماید.
متوسطه دوم رسیده اند ،در شرایطی قرار دارند که آموخته ها را با
دوره
ٔ
اکنون که دانش آموزان به پایان ٔ
واقعیت های تاریخی و اجتماعی تطبیق دهند و برخی از مسائل جدی را که ناظر به واقعیت هاست ،طرح
همه آن آموخته ها در یک طرف ،و واقعیت دیروز و امروز جوامع اسالمی در طرف
نمایند .آنان می گویندٔ :
دیگر؛ آیا این واقعیت ها با آن آموخته ها قابل تطبیق است؟
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همه زمان هاست ،چرا مسلمانان در ساختن یک زندگی متعالی و تمدن برتر
 اگر دین اسالم ،دین ٔ
بازمانده اند؟
 آیا عقب ماندگی ما مسلمانان مربوط به اعتقادات ما است؟
 اگر دین اسالم در چند قرن پیش توانست تمدن سازی کند ،آیا این توانایی را همچنان دارد؟
 ما با توجه به اعتقادات اسالمی خود ،چه موضعی نسبت به تمدن جدید و مظاهر آن باید داشته باشیم؟
 عظمت تمدن جدید که با منزوی کردن دین مسیحیت به دست آمد ،قابل انکار نیست؛ آیا این موضوع
نسبت به ادیان دیگر هم صدق می کند؟
 کدام یک از جنبه های تمدن جدید با اسالم سازگار و کدام جنبه ناسازگار است؟
روزمره جوانان این مرز و بوم است پرداختن به موضوع دین
مسائلی از این قبیل ،که مسئله های جدی و
ٔ
و تمدن را ضروری می سازد .امید است که جوانان و نوجوانان ما توانایی نقد و بررسی تمدن جدید را با تکیه
شده خود بیابند و مستقل از تبلیغات جهانی تصمیم گیری کنند.
بر مبانی پذیرفته ٔ
یکی از آسیب های بزرگی که جوانان و نوجوانان را تهدید می کند خود باختگی در مقابل اندیشه های
غربی ،حتی در هنگام نقد تمدن جدید است .دانش آموزان ما باید به مرتبه ای از آگاهی ،استقالل فکری
شده خود نقد و ارزیابی نمایند .این بخش از کتاب،
و عزت نفس برسند که دیگران را با معیارهای پذیرفته ٔ
آموزش این معیارها و رساندن دانش آموزان به چنین مهارتی را برعهده دارد.
تذکر :با توجه به اینکه این بحث قبال ً در کتاب های درسی طرح نشده و دبیران محترم به تدریس آن
نپرداخته اند ،نیاز به آمادگی بیشتر علمی و مهارتی است؛ لذا شایسته است که قبل از تدریس این درس ها
حتماً این قسمت از کتاب راهنمای معلم به دقت مطالعه گردد و برخی از کتاب های معرفی شده ،خوانده
درباره تمدن اسالمی و تمدن جدید برای دبیر دینی و قرآن
شود .روشن است که داشتن اطالعات مناسب
ٔ
از ضروریاتی است که موقعیت در تدریس را به شدت افزایش می دهد و به دانش آموزان برای تصمیم گیری
سنجیده در برخورد با تمدن جدید کمک می کند .ما نیز برای شما عزیزان آرزوی موفقیت و سالمتی داریم.
ج) پیش دانستهها
درباره تمدن اسالمی ،تمدن جدید و نقد و بررسی آنها براساس معیارهای
این درس به همراه درس دیگر
ٔ
درباره دین ،فرهنگ و ادب اسالمی ،تاریخ ایران و
اسالمی است و با مجموعه ای از دانسته های دانش آموز
ٔ
اسالم و تاریخ معاصر ارتباط دارد؛ دانسته هایی که دانش آموزان در طول سال های تحصیلی در درس هایی
مانند دین و زندگی ،زبان و ادبیات فارسی ،تاریخ ،مطالعات اجتماعی و هنر آموخته اند .به میزانی که اطالعات
آنان در این موضوعات بیشتر باشد ،نقد و بررسی این دو تمدن نیز بهتر و عمیق تر صورت خواهد گرفت.
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د) ارتباط با درس قبل
مجموعه آموخته های دانش آموزان در
همان طور که در ابتدای این بخش تذکر داده شد ،این درس ،با
ٔ
طول سال های تحصیل ،در
حوزه دین و تعلیمات دینی ،ارتباط دارد .این ارتباط هم بیش از آنکه یک ارتباط
ٔ
موضوعی و منطقی باشد ،یک ارتباط روشی و کاربردی است .در واقع ،این درس و درس های آینده پاسخ
درباره توانایی دین در تمدن سازی ،تمدن اسالمی و تمدن جدید است که
به پرسش های متعدد دانش آموزان
ٔ
برخی از آن سؤال ها در ابتدای بخش طرح گردید .به همین جهت ،این درس نه تنها با قسمت ّاول کتاب
دوره تحصیلی مرتبط است.
ارتباط دارد ،بلکه با
ٔ
مجموعه درس های دینی در سه ٔ
دانش آموزان در این درس درمی یابند که نه تنها دین توانایی تمدن سازی دارد ،بلکه به دنبال ساختن تمدنی
شیوه عمل آنان در
با معیارها و محتوای ویژه است .این معیارها برگرفته از قرآن کریم و سخنان معصومین و ٔ
دوره حیاتشان است.
ٔ
هـ  ) محورهای اصلی درس
پایه اعتقاد به توحید ،پرستش خدای یگانه و اعتقاد به معاد بنا شده است.
 1تمدن اسالمی بر ٔ
 ٢عدل ،برابری و مساوات اصل اساسی نظام اسالمی ،و مبارزه با ظلم و ستم از وظایف مهم جامعه
پایه عدل و قسط
اسالمی است .در نظام اسالمی انسان ها با یکدیگر برابرند و روابط اقتصادی و سیاسی بر ٔ
استوار و تبعیض ها و تفاوت های قومی و نژادی مردود شمرده شده است.
 ٣در تمدن اسالمی فضای عقالنیت ،تفکر و اندیشه حاکم است و عالمان و صاحبان خرد دارای ارج و
منزلت هستند و خرافه گرایی مردود است.
 ٤تمدن اسالمی یک تمدن معتدل و متعادل است و مردم در عین هدف قرار دادن معنویت ،اخالق و
آخرت ،به آبادانی زندگی دنیایی خود نیز می پردازند و از مواهب الهی بهره می برند.
 ٥در تمدن اسالمی ،خانواده نقش محوری دارد و فعالیت های اعضای خانواده در جهت تحکیم بنیان
خانواده تنظیم می شود.
 ٦در تمدن اسالمی ،آنچه مالک دوستی ها و دشمنی ها و صف بندی های اجتماعی است ،حق و باطل
جبهه باطل است.
کننده ٔ
کننده ٔ
جبهه حق و نفی ٔ
است .تمدن اسالمی تقویت ٔ
 ٧ما مسلمانان وظیفه داریم تمدنی با این معیارها بنا کنیم.
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قسمت دوم :سازماندهی فعالیت های یاددهی ــ یادگیری
الف) آمادهسازی و ایجاد انگیزه
از آنجا که این درسّ ،اولین درس بخش دین و تمدن است ،بهترین روش برای آماده سازی ،اخذ و طرح
مسئله هایی است که دانش آموزان در این مورد دارند و ذهنشان را به خود مشغول داشته است .دبیر محترم
می تواند ابتدا خود یکی از این مسئله ها را طرح کند و شرایط را برای گفت وگوی دانش آموزان و طرح سؤال
از جانب آنان آماده نماید .البته دبیر باید بکوشد که سؤال های دانش آموزان را جهت دهی کند و در چارچوب
موضوعات درس سازماندهی و دسته بندی نماید.
درباره تمدن جدید و تمدن اسالمی جویا شود .البته
همچنین دبیر محترم می تواند نظر دانش آموزان را
ٔ
ممکن است که دانش آموزان نظرات متفاوت و حتی متناقضی بدهند و یا برخی از آنان موضع گیری صددرصد
جانب دارانه ای از تمدن داشته باشند .طرح این دیدگاه ها خود ،انگیزه ساز توجه به درس و ورود در تدریس
است و نباید از آن نگران بود.
همواره باید بکوشیم تا دانش آموز بتواند سؤال ها ،دغدغه ها و حتی دیدگاه های غیر معقول خود
را در فضای تعریف شده و جدی و هدایت شدۀ کالس طرح کرده و پاسخ صحیح و مناسب را از
دبیر خود دریافت کند .اگر دانش آموز ،دبیر دینی خود را پناه فکری و اخالقی خود بیابد ،از طرح
سؤاالتش نزد افراد غیر متخصص و غیر قابل اعتماد پرهیز می کند و زمینه های انحراف به حداقل
کاهش می یابد.
البته قالب ها و روش هایی که دبیران برای آماده کردن کالس انتخاب می کنند ،می تواند به تعداد دبیران،
محدوده محتوای درس و هدف های تعیین شده انجام پذیرد .چه بسا
متنوع و متفاوت باشد؛ به شرطی که در
ٔ
مناظره کوتاه نمایشی میان دو دانش آموز که یکی از تمدن اسالمی طرفداری می کند و
که یک دبیر از یک
ٔ
خاطره سفر به یک کشور اروپایی را برای آغاز بحث
دیگری از تمدن جدید ،کمک بگیرد .یا دبیری دیگر
ٔ
همه این روش ها قابل استفاده اند به شرطی که با هدف درس هماهنگی داشته باشند.
انتخاب کندٔ .
توجه :در تمام مراحل تدریس این درس ،می توان از فیلم ها و عکس ها که آثار تمدنی جهان اسالم را
نشان می دهند استفاده نمود.
ب) مراحل تدریس
همان طور که قبال ً نیز تذکر داده شده ،انتخاب روش تدریس ،متناسب با موضوع و محتوای درس و
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شرایط کالس و جمعیت دانش آموزان توسط دبیر انجام می گیرد .اما عموماً محتوای درس ها به گونه ای
است که نیازمند انتخاب روش های تلفیقی همراه با فعال کردن دانش آموزان می باشد.
نکته فوق ،درس دهم باید بر محور فعالیت دانش آموزان به صورت فردی یا گروهی پیش رود و
با توجه به ٔ
آنها ،خود ،معیارها را استخراج کنند و با راهنمایی دبیر نتیجه گیری نمایند.
مراحل تدریس این درس به ترتیب زیر است:
مراحل تدریس

ردیف
1

قرائت صحیح آیات

2

تبیین داستان آغازین کتاب

3

تبیین معیار ّاول و دوم

٥

تبیین معیار سوم

٦

انجام فعالیت «تدبّر در قرآن (»)2

4

انجام فعالیت «تدبّر در قرآن (»)1

٧

تبیین معیار چهارم

٨

انجام فعالیت «تدبّر در قرآن (»)3

٩

تبیین معیار پنجم

 10انجام فعالیت «تدبّر در قرآن (»)4
 11تبیین معیار ششم

 ١٢انجام فعالیت «تدبّر در قرآن (»)5
 ١٣تبیین معیار هفتم

 ١٤انجام فعالیت «تدبّر در قرآن (»)6
 ١٥تبیین معیار هشتم

 ١٦انجام فعالیت «تدبّر در قرآن (»)7

 1قرائت صحیح آیات به شیوۀ درس های قبل
 ٢تبیین داستان آغازین کتاب
درباره روزهای آغاز بعثت رسول خداست .هدف از طرح این داستان
شروع درس با یک داستان کوتاه
ٔ
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است که چگونه در نقطه ای دور افتاده از کشورهای متمدن و در
نشان دادن عظمت کار پیامبر اکرم
سرزمینی که کسی آن را به حساب نمی آورد ،به رسالت مبعوث شد و در مدتی اندک ،پیام الهی ایشان در
جهان گسترش یافت و قلب های انسان های بی شماری را تسخیر نمود و پایه گذار یک تمدن بزرگ شد.
این داستان ،عزت نفس ،استقامت روحی ،پشتکار ،پایداری ،ایمان ،توکل و بسیاری از خصلت های
متعالی را که برای یک حرکت عظیم ضروری است ،به صورت غیر مستقیم به دانش آموزان یادآوری می کند.
اول و دوم
 3تبیین معیار ّ
از این مرحله به بعد ،کار اصلی درس شروع می شود و دانش آموزان به استخراج معیارها می پردازند.
آنها ابتدا بند ّاول را مطالعه می کنند و سپس فعالیت تدبر در قرآن را انجام می دهند .البته در صورتی که دبیر
سوره
آیه 62
محترم الزم بداند،
درباره بند ّاول توضیح می دهد و نکات مهم آن را یادآوری می کند و ارتباط ٔ
ٔ
ٔ
بقره را با بند ّاول بیان می نماید.
توجه :دبیران محترم ممکن است با این سؤال مواجه شوند که چرا معیارهای تمدن متعالی را از اسالم
بگیریم؟ آیا بهتر نیست که این معیارها را بدون مراجعه به دین خاص و به صورت آزاد مشخص کنیم و آنگاه
تمدن ها را بر آن تطبیق دهیم؟
پاسخ این است که معیارهای تمدن متعالی ارتباط مستقیمی با مبانی و دیدگاه دارد و نمی تواند فارغ از
مبانی باشد .بنابراین ،معیارهای تمدن ،متناسب با دیدگاه های مختلف ،متفاوت می شود ،گرچه ممکن است
در برخی معیارها اشتراک وجود داشته باشد .ما معتقدیم که دین اسالم با فطرت انسانی هماهنگ است و
معیارهای تمدنی اسالم ،معیارهایی فطری است که هر کس با عقل فطری خود در این معیارها تفکر کند،
درست بودن آن را می پذیرد.
همچنین ،به این موضوع توجه کنیم که گاهی این بی طرفی از طرف کسانی درخواست می شود که
خودشان هنگام بررسی و نقد تمدن جدید از همان معیارهایی کمک می گیرند که از متن این تمدن گرفته شده
و با همان معیارها نیز تمدن های دیگر ،از جمله تمدن اسالمی را نقد می کنند .استقالل فکری و عزت نفس
ما حکم می کند که با معیارهای «خود» و برخاسته از اندیشه های دینی «خود» ،دیگران را نقد کنیم و تسلیم
فکری دیگران نباشیم و فرزندان خود را نیز این گونه تربیت نماییم تا آنان عزتمندانه ،اندیشه ها و رفتارها را
ارزیابی نمایند و بدون ترس و با شجاعت داوری کنند.
سوره بقره نیز به
آیه 62
همه ادیان توجه دارد :اصل توحید و اصل معادٔ .
بند ّاول به دو اصل مهم در ٔ
ٔ
این دو اصل پرداخته است.
 4انجام فعالیت «تدبر در قرآن (»)1
پاسخ سؤال اول همان گونه که بیان شد اصل توحید محوری و اصل آخرت گرایی است .البته دانش آموزان
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این معانی را با هر ادبیاتی که بیان کنند ،صحیح است .مثال ً ممکن است دانش آموزی به جای این دو معیار
بگوید ،اصل توجه به خدا و توجه به جهان آخرت و یا بگوید اصل توحید و اصل معاد؛ تمامی این عبارات
چون معانی مورد نظر را می رسانند ،صحیح می باشد.
پاسخ سؤال دوم را به نوعی می توان از مطالب آموزش داده شده در درس سوم یعنی « توحید و سبک
زندگی» بیان کرد .یعنی آن بخش هایی که در درس سوم به بعد اجتماعی توحید عملی و ثمرات آن و نیز بحث
«توحید و شرک در جهان امروز» می پرداخت.
عالوه بر نکات مطرح شده در آن درس می توان به محورهای ذیل نیز توجه کرد:
در تمدن برآمده از توحید خدا ناظر بر اعمال ماست و جلب رضایت او غایت انسان ،از این رو هر آنچه
موجب غضب او شود در هر عرصه ای که باشد ،اعم از اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و ...مردود است در
تمدن برآمده از توجه به جهان آخرت ،لذت ها به لذت های مادی محدود نمی شود ،بلکه انسان برای کسب
لذت های ماندگار اخروی نیز تالش می کند.
در تمدن توحیدی تمامی مخلوقات نشانه خدا و امانت او در دست انسان هستند نه منبعی برای چپاول و
غارت ،از این رو نوع تعامل این تمدن با طبیعت و محیط اطراف متفاوت است.
 5تبیین معیار سوم
این معیار یکی از معیارهای مهم تمدن اسالمی است .برخالف سایر تمدن های دیگر ،در تمدن برآمده از
اسالم ،حکم و فرمان خداوند و بندگان خاص او اساس و پایه است نه حرف و سخن طاغوتیان و از این رو
پایه قوانین و دستورات الهی بنا می گردد.
همه عرصه ها بر ٔ
این تمدن در ٔ
 ٦انجام فعالیت تدبر در قرآن ()٢
معیار سوم همان اطاعت از خدا و رسول و امام است.
 ٧تبیین معیار چهارم
مطالعه بند چهارم می پردازند تا بتوانند فعالیت «تدبر در قرآن» را که پس
در این مرحله نیز دانش آموزان به
ٔ
از آن می آید انجام دهند.
پایه نظام اجتماعی اسالم ،یعنی عدالت است که به عنوان هدف انبیا نیز معرفی
این بند مربوط به مهم ترین ٔ
شده است .به هر میزانی که عدالت ،به معنی حقیقی کلمه ،در یک جامعه حاکم باشد ،آن جامعه از این حیث،
سوره ماعون که در
اسالمی تر است .یک بخش از عدالت ،عدالت اقتصادی است که بسیار اهمیت دارد؛
ٔ
این قسمت به آیاتی از آن اشاره شده ،مصداق هایی از توجه اسالم به عدالت اقتصادی را با شیوه ای زیبا
نشان می دهد .در این سوره ،کسی که به حقوق یتیمان و بینوایان بی توجهی می کند و آنان را از خود می راند،
کننده روز جزا معرفی شده است .همچنین بر سر نمازخوانانی فریاد می زند که اهل ریا هستند و یک
تکذیب ٔ
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نماز ظاهری می خوانند ّاما از پرداخت حقوق مالی نیازمندان خودداری می کنند .در عصری که توجه به
همه امکانات اجتماعی و
عدالت معنایی نداشت و حاکمان جامعه از قدرتی به حد و حصر برخوردار بودند و ٔ
اقتصادی را به راحتی و با یک فرمان به مالکیت خود درمی آوردند ،رسول خدا
با رفتار خود پایه های
عدالت اجتماعی را در جامعه پایه گذاری کرد و «عدالت» را شعار اصلی حکومت خود قرار داد .همین امر
سبب شد که اقشار محروم و مستضعف جامعه به پیامبر اکرم
ایمان آورند و پایه گذار حکومتی شدند که
اولیه آن بود .حتی پس از رسول خدا
که به تدریج این اصل توسط حاکمان
«اصل عدالت» ،از اصول ٔ
نادیده گرفته شد ،شعار اصلی امیرالمؤمنین علی  ،در زمان گرفتن حکومت ظاهری ،عدالت ،مساوات و
برابری بود.
 ٨انجام فعالیت تدبر در قرآن ()٣
با فعالیت «تدبر در قرآن» ،دانش آموزان به اصل عدالت می رسند و درمی یابند که یکی از معیارهای تمدن
متعالی ،حاکمیت عدالت در روابط میان انسان ها ،به خصوص در روابط اقتصادی و سیاسی و طرد ظلم و
بی عدالتی از جامعه است.
 ٩تبیین معیار پنجم
در این مرحله نیز دانش آموزان پنجمین بند را مطالعه می کنند و در ضمن مطالعه به توضیحات دبیر نیز
گوش می دهند تا آخرین معیار را مشخص سازند.
موضوع این بند ،تحکیم بنیان خانواده و احیای مقام و منزلت زن به عنوان محور خانواده ،توسط پیامبر
اکرم
است.
این موضع گیری اسالم و تشخیص پیامبر اکرم
درحالی بود که هم در محیط عربستان و هم در دیگر
نقاط جهان ،حتی در کشورهای بزرگ و متمدن آن روز ،مثل ایران و روم ،ستم های فراوانی به زن می شد و
کلیه حقوق انسانی محروم بود.
تقریباً از ٔ
انتخاب این موضوع به عنوان یکی از معیارهای تمدن متعالی از دو جهت اهمیت دارد:
احیاکننده حقوق زن در جهان ،دین اسالم است و
ّاول اینکه برای دانش آموزان بیشتر روشن شوند که
ٔ
ضرورتی ندارد که ما در این زمینه بخواهیم خود را پیرو و مقلّد دیگران قرار دهیم .حتی در امور سیاسی
و اجتماعی نیز اسالم به حقوق زنان توجه کرده است .به طور مثال درحالی که تا یکی دو قرن قبل زنان در
رأی گیری دخالتی نداشتند ،پیامبر اکرم
آنان را در بیعت که نوع رأی گیری آن زمان بود ،دخالت می داد.
دوم اینکه دانش آموزان بدانند که احیای حقوق زن در اسالم ،یک اقدام صوری و سطحی نبود ،بلکه
حرکتی عدالتخواهانه ،در جهت کسب جایگاه طبیعی و فطری زن و تحکیم بنیان خانواده بود .آنچه امروزه
در عصر جدید در دنیا اتفاق افتاده است ،تبدیل زن به ابزاری برای شهوترانی در هرجا و هر زمان بوده است.
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دبیران گرامی توجه داشته باشند که در تبیین این دو نکته نمی توان با کلی گویی دانش آموزان را قانع کرد؛
الزم است اطالعات خود را در این باره افزایش دهیم و نمونه های فراوانی از اتفاقات افتاده را ذکر کنیم.
 10انجام فعالیت تدبر در قرآن ()4
١ــ توجه به خانواده یا محوریت خانواده یا اصالت خانواده و پاسخ هایی مشابه اینکه همین معنا را دربر
دارد.
٢ــ این آیات دربردارنده پیام های متعددی است که به برخی اشاره می شود:
 اینکه خداوند بین زن و مرد جاذبه و کشش قرار داده ،یکی از آیات الهی است .اگر این گونه نبود
خانواده ای تشکیل نمی شد و نسل آدمی از بین می رفت.
 از تعبیر ِ«من َان ُفسکم» این پیام برداشت می شود که زنان نیز از جنس مردانند و این نفی کننده نگاه برخی
مکاتب به زنان و پست دانستن خلقت آنان است.
 از عبارت ِ«ل َتسکُنوا» این نکته برداشت می شود که هدف از ازدواج رسیدن به آرامش است پس دختر
و پسر باید معیار اصلی خود را انتخاب فردی قرار دهند که با وی به آرامش برسند.
 11تبیین معیار ششم
محتوای این بند از دو جهت حائز اهمیت است و به همین خاطر نیز به عنوان یک معیار مهم تمدن
اسالمی ،در اینجا ذکر شده است؛
جهت ّاول ،وضع فعلی صف بندی های سیاسی در جهان است؛ در وضع فعلی ،قدرت های بزرگ جهانی
طلبانه خود ،شعارهایی را مطرح می کنند و کشورها و جوامع را به نسبت قبول یا رد
بنابر اهداف توسعه ٔ
آن شعارها دسته بندی می نمایند .در مجامع جهانی مانند سازمان ملل متحد و بازار تجارت جهانی نیز از
کشورهایی که آن شعارها را پذیرفته اند ،حمایت می کنند و کشورهایی را که آن شعارها را رد کرده اند ،در تنگنا
و سختی قرار می دهند .جبهه بندی های جهان امروز ،نه براساس ارزش ها ،بلکه برمبنای منافع تعریف است.
این وضعیت ناشی از فروپاشی ارزش ها و فضیلت ها و نسبی انگاشتن آنها در عصر مدرنیسم و قبول
رویکرد پلورالیستی (نسبی گرایی) در این قبیل امور است .به همین جهت ،امروزه چنان مفاهیم مربوط به
حوزه باطل مخدوش و خلط گردیده که گاه بی بند و بارترین افراد به عنوان
حوزه حق با مفاهیم مربوط به
ٔ
ٔ
سمبل فضیلت و نوع دوستی و ظالم ترین حاکمان به عنوان پرچمدار عدالت و دموکراسی معرفی می شوند و
قهرمانان جهاد و فضیلت در کنار تروریست ها جای می گیرند و انسان های آزاداندیش ،حقیقت طلب و معتقد
مخرب جهانی برای
به عقالنیت با انسان های
ّ
متحجر و عقب مانده در یک دسته ردیف می شوند .قدرت های ّ
همه ابزارها کمک می گیرند .بسیاری از فیلم های سینمایی و رمان ها که
مخدوش کردن این حد و مرزها از ٔ
در حوزه های معنویت ،تاریخ ،دین و مسایل سیاسی و اجتماعی تهیه و نوشته می شوند ،حاوی این پیام های
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مخدوش اند .بسیاری از گروه هایی که در صحنه های فکر و سیاست ظهور می کنند نیز همین رسالت را
بر  دوش دارند .ظهور گروه های تکفیری همچون داعش ،درست در زمانی که پیام های زیبا و متعالی انقالب
اسالمی و رهبر کبیر آن ،امام خمینی  ،فضای جهان را پرکرده بوده ،در راستای همین مخدوش سازی
بوده است.
چنین فضای مسمومی ،تصمیم گیری و اتخاذ موضع را برای مردم و به خصوص جوانان مشکل می کند.
آنان از خود می پرسند که به راستی سمبل اسالم واقعی کیست؟ داعش است یا حزب اللّٰه لبنان و ایران؟
جهت دومی که سبب آوردن این معیار شده است ،نیفتادن در دام لیبرالیسم اخالقی و نسبی گرایی محض
اخالقی است که امروزه در جهان رواج یافته و تمام مرزها و حدود را درنوردیده است و هیچ فاصله ای
میان فضیلت ها و رذیلت ها باقی نگذاشته است .کسی از همین غربیان در صدسال پیش فکر نمی کرد که در
صدسال آینده در میان مشاوران ،معاونان رؤسای جمهوری و وزیران ،همجنس بازان و عضو انجمن های
دغدغه اخالقی و یا ترس از
مدافع همجنس باز ،چه از مردان و چه از زنان ،حضور داشته باشند و بدون هیچ
ٔ
طرد اجتماعی ،بلکه با افتخار! ،در مجامع مختلف شرکت کنند و فعالیت نمایند.
مربیان و معلمان تعلیم و تربیت دینی و باالتر از آن ،روحانیون جامعه وظیفه دارند در جهت تبیین این
مرزبندی ها فعالیت کنند و نگذارند که دوست به جای دشمن و دشمن به جای دوست به نسل جوان مسلمان
معرفی شود و او نتواند از حریم مرزهای اعتقادی ،اخالقی و سیاسی خود دفاع جانانه نماید.
 12انجام فعالیت تدبر در قرآن ()٥
١ــ معیار حق خواهی و باطل ستیزی
٢ــ این پاسخ واگراست و دانش آموزان می توانند مصادیق مختلفی را ذکر کنند.
٣ــ اتحاد و یکدلی مسلمانان و رفع مشکالت مختلف اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی جوامع اسالمی.
 13تبیین معیار هفتم
درباره یکی از ابعاد مهم اسالم ،یعنی توجه به زندگی این جهانی و نیازهای مربوط به آن است .در
این بند
ٔ
واقع این بند برای پاسخ گویی به برخی شبهات و سؤال ها تنظیم شده که در ذهن برخی جوانان وجود دارد و
فکر می کنند که دین فقط به بُعد معنوی و اخروی انسان توجه دارد و برای زندگی دنیا ارزشی قائل نیست و
نسبت به آن بی توجه است .توضیحاتی که در این بند آمده ،گویای این حقیقت است که اسالم سعادت آخرت
را در گرو خوشبختی در دنیا قرار داده و از مردم خواسته است که از نعمت های الهی در دنیا بهره ببرند و به
ِ
مسیحیت
نیازهای مادی و دنیایی خود توجه کنند و برای این نیازها برنامه ریزی نمایند .این درحالی است که
قرون وسطی مردم را به بی توجهی به دنیا و نعمات آن دعوت می کرد.
تنها محدودیتی که اسالم برای این موضوع قائل شده در دو مورد است :یکی اینکه توجه به نعمت های
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دنیایی و نیازهای مادی نباید تا آنجا پیش رود که مانع توجه به نیازهای عمیق تر ،بزرگ تر و پایدارتر اخروی
و معنوی شود .دوم اینکه نباید این نیازها از طریق تجاوز به حقوق دیگران و ستم به انسان ها برطرف گردد و
عدالت اجتماعی نادیده گرفته شود.
سوره اعراف به صورت استفهام انکاری و برای تأثیرگذاری بیشتر ،مردم را دعوت به استفاده از
آیه ٣٢
ٔ
ٔ
زینت هایی می کند که خداوند برای انسان ها آفریده و نیز تشویق می کند که از رزق پاک این دنیا بهره ببرند و
یادآوری می کند که این زینت ها و رزق ها برای مؤمنین است ،یعنی هرکس با ایمان تر باشد بهتر از این زینت ها
و ارزاق بهره می برد؛ البته در چارچوب قانون الهی و از طریق حالل.
آن چیزی که اسالم آن را منع کرده است استفاده از زینت ها و نعمت های دنیایی نیست ،بلکه مطابق با آیه
بعد ( ٣٣اعراف) روی آوردن به زشتی ها و فساد است؛ کسانی که این زینت ها و نعمت ها را ابزاری برای
فساد و زشتی و گناه قرار می دهند و نعمت های الهی را تباه می کنند در این آیه مورد سرزنش قرار گرفته اند.
استفاده درست از زینت های الهی در صدر اسالم در اینجا می آید تا به دانش آموزان ارائه شود:
نمونه هایی از
ٔ
١ــ امیرالمؤمنین  ،عبداللّٰهبن عباس را برای بحث و مناظره نزد ابنالکواء و یارانش که از خوارج بودند
فرستاد .ابنعباس در آن روز پیراهنی نازک و حلّهای به تن داشت .وقتی اصحاب ابنالکواء او را دیدند ،گفتند:
همه مردم بهتر میدانستیم .حاال میبینیم که این گونه لباس
ای ابنعباس! تو بهترین مردان ما بودی؛ تو را از ٔ
پوشیدهای؟ ابنعباس گفت :و همین لباس اولین چیزی است که من برسر آن با شما بحث خواهم کرد و برشما
1
ایراد خواهم گرفت .مگر قرآن نفرموده «قل من حرمزینة اللّٰه ال ّتی َا ِ ِ ِ
ِ ِ
الرزق»؟
َ َ َّ َ
خر َج لعباده و الطّیبات م َن ّ
َ
٢ــ امام حسن هر وقت می خواست به نماز بایستد ،بهترین لباس های خود را می پوشید .به ایشان
گفتند :یابن رسول اللّٰه چرا لباس های خوب خود را در موقع نماز می پوشی؟
فرمود :خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد و می فرماید «خذوا زینتکم عند کل مسجد» من نیز خود را
2
برای پروردگارم زینت می دهم و دوست دارم بهترین لباسم را بپوشم.
3ــ ابن قداح می گوید :امام صادق درحالی که لباسی زیبا از جنس پارچه های مرو پوشیده بود به
عبادبن کثیر (از علما و زهاد اهل سنت) برخورد کرد .عباد گفت :یا اباعبداللّٰه! تو از خاندان نبوت هستی و
پدرت علی ،امیرالمؤمنین بود که همیشه کرباس می پوشید؛ این لباس های فاخر چیست که پوشیده ای؟ چرا
به لباس ساده تر اکتفا ننمودی؟ فرمود وای برتو ای عباد! این چه اعتراضی است که می کنی؟ زینت خدایی و
طیبات رزق را چه کسی حرام کرده؟ خدای عزوجل وقتی به بنده اش نعمتی داد ،دوست دارد آن نعمت را در
3
بنده اش ببیند( .بنابراین) مانعی ندارد.
سوره اعراف
آیه ٣٢
1ــ تفسیر المیزان ،ذیل ٔ
ٔ
2ــ همان
3ــ همان
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«تدبر در قرآن (»)6
 14انجام فعالیت ّ

1ــ با توجه به این آیهٔ شریفه و عبارات قبل ،معیار دیگری از تمدن اسالمی را ذکر کنید.

اعتدال در زندگی یا بهره مندی از نعمات دنیوی در عین توجه به آخرت

2ــ بگویید چرا قرآن هم به دنیای مردم توجه دارد و هم به آخرت آنان؟

زیرا یک مسلمان هم باید در این دنیا سعادتمندانه زندگی کند و هم در آخرت .در واقع رسیدن به زندگی
زیبای آخرت ،از بستر همین دنیا می گذرد و کسانی که در این دنیا ،حیات طیبه و زندگی سعادتمندانه را تجربه
می کنند ،در آخرت نیز به زندگی مطلوب می رسند.
 15تبیین معیار هشتم
مطالعه این توضیحات و با نکاتی که دبیر
درباره توجه اسالم به تعقل ،تفکر ،علم و دانش است .با
این بند
ٔ
ٔ
محترم بیان می کند ،دانش آموزان درمی یابند که تمدن اسالمی نمی تواند توسط مردمانی شکل بگیرد که نسبت
به تفکر و تعقل بی تفاوت هستند و آن را نادیده می گیرند.
خصیصه اصلی جامعه ای که پیامبر اکرم
می دانیم که
در آن دعوت خود را آغاز کرد« ،جاهلیت»
ٔ
جامعه جاهلی جامعه ای است که در تصمیم گیری های فردی
بود .جاهلیت ،در مقابل «عقالنیت» قرار دارد.
ٔ
و اجتماعی افراد آن ،پیش از آنکه عقل و خرد حاکم باشد ،خرافات ،تعصبات و هوی و هوس ها حاکم است
جامعه عربستان این گونه بود.
و
ٔ
کننده
نکتۀ مهم :امروزه دین اسالم به عنوان یک دین زندگی ،تحرک آفرین ،اجتماعی ،عقل گرا ،تشویق ٔ
صحنه جهانی و معادالت آن شده و قلب های
به علم و بخصوص به عنوان دین عدالت و حق خواهی وارد
ٔ
بسیاری از مردمان حتی بسیاری از اروپاییان را به خود متوجه کرده است .این امر سبب شده که موجی
از تبلیغات تخریب کننده علیه اسالم در اروپا و امریکا راه افتد و همان جنبه هایی از اسالم که برای انسان
امروز جذاب است ،وارونه جلوه داده شود .عقل گرایی اسالمی که سبب ظهور بی شماری از اندیشمندان و
جمله آن جنبه هاست .دبیران عزیز به عنوان
عالمان در سرزمین وسیع اسالمی شد ،و عدالت خواهی آن ،از ٔ
یک مسئولیت دینی باید به این نکته توجه داشته باشند و در مقابل مسائلی که گاه و بی گاه پیش می آید،
موضع گیری آگاهی بخشی داشته باشند و با دادن اطالعات مستند به دانش آموزان ،اعتماد و عزت نفس آنان
را تقویت نمایند.
 16انجام فعالیت تدبر در قرآن ()٧
مطالعه دانش آموزان ،آنان پاسخ فعالیت تدبر در قرآن را تنظیم می کنند و
پس از توضیحات دبیر و
ٔ
درمی یابند که یکی از معیارهای تمدن متعالی اسالم ،عقل گرایی است .در این تمدن مردم برای تفکر و دانایی
ارج و منزلت قائلند و اهل خرد و عالمان و دانشمندان در جامعه از جایگاهی ویژه برخوردارند.
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قسمت سوم :تمهیدات
الف) دانستنیهای ضروری برای معلم
 1اوضاع اجتماعی ایران در عصر بعثت :ایران دارای نظام طبقاتی بسیار شدیدی بوده که بر دو
رکن «مالکیت» و «نژاد» استوار بود .هیچ کس نباید خواهان درجه ای فوق آنچه به مقتضای نسب به او تعلق
می گیرد ،می شد .قوانین مملکت حافظ پاکی خون خاندان ها و حفظ اموال غیرمنقول آنان بود .سعید نفیسی
می نویسد« :تقریباً مالکیت ،انحصار به آن هفت فامیل داشت .ایران ساسانی که از یک سو به رود جیحون
و از سوی دیگر به کوه های قفقاز و رود فرات می پیوست ،ناچار حدود صدوچهل میلیون جمعیت داشته
شماره ایشان به هفتصدهزار نفر می رسد
عده افراد هریک از هفت خاندان را صدهزار تن بگیریم،
ٔ
است .اگر ٔ
و اگر فرض کنیم که مرزبانان و دهقانان که ایشان نیز تا اندازه ای از حق مالکیت بهره مند بوده اند نیز هفتصد
هزار نفر می شده اند ،تقریباً از این صدوچهل میلیون ،یک میلیون و نیم حق مالکیت داشته و دیگران همه از
1
این حق طبیعی خدادادی محروم بوده اند».
شاهنامه فردوسی داستان معروفی آمده که نشان می دهد تحصیل دانش نیز اختصاص به طبقات ممتاز
در
ٔ
خزانه ایران خالی شد ».انوشیروان با
داشته است« .می گوید در جریان جنگ های قیصر روم و انوشیروان،
ٔ
بوذرجمهر مشورت کرد .قرار شد که از بازرگانان قرضه بخواهند .گروهی از بازرگانان دعوت شدند .در
میان آنها یک نفر «موزه فروش» بود که از نظر طبقاتی چون کفشگر بود از طبقات پست به شمار می آمد.
گفت حاضرم تمام قرضه را یک جا بدهم ،به شرط آنکه اجازه داده شود یگانه کودکم که خیلی مایل به درس
خواندن است به معلم سپرده شود:
بــدو کفشــگر گفــت کایــن مــن دهــم
بدو کفشــگر گفــت کای خوب چهر
کــه انــدر زمانــه مــرا کودکــی اســت
بگویــی مگــر شــهریار جهــان
کــه او را ســپارم بــه فرهنگیــان
فرســتاده گفــت ایــن نــدارم بــه رنج
بیامــد بــر شــاه بوذرجمهــر
یکــی آرزو کــرد مــوزه فــروش
فرســتاده گفــت کــه ایــن مــرد گفت
1ــ تاریخ اجتماعی ایران ،ج ،٢ص  ٢٤و ٢٥

سپاســی زگنجــور بــر ســر نهــم
نرنجــی بگویــی بــه بوذرجمهــر
کــه بــازار او بــر دلــم خــوار نیســت
مــرا شــاد گردانــد انــدر نهــان
کــه دارد ســرمایه و هنــگ آن
کــه کوتــاه کــردی مــرا راه گنــج
کــه ای شــاه خوب اختــر نیک چهر
اگــر شــاه دارد بــه گفتــار گــوش
کــه شــاه جهــان بــا خــرد بــاد جفت
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بــه فرهنــگ جویــد یکــی رهنمــای
یکــی پــور دارم رســیده ز جــای
کــه ایــن پاک فرزنــد گــردد دبیــر
اگــر شــاه باشــد بدیــن دســتگیر
کــه جاویــد بــادا ســزاوار گاه
بــه یــزدان بخواهــم همــی جان شــاه
چــرا دیو چشــم تــو را خیــره کرد؟!
بــدو گفــت شــاه ای خردمنــد مــرد
مبــادا کــزو ســیم خواهیــم و زر
بــدو همچنــان بازگــردان شــتر
هنرمنــد و بــا دانــش و یادگیــر
چــو بــازارگان بچــه گــردد دبیــر
دبیــری بیایــدش پیــروز بخــت
چــو فرزنــد مــا نشــیند بــه تخــت
ســپارد بــدو چشــم بینــا و گــوش
هنــر یابــد ار مــرد مــوزه فــروش
نمانــد جــز از حســرت و ســرد بــاد
بــه دســت خردمنــد مــرد نــژاد
چــو آییــن ایــن روزگار ایــن بــود
بــه مــا بــر پــس از مــرگ نفریــن بود
درم خــواه و از موزه دوزان مخواه
هم اکنــون شــتر بازگــردان بــه راه
١
فرســتاده برگشــت و شــد بــا درم
دل کفشــگر زان درم پــر ز غــم
2
در آن دوران دختر مستقال ً حق امتیاز شوهر نداشت .این حق به پدر اختصاص داشت.
3
اجازه شوهر حق نداشت در اموال خویش تصرف کند.
شوهر بر اموال زن والیت داشت و زن بدون
ٔ
شوهر حق داشت یگانه زن خود را یا یکی از زنانش را به مرد دیگری عاریه دهد .رضایت زن در این مورد
خانواده شوهر اول بودند و مانند فرزندان
شرط نبود و فرزندانی که در این ازدواج متولد می شدند ،متعلق به
ٔ
او محسوب می شدند 4.نکاح با محارم سنتی رایج بود .در یکی از کتاب های دینی ساسانیان در شرحی از
معراج روح آمده است که در آسمان دوم روان کسانی را دیده است که ازدواج با محارم کرده و تا جاویدان
آمرزیده شده بودند و در دورترین جاهای دوزخ روان  زنی را گرفتار عذاب جاودانی دیده زیرا نکاح با محارم
5
را برهم زده است .این رسم حتی در عهد هخامنشیان نیز رواج داشت.
مقابله سپاه اسالم می رفت ،با
ابن اثیر می نویسد« :هنگامی که رستم فرخزاد در سرزمین بین النهرین به
ٔ
عربی برخورد کرد .عرب ضمن گفت و شنود با رستم اظهار یقین کرد که ایرانیان شکست می خورند .رستم
به طنز گفت :پس ما باید بدانیم که از هم اکنون در اختیار شما هستیم .عرب گفت :این اعمال فاسد شماست
که چنین سرنوشتی برای شما معین کرده است .رستم از گفت و شنود با عرب ناراحت شد و دستور داد
١ــ شاهنامه ،چاپ کتاب های جیبی ،ج ،٦ص ٢٥٨
2ــ ایران در زمان ساسانیان ،کریستین سن ،ص ٣٥١
3ــ همان ،ص ٣٥٢
4ــ همان ،ص ٣٥٤
5ــ ایران در زمان ساسانیان ،کریستین سن ٣٥٥ ،تا ٣٥٧
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گردن او را بزنند .رستم با سپاهیانش به «برس» رسیدند و منزل کردند .سپاهیان رستم ریختند میان مردم و
اموالشان را تاراج کردند ،به زنان دست درازی کردند ،شراب خوردند و مست شدند و عربده کشیدند .ناله
و فریاد مردم بلند شد ،شکایت سربازان را پیش رستم بردند .رستم خطابه ای القا کرده به سپاهیان گفت:
مردم ایران! اکنون می فهمم که آن عرب راست گفت که اعمال زشت ما سرنوشت شومی برای ما تعیین کرده
است .من اکنون یقین کردم که عرب بر ما پیروز خواهد شد ،زیرا اخالق و روش آنها از ما بسی بهتر است.
همانا خداوند در گذشته شما را بر دشمن پیروز می گردانید به حکم اینکه نیک رفتار بودید ،از مردم رفع ظلم
1
کرده به آنها نیکی می کردید .اکنون که شما تغییر یافته اید ،قطعاً نعمت های الهی از شما گرفته خواهد شد».
پایه اصلی حکومت
 ٢احیای عدالت ،محور اصلی حکومت امیرمؤمنان :عدالت به عنوان ٔ
رفته عصر پیامبر
اسالمی ،مهم ترین هدف امیرمؤمنان بود .آن حضرت تالش می کرد که عدالت از دست ٔ
اکرم
جامعه اسالمی را بر این پایه اعتال بخشد .آن حضرت در خطبه های آغاز
را مجدد ًا احیا کند و
ٔ
حکومت ظاهری خود ،بر این موضوع تأکید کرد و پس از آن نیز در هر فرصتی از عدالت سخن می گفت که
نمونه هایی را در اینجا می آوریم:
الف) از امام پرسیدند :عدالت یا بخشش ،کدام یک برتر است؟
فرمود :عدالت هر چیزی را در جای خود می نهد ،درحالی که بخشش آن را از جای خود خارج
می کند .عدالت ،تدبیر عمومی مردم است ،درحالی که بخشش گروه خاصی را شامل است .پس عدالت
2
شریف تر و برتر است.
ب) به امام توصیه می کردند که با دادن هدایا دل اشراف ،از جمله ،معاویه را به دست آورد .در خطبه ای
درباره امت اسالمی که بر آنها
به آنها فرمود :آیا به من دستور می دهید برای پیروزی خود ،از جور و ستم
ٔ
والیت دارم ،استفاده کنم؟ به خدا سوگند ،تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان از پی هم طلوع و
غروب می کنند ،هرگز چنین کاری نخواهم کرد .اگر این اموال از خودم بود آن را به گونه ای مساوی در میان
مردم تقسیم می کردم؛ تا چه رسد که جزء اموال خداست ،آگاه باشید! بخشیدن مال به آنها که استحقاق ندارند،
بخشنده آن را باال بَردّ ،اما در آخرت پَست خواهد کرد؛
زیاده روی و اسراف است؛ ممکن است در دنیا مقام
ٔ
3
در میان مردم ممکن است گرامی اش بدارندّ ،اما در پیشگاه خدا خوار و ذلیل است …
ج) در روز دوم خالفت به مردم فرمود :به خدا سوگند ،بیت المال تاراج شده را هرکجا که بیابم به صاحبان
فایده عدالت راحتی عموم
اصلی آن باز می گردانم ،گرچه با آن ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشند ،زیرا ٔ
مطالعه بیشتر به خدمات متقابل اسالم و ایران تألیف استاد شهید مطهری ،مجموعه آثار،
1ــ کامل ،ابن اثیر ،ج ،٢ص ( ٢١٧برای
ٔ
ج ،١٤ص  ١٣٦تا  ٢٧٢مراجعه کنید).
2ــ نهج البالغه ،حکمت ٤٣٧
خطبه ١٢٦
3ــ نهج البالغه،
ٔ
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است ،و آن کس که عدالت بر او گران آید ،تحمل ستم برای او سخت تر است.
د) در نامه ای به مالک اشتر فرمود« :شما را به خدا به داد طبقات پایین و محروم جامعه که هیچ چاره ای
طبقه محروم گروهی
ندارند برسید :از زمین گیران گرفته تا نیازمندان ،گرفتاران و دردمندان .همانا در این ٔ
خویشتن داری کرده و گروهی به گدایی دست نیاز برمی دارند .پس برای خدا پاسدار حقی باش که خداوند
برای این طبقه معین فرموده است :بخشی از بیت المال و بخشی از غلّه های زمین های غنیمتی اسالم را در
هر شهری به طبقات پایین اختصاص ده ،زیرا برای دورترین مسلمانان همانند نزدیک ترین آنان سهمی مساوی
وجود دارد و تو مسئول رعایت آن می باشی.
مبادا سرمستی حکومت تو را از رسیدگی به آنان باز دارد که هرگز انجام کارهای فراوان و مهم ،عذری
برای ترک مسئولیت های کوچک تر نخواهد بود .همواره در فکر مشکالت آنان باش و از آنان روی
برمگردان؛ به ویژه امور کسانی را ،از آنان ،بیشتر رسیدگی کن که از کوچکی به چشم نمی آیند و دیگران آنان
2
را کوچک می شمارند و کمتر به تو دسترسی دارند».
1

ب) منابع
 ١علم و تمدن در اسالم ،سیدحسین نصر ،انتشارات خوارزمی ،برای معلم
 ٢علم و دین از تعارض تا گفتگو ،جان اف هات ،بتول نجفی ،مؤسسه فرهنگی طه ،برای معلم
 ٣محمد پیامبری برای همیشه ،حسن رحیم پور ازغدی ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،برای معلم و دانش آموز
 ٤ایران در زمان ساسانیان ،کریستین سن ،برای معلم
 ٥کارنامه اسالم ،دکتر عبدالحسین زرین کوب ،برای معلم
 ٦امام صادق مغز متفکر جهان شیعه ،جمعی از دانشمندان ،انتشارات جاویدان ،برای معلم و دانش آموز
 ٧انقالب تکاملی اسالم ،جالل الدین فارسی ،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی ،برای معلم و دانش آموز
 ٨پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران ،علی اکبر والیتی ،انتشارات وزارت خارجه ،برای معلم و
دانش آموز
 ٩تاریخ آموزش در اسالم ،احمد شبلی ،محمدحسین ساکت ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،
برای معلم و دانشآموز
 ١٠خدمات متقابل اسالم و ایران ،استاد شهید مرتضی مطهری ،انتشارات صدرا ،برای معلم و دانش آموز
 ١١دانش مسلمین ،محمدرضا حکیمی ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،برای معلم و دانش آموز
 ١٢علل پیشرفت اسالم و انحطاط مسلمین ،زین العابدین قربانی ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،برای معلم و دانش آموز
خطبه ١٥
1ــ همان،
ٔ
نامه ٥٣
البالغه،
2ــ نهج
ٔ
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عصر شکوفایی

درس یازدهم

اول :کلیات
قسمت ّ
الف) هدفها
 1هدف کلی :آشنایی با برخی ابعاد تمدن اسالمی و تعیین میزان انطباق آن با معیارهای موردنظر اسالم
 2هدف های آموزشی
درباره تالش مسلمانان برای انتقال از جاهلیت به اهداف متعالی اسالم
 توضیح
ٔ
 آشنایی با برخی دستاوردهای تمدن اسالمی
 تبیین میزان انطباق دستاوردهای تمدن اسالمی با معیارهای متعالی اسالم
ب) ارتباط با درس قبل
در درس قبل ،معیارهای یک تمدن متعالی از نظر اسالم شناسایی شد و روشن گردید که تمدن به میزانی
که به این معیارها نزدیک تر باشد ،ارزشمندتر است.
در این درس ،اولین تطبیق با این معیارها صورت می گیرد؛ یعنی تمدنی که به نام تمدن اسالمی ،از ظهور
اسالم پدید آمد و در چند قرن گسترش و توسعه یافت ،با این معیارها تطبیق داده می شود.
ج) محورهای اصلی درس
1
2
3

جزیره عربستان ،ایران و روم
آشنایی اجمالی با اوضاع اجتماعی و فرهنگی پیش از اسالم در شبه
ٔ
تالش پیامبر و مسلمانان برای تحقق معیارهای تمدن اسالمی
عرصه خانواده ،علم و فرهنگ و عدالت
جامعه اسالمی در
بررسی وضعیت
ٔ
ٔ
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قسمت دوم :سازماندهی فعالیت های یاددهی ــ یادگیری
الف) آمادهسازی و ایجاد انگیزه
مقایسه آن با وضع موجود جهان است.
گذشته تاریخی خود و
یکی از سؤال های دانش آموزان ،سؤال از
ٔ
ٔ
آنها می خواهند بدانند که جایگاه نیاکانشان در تاریخ چگونه است؟ آنها نگرانند که بسیاری از کاستی های
گذشته دور داشته باشد و این کاستی ها را نتوان برطرف کرد.
امروز جهان اسالم ،ریشه در
ٔ
براین اساس ،درس باید به گونه ای آغاز شود که این دغدغه ها و سؤال ها زنده شوند و دانش آموزان
احساس کنند که محتوای درس مرتبط با نیازهای آنان و پاسخ گوی مسائل آنهاست.
درباره تاریخ گذشته و تمدن
بنابراین ،در ابتدای تدریس از دانش آموزان می خواهیم که دیدگاه خود را
ٔ
اسالمی بیان کنند و روی تابلو یادداشت نمایند .این دیدگاه ممکن است انتقادآمیز یا همراه با تأیید باشد .در
این مرحله به نقد این دیدگاه ها نمی پردازیم ،بلکه فرصت می دهیم دانش آموزان درس را مرور کنند؛ در پایان
بار دیگر به سراغ دیدگاه ها می رویم و نظر دانش آموزان را جویا می شویم.
ب) مراحل تدریس
این درس و درس بعد ساختار خاصی دارند که در درس های دیگر تکرار نمی شود .حجم زیادی از
محتوا را دانش آموزان موظفند که فقط یک بار ،آن هم در هنگام تدریس مطالعه کنند .این قسمت ها که تحت
عنوان «برداشت» در کتاب مشخص شده است ،برای امتحان کتبی نیست و در آینده از آنها سؤال نمی شود.
البته در پایان هر برداشت چند سؤال طرح شده که باید در کالس تکمیل شود.
بنابراین ،روش تدریس این درس باید مبتنی بر
مطالعه گروهی یا فردی ،گفت وگوی دو دانش آموز،
ٔ
کنفرانس هر برداشت توسط یک یا چند دانش آموز و در نهایت ،تنظیم پاسخ ها توسط گروه ها یا افراد باشد.
در قسمت های مختلف می توان از فیلم های مستند ،عکس و کتاب هایی که آثار تمدن اسالمی را نشان
می دهند ،استفاده کرد .مراحل تدریس این درس به قرار زیر است:
مراحل تدریس

ردیف
١

تبیین اوضاع نامناسب اجتماعی و فرهنگی پیش از اسالم در سرزمین های حجاز ،ایران و روم

٢

حوزه خانواده ،علم ،فرهنگ و عدالت
مروری بر جنبه های مثبت ایجاد شده توسط تمدن اسالمی در
ٔ

3

انجام فعالیت «هم اندیشی»
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 1تبیین اوضاع نامناسب اجتماعی و فرهنگی پیش از اسالم در سرزمین های حجاز ،ایران
و روم؛ این بخش از این جهت در درس گنجانده شده تا دانش آموزان با آشنایی اجمالی با شرایط پیش از
اسالم و عقب ماندگی عمیق جوامع از ارزش های متعالی انسانی ،به این نکته پی ببرند که اسالم در چه شرایط
و موقعیتی توانست پایه های تمدن اسالمی را بنیان نهد .چرا که اگر تمدن اسالمی در موقعیتی ایجاد می شد
که سایر جوامع بهره مند از ارزش های معنوی بودند ،و از سطح مطلوبی در حوزه خانواده ،علم ،عدالت
و ...برخوردار بودند ،دیگر ایجاد تمدن اسالمی چندان کار بزرگی به حساب نمی آمد زیرا سایر جوامع نیز به
سطحی از این تمدن رسیده بودند ،اما شکل گیری این تمدن در سرزمینی که خود و همسایگانش در پایین ترین
سطح پایبندی به این ارزش ها بودند ،کاری بزرگ به حساب می آمد.
نکتۀ مهم :اینکه در این بخش اوضاع ایران و روم نیز در کنار اوضاع عربستان بررسی شده است از این
جهت است که ذهنیت غلط شکل گرفته در برخی مخاطبان اصالح شود .ذهنیتی که براساس آن کشورهایی
چون ایران و روم را دارای سطح باالیی از تمدن تصور میکند و گمان میکند که ایران قبل از اسالم سراسر در
توسعه این ارزشها نداشته است.
بردارنده ارزشهای انسانی بوده و ورود اسالم به ایران هیچ نقشی در
ٔ
بیان بخشی از واقعیتهای موجود در خصوص ایران پیش از اسالم کمک شایانی به اصالح این باور غلط
میکند .کتاب خدمات متقابل اسالم و ایران شهید مطهری نکات خوبی درخصوص ایران قبل از اسالم دارد.
 2مروری بر جنبههای مثبت ایجاد شده توسط تمدن اسالمی در حوزه خانواده ،علم و فرهنگ
و عدالت؛
در این بخش سعی شده تا نگاهی به اثرات تمدن اسالمی در این سه حوزه انداخته شود؛ زیرا متأسفانه به
دلیل کم کاری ما و تبلیغات و فضاسازی بیگانگان در تضعیف خودباوری میان مسلمانان ،حتی بسیاری از
ما دبیران دینی نیز آگاهی کافی را از اوج شکوفایی تمدن اسالمی نداریم .اگر پیرامون آن دوره مطالعه دقیقی
معجزه پیامبر اکرم
صورت گیرد ،به خوبی
را خواهیم یافت که چگونه جامعه ای که در آن فقط  17نفر
ٔ
خواندن و نوشتن می دانستند را به امتی تبدیل کرد که حتی در بسیاری از روستاهای آن ،مدرسه و مکتب خانه
وجود داشت و داشتن کتابخانه به صورت یک فرهنگ عمومی درآمده بود.
این که زن از یک شیء از منظر مردمان آن روز به شخصیتی متعالی تبدیل شود و برای او حق و حقوقی
فراوان در نظر گرفته شود که پا به پای مرد در کماالت معنوی و بهره گیری از علم و دانش حرکت کند،
معجزه ای است که تنها به دست پیامبر خاتم تحقق یافت.
 3انجام فعالیت هم اندیشی
برای اینکه ما مسلمانان بتوانیم بار دیگر تمدن اسالمی را احیا کرده به جایگاه مناسب خود در جهان
برسانیم ،چه اقداماتی باید انجام دهیم؟
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درباره مسائل بسیار
درباره آن به دانش آموزان می فهماند که می توانند
طرح این قبیل سؤال ها و اندیشه
ٔ
ٔ
اساسی و بنیادی اجتماعی ،فرهنگی و جهانی نظر دهند و باید خود را برای حضور در صحنه های بزرگ
اجتماعی آماده کنند .همچنین این قبیل سؤال ها کرامت و عزت نفس دانش آموزان را تقویت می کند زیرا
درباره مسائل تاریخی و جهانی اظهارنظر کرده و پیشنهاد بدهند و
خود را در موقعیتی می یابند که می توانند
ٔ
حد توان خود ،پیشنهادهای عملی را ارائه و پیگیری کنند .دانش آموزان عزیز ما باید دریابند که اگر در
در ّ
حد توان خود در جهان مؤثر باشند و مسئولیت
دورترین روستاها هم زندگی کنند ،حق دارند و می توانند در ّ
دارند برای احیای تمدن اسالمی تالش کنند.
مهم ترین نکته ای که در پاسخ این سؤال باید مورد توجه باشد شناخت عوامل اعتالی تمدن اسالمی و عوامل
افول آن است .براساس این شناخت ،الزم است که عوامل افول را از بین ببریم و عوامل اعتال را زنده کنیم.
سیره نبوی به سلطنت اموی و عباسی
مثال ً اگر مهم ترین عامل داخلی افول ،انحراف حکومت اسالمی از ٔ
بود ،تالش امروز ما باید این باشد که پایه های نظام اسالمی را استوار کنیم و مانع انحراف آن شویم و این کار با
امر به معروف و نهی از منکر امکان پذیر است .همچنین الزم است نظام اسالمی را به چنان سطحی از قدرت
سیاسی ،نظامی و اقتصادی برسانیم و به گونه ای انسجام درونی نظام را تقویت کنیم که در مقابل تهاجمات
بیرونی بایستد و دشمنان را از تعرض به خود بازدارد.
توجه به عقل و عقالنیت ،علم دوستی و تالش برای فتح قله های علم ،دور کردن خود از سستی ها و
تنبلی ها ،اساس عزت نفس و کرامت نفس و باالخره پیروی از پیام های قرآن کریم و پیامبر گرامی اسالم و
اهل بیت ایشان   راه هایی برای اعتالی تمدن اسالمی است.

قسمت سوم :تمهیدات
الف) دانستنیهای ضروری برای معلم
 1ممکن است دانش آموزان این سؤال را مطرح کنند که چگونه این همه پیشرفت علمی توسط احکام
ستمگر و فاسد انجام گرفت و نیز ممکن است این مسئله به ذهن برخی از دبیران خطور کند که ذکر این
پیشرفت ها سبب شود که دانش آموزان ،حکام بنی امیه و بنی عباس را حکامی ستمگر و ظالم نبینند ،بلکه
حکامی متمدن و علم دوست تصور کنندّ .اما در اینجا باید به چند نکته توجه کرد:
اول آنکه اگر دین اسالم آن گونه که رسول خدا
می خواست و برای آن برنامه ریزی کرده بود،
پیاده و اجرا می شد ،دستاوردی چنان عظیم و بزرگ داشت که برای ما قابل تصور نیست .در آن صورت
استعدادهای فطری انسان ها در ابعاد گوناگون شکوفا می شد ،عقل ها به فعلیت می رسید ،زیبایی های زندگی
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از هر جهت هویدا می گردید و زندگی متعالی انسانی پدید می آمد .آنچه در تاریخ اسالم اتفاق افتاده است
جلوه کوچکی از آن آرزوی بزرگ بود و آنچه مانع تحقق آن ایده ها گردید،تبدیل حکومت عدل نبوی به
ٔ
ظالمانه اموی و عباسی بود .بنابراین ،ما این خسارت بزرگ را به حساب همین حاکمان جور
سلطنت
ٔ
می گذاریم .به دانش آموزان می گوییم که اگر فقط مالک اشتر در زمانی که به سمت حکومت مصر می رفت
به دست نیروهای معاویه شهید نمی شد و عهدنامه ای را که امام علی برای او تنظیم کرده بود ،اجرا
می کرد ،چه تحول عظیمی در حکومت داری پدید می آورد و عدالت در چه سطح متعالی ای اجرا می شد.
نکته دوم اینکه وقتی ما از دستاوردهای عظیم تمدن اسالمی سخن می گوییم ،به این نکته توجه داریم که این
ٔ
دستاوردها در چه شرایطی به دست میآمد .این دستاوردها ،در مقایسه با هدفهای عظیم پیامبر اکرم
بسیار ناچیز استّ ،اما در مقایسه با وضعیت حاکم بر دنیای آن روز بسیار عظیم و افتخار آمیز است؛ یعنی
همه نقص هایش ،ویژگیهای استثنایی دارد که کاروان بشریت را از بن بست هایی نجات
میبینیم که این تمدن با ٔ
داده و تا فتح قله های زیادی به پیش برده است.
همت عموم مردم از اقشار مختلف نویسندگان ،صنعتگران ،هنرمندان،
سوم آنکه این دستاوردها ،عموماً با ّ
عالمان و دانشمندان حاصل شده و در برخی موارد حاکمان نیز همراهی کرده و در بسیاری از موارد نیز
زمینه های رشد و شکوفایی را از بین برده اند که نمونه های فراوانی از آن وجود دارد.
نکته چهارم اینکه وضعیت تمدن امروزی نیز شاهدی بر این مدعاست .اگر به حاکمان کشورهای بزرگ
ٔ
در این صد سال اخیر نگاه کنیم ،می بینیم که این حاکمان مستکبر ستم های فراوانی بر مردم جهان کرده اند و
جز به اقتدار و حکومت خود نمی اندیشند .در عین حال ،می بینیم که در کنار همین حکومت ها پیشرفت های
علمی و صنعتی در جریان است و همین حاکمان از این پیشرفت ها برای اقتدار بیشتر خود بهره می برند.
البته همین امر سبب می شود که این تمدن نیز به تدریج انگیزه های رشد و شکوفایی و عوامل سازندگی
خود را از دست دهد و روزی به افول گراید.
نکته آخر اینکه پس از ظهور اسالم و شکل گیری حکومت اسالمی به دست رسول خدا
 ،برای
و ٔ
اولین بار حکومتی مبتنی بر قانون تشکیل شد .در گذشته نیز حکومت ها قوانینی داشتند ّاما حکومت آنان
مبتنی بر قانون نبود .پادشاه و امپراتور ،خود منشأ قانون و فوق قانون بود .وجود قرآن کریم در میان مردم
به عنوان راهنمای زندگی فردی و اجتماعی سبب شد که مردم برای تنظیم مناسبات خود به آن مراجعه کنند
وظیفه آنها استخراج قوانین از متن قرآن و سیره بود .این
و به تدریج عالمان و دانشمندانی پیدا شوند که
ٔ
قوانین شامل قوانین مربوط به خانواده ،اقتصاد و اموال ،نظام اداری و سیاسی و نظام قضایی و سایر روابط
اجتماعی می شد و حاکمان ــ حتی حاکمان خود کامه ــ ناچار بودند تا حدودی رفتار خود را بر این قوانین
منطبق کنند .همین امر سبب شده بود که حاکمان دنیای اسالم ،جز در برخی موارد محدود ،نسبت به حاکمان
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سرزمین های دیگر با فرهنگ تر باشند و در سطح باالتری عمل کنند و رفتار مناسب تری از خود نشان دهند.
 2جنگ های صلیبی :جنگ های صلیبی اصطالحی است در مورد جنگ هایی که مسیحیان در
سال های  489تا  668یا  1096تا  1270میالدی علیه مسلمانان و به قصد تصرف دوباره بیت المقدس به راه
انداختند .نخستین جنگ صلیبی با فتوای پاپ « اوربان دوم» آغاز شد و قریب به صد هزار نفر سرباز که به
«صلیبیون» معروف بودند در سال  1099میالدی بیت المقدس را به تصرف خود درآوردند .در سال 1146
مسلمانان به فرماندهی صالح الدین ایوبی این شهر را از صلیبیون پس گرفتند و بعد از آن بارها مسیحیان برای
تصرف مجدد آن لشکرکشی کردند ،اما موفق نشدند و تنها در زمان فردریک دوم ،امپراتور آلمان به مدت 15
سال ( 1229تا 1244م ).توانستند بر این شهر مسلط شوند.
صلیبیون در طی این جنگ ها نهایت درنده خویی را از خود نشان دادند و حتی به شهرها و روستاهای
مسیحی بین راه نیز رحم نکردند .مثال ً در چهارمین جنگ صلیبی (1202م ).که به فرمان پاپ اینوسان سوم
رخ داد ،در مسیر خود با امپراتوری بیزانس درگیر شدند و قسطنطنیه را اشغال و غارت کردند .اینوسان ــ
برخالف نامش که به معنی «معصوم» است ــ فوق العاده بی رحم بود که که نمونه این بی رحمی در فرمانی که
برای اعزام کودکان خردسال و جوانان کم سن و سال برای شرکت در جنگ های صلیبی صادر کرد مشهور
است .این کودکان حدود  50هزار نفر تخمین زده شده اند که در سال  1212م .از طریق شمال آفریقا عازم
فلسطین شدند ولی پیش از رسیدن به مقصد اغلب از بیماری و گرسنگی مردند.
 ٣نمونه هایی از دستاوردهای علمی تمدن اسالمی
زمینه پزشکی نوشت که
پزشکی :زکریای رازی ( 313ــ  251هجری قمری) ،بیش از  56اثر در
ٔ
مشهورترین آنها الحاوی است .کتاب طب المنصوری رازی (در  10جلد) نخستین کتاب پزشکی است که
در غرب چاپ شده است .او نخستین پزشکی است که از نخ هایی از جنس مو در جراحی استفاده کرده
است .همچنین او نخستین پزشکی است که آبله را از سرخک و نقرس را از روماتیسم ،مجزا دانسته و
توصیف دقیقی از این بیماری ها نوشته است.
ابوعلی سینا ( 428ــ  370هجری قمری) ،کتاب قانون را نوشت که تا سال  1650میالدی در دانشگاه های
نامه پزشکی است ،دست کم  86بار ترجمه شده است.
معتبر جهان تدریس می شد .این کتاب ،که فرهنگ ٔ
ابن سینا نخستین پزشکی است که از بیمار شدن استخوان ها سخن گفته است.
ابوالقاسم زهراوی ،کتاب التصریف را در مبانی جراحی نوشت که به التین ترجمه شده است .او سه
روش بخیه زدن را که بیشتر در جراحی شکم به کار می رود ،ابداع کرده است .همچنین راهکارهایی برای
تسهیل زایمان های غیر طبیعی پیشنهاد کرده است که امروزه نیز استفاده می شود .خرد کردن سنگ مثانه در
مثانه از نوآوری های دیگر اوست.
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ابن زهر اندلسی کتاب مهمی در زمینه پادزهر نوشت .به عالوه ،سیر بیماری سرطان معده را بسیار خوب
شرح داده است.
حنین بن اسحاق ،نخستین کتاب را در چشم پزشکی نوشت .کتاب او همراه کتاب علی بن عیسی و عمار
موصلی ،منبع اصلی چشم پزشکی اروپا شد.
دارو شناسی :ابن بیطار (وفات  646هجری قمری) ،در کتاب « الجامع المفردات االدویه و االغذیه» که
به صورت الفبایی تنظیم شده است ،هزار و چهارصد داروی حیوانی ،گیاهی و معدنی ،روش استفاده از آنها
و اینکه کدام یک را می توان به جای دیگری استفاده کرد ،شرح داده است .او در نوشتن این اثر بزرگ از
مشاهده های خود در سفرهای علمی متعدد به سرزمین های مشهور آن زمان و کتاب های  150صاحب نظر
از جمله ابن جلجل ،رازی و ابن سینا بهره گرفته است .او در این کتاب نام داروهای مختلف را به زبان های
مختلف آورده است.
جامعه شناسی :ابن خلدون ( 808ــ  732هجری قمری) ،کتاب تاریخ جهان خود را به نام « ِالعبَر» نوشت
پایه عامل های
و در
مقدمه آن به تجزیه و تحلیل رابطه های حاکم بر سازمان های سیاسی و اجتماعی بشر بر ٔ
ٔ
استفاده پژوهشگران
محیطی و روانی پرداخت .این مقدمه از خود کتاب مشهورتر شد و هنوز هم مورد
ٔ
شرقی و غربی است.
فیزیک :ابن هیثم ( 430ــ  354هجری قمری) ،قانون های شکست نور را کشف کرد .به روش علمی
شبکیه چشم
ثابت کرد که بازتاب پرتوهای نور از روی اجسام به چشم ،باعث تشکیل تصویر معکوس روی
ٔ
می شود .او نخستین دانشمندی است که از نقش مغز در تفسیر تصویر سخن گفته است .ارتفاع جو زمین
را با بررسی شکستن نور محاسبه کرد .قانون اول ترمودینامیک را شرح داد .اتاق تاریک درست کرد و با
آن آزمایش انجام داد .او چرخ تراشی داشت که با آن عدسی ها و آیینه های خمیده را برای تجربه های خود
می ساخت.
عبدالرحمن خازنی (تولد  550هجری قمری) ،کتاب میزان الحکمه را نوشت که آن را مهم ترین اثر
زمینه گرانش ،مقاومت سیاالت در برابر حرکت ،وزن
دانشمندان مسلمان در مکانیک دانسته اند .او در
ٔ
مخصوص سیاالت و اندازه گیری وزن مخصوص ِ
مواد سخت ،پژوهش های دقیقی انجام داده است.
ساده ذوب فلز ،روش حل کردن فلز را به کمک اسید نیتریک،
شیمی :جابربن حیان ،به جای روش ٔ
اسید سولفوریک ،جوهر نمک و تیزاب سلطانی (که خود اختراع کرده بود) ابداع کرد .او را پایه گذار دانش
شیمی می دانند.
زکریای رازی الکل را به صورت خالص تهیه کرد و نام آن را الکحل نامید .این واژه به زبان انگلیسی نیز راه
یافت و نام الکل گرفت .رازی نخستین دانشمندی است که شیمی آزمایشگاهی را به خدمت پزشکی گرفت.
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همه زبان های دنیا به کار می روند ،از یادگارهای شیمی دانان
بسیاری از نام های شیمیایی که امروزه در ٔ
مسلمان است :شیمی (کیمیا) ،نیل (آنیلین) ،تالکوم (طلق) ،زرنیق (آرسنیک) ،بوره (براق) ،قلیا ،آلدئید ،زاج
سفید ،آلیزارین ،پتاسیم ،سولفور و. ...
ریاضی :محمد بن موسی خوارزمی (وفات  249هجری قمری) ،کتابی با عنوان جبر و مقابله (جبر و
کاربرد آن در زندگی) نوشت و در آن روش محاسبه با عددهای هندی را شرح داد .این کتاب به التین ترجمه
شد و عدد های هندی از طریق آن به اروپا راه یافت .به عالوه ،کتاب مهمی به روش حل معادله های درجه دوم
واژه شیء (چیز) را برای مقدار ناشناخته
نوشت که به عنوان الگوریتمی در اروپا منتشر شد .او در این کتاب ٔ
واژه شیء به صورت  xayرونویسی شد ،چون در
به کار برده است .وقتی کتاب او به اسپانیایی ترجمه شدٔ ،
نشانه جبری
اسپانیایی  xبه صورت «ش» تلفظ می شود .طی زمان این واژه به صورت  xخالصه شد و اکنون ٔ
جهانی است.
ابولوفای بوزجانی (نیشابوری) ریاضی دان و اختر شناس ایرانی ،کتاب هندسه را نوشت و در آن کتاب،
روش رسم کردن شکل های گوناگون هندسی با خط کش و پرگار و ساختن چند وجهی های منظم را نوشت.
خواجه نصیر طوسی ،مثلثات را در قالب مستقلی از علم نجوم ریخت و با این ابتکار گام مؤثری در
توسعه این علم برداشت .یکی از آثار نفیس او که به همین موضوع اختصاص دارد ،کتاب
پیشرفت و
ٔ
درباره شکل قطاع ،محاسبه های سینوس
«کشف القناع عن اسرار شکل القطاع» است .وی در این کتاب
ٔ
و کسینوس ،نظریه چهار ضلعی ها ،حل مثلث های مسطح و کروی و مباحث دیگر با استفاده از تجارب
مسطحه
هندسه
پایه اصل پنجم از اصول
علمای گذشته سخن گفته است .النکوچری
ٔ
ٔ
هندسه فضایی را بر ٔ
ٔ
خواجه نصیر طوسی بنیان گذاری کرد.
اندازه دقیق از عدد پی به دست آورده است.
غیاث الدین کاشانی ،کاشف حقیقی کسر اعشاری است و
ٔ
ونظریه اعداد می دانند.
درباره محاسبه
کتاب مفتاح الحساب او را یکی از برجسته ترین کتاب ها
ٔ
ٔ
عمر خیام ( 517ــ  429هجری قمری) ،جبر خیام از برجسته ترین کتاب های ریاضی است .وی معادله ها
را تا
درجه سوم به روش هندسی حل کرده است .تقویم جاللی که هنوز در ایران رایج است و از تقویم
ٔ
میالدی بسیار دقیق تر است ،از شاهکارهای اوست.
زمین شناسی :ابوریحان بیرونی ( 442ــ  362هجری قمری) ،ریاضی دان ،اخترشناس ،پژوهشگر تاریخ
و جغرافیا ،نخستین دانشمندی است که علت پدید آمدن چاه ها و چشمه هایی را که آب از آنها فوران می کند
(چاه های ِ
آرتزین) به صورت علمی توضیح داده است .او از حرکت زمین به دور خورشید سخن گفته و شب
وروز را بر اساس این حرکت توضیح داده است .به عالوه ،برای به دست آوردن وزن مخصوص فلزها و
سنگ های با ارزش ،ترازوی ویژه ای درست کرد .وی از دگرگونی های زمین شناختی به خوبی آگاه بوده است.
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نجوم یا اخترشناسی :از معروف ترین دانشمندان این علم ،خواجه نصیر الدین طوسی ( 672ــ 597
منظومه سیاره ای جدیدی طرح ریزی کرد که شاگردش قطب الدین شیرازی آن
هجری قمری) ،است .او
ٔ
منظومه بطلمیوس ،زمین درست در مرکز عالم قرار دارد .وی
را کامل کرد .در این منظومه ،برخالف
ٔ
رصدخانه مراغه تشویق کرد.
هوالکوخان مغول را به ساختن
ٔ
ابن شاطر ،برجسته ترین اخترشناس قرن هشتم هجری ،مدیر سازمان تعیین وقت نماز از طریق دانش
اخترشناسی بود .وی با الگوی سیاره ای خود تغییرات نوینی در الگوی بطلمیوس به وجود آورد و از آنجا
که الگوی وی از نظر ریاضی همان الگوی کوپرنیک است ،این پرسش مطرح است که آیا الگوی او به اروپا
رفته است یا نه.
مشاهده
البتانی ،که برخی او را بزرگ ترین اخترشناس اسالمی می دانند ،روش تازه ای برای تعیین زمان
ٔ
ترجمه کتاب
درباره خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی انجام داد.
هالل ماه کشف کرد و پژوهش گسترده ای
ٔ
ٔ
معروف او« ،الزیج» ،تا زمانی یکی از کتاب های اصلی اختر شناسی در غرب بود.
جغرافیا :ابن حوقل ،جغرافی دان قرن چهارم ،حدود  30سال به سرزمین های مهم آن زمان ،از جمله
اسپانیا ،مصر ،ایران،
جزیره سیسیل در ایتالیا و شمال آفریقا سفر کرد و مشاهده های خود را در کتابی با نام
ٔ
« المسالک و الممالک» گرد آورد .او در این کتاب اطالعات با ارزشی
درباره زندگی مردم و فراورده های
ٔ
کشاورزی و صنعتی شهرهای مختلف فراهم کرده است و در نقشه های دقیقی که در این کتاب آورده ،راه ها
فاصله شهرها را نیز مشخص کرده است.
و
ٔ
ابوریحان بیرونی عرض و طول جغرافیایی شهرهای مهم آن زمان را تعیین کرده است .کتاب « تحقیق
زمینه جغرافیای انسانی و فرهنگ فولکلور است.
نمونه کاملی از پژوهش های مسلمانان در ٔ
ماللهند»ٔ ،
دریانوردی :ابن ماجد ،مهم ترین دریانورد قرن نهم هجری بود که تجربه های شخصی او از دریای سرخ
و اقیانوس هند ،دقیق ترین توصیف این مکان ها در قرون وسطی است .او بیشتر راه های دریایی آن زمان
را از دریای سرخ به شرق آفریقا و از شرق آفریقا تا چین را پیموده بوده و به شیر دریای خروشان مشهور
زمینه اخترشناسی و دریانوردی نوشته است .او کتابی به نام الفوائد نوشته است که
شده بود .او  38اثر در ٔ
راهنمای دریانوردان بوده و بدون آن پیمودن اقیانوس هند بسیار مشکل بوده است.
مکانیک :احمد بن موسی بن شاکر خراسانی ،چرخ های آبی ،پمپ ها و ماشین های ساخت که برای باال
کشیدن آب به کار می رفتند .وی کتابی به نام ِ
الح َیل نوشت که مرجع شناختن و ساختن دستگاه های مکانیکی
است.
ساعت هایی که با فشار آب ،فشار جیوه ،اثر حرارت شمع یا وزنه به حرکت در می آمدند و نوعی ساعت
خورشیدی زنگ دار نیز از نوآوری های مسلمانان بود .هارون الرشید در سال  807میالدی ،سفیری را به
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دربار کارل کبیر قیصر فرانک ها فرستاد و نمونه ای از ساعت های آبی زنگ دار را به او هدیه کرد.
آندلُسی نخستین دانشمندی است که حرکت های رحم و نقش آنها را
زیست شناسی :علی بن عباس ُ
در زایمان کشف کرده است .او هزاران سال پیش تر از داروین از اصل انواع و پیدایش آنها بر اثر تغییرات
ضروری در پاسخ به شرایط محیط زیست ،سخن گفته است.
چکیده کتاب قانون ابن سینا را نوشت و در آن از گردش خون ششی (گردش خون کوچک)
ابن نفیس،
ٔ
چکیده کتاب قانون به شعر است.
سخن گفته است .اثر جالب دیگر او ،کتاب االرجوزه فی الطب است که
ٔ
 ٤معرفی برخی جریان های ظاهرگرا و سطحی نگر در دوران اسالمی
تجسم و جسم داشتن خداوند
مشبهه :این نام به عموم فرقه هایی که در توحید معتقد به ّ
الف) ّ
مجسمه و ّ
سبحان بوده اند و یا خدا را شبیه موجودات مادی می دانسته اند اطالق می شود.
مجسمه و مشبّهه خداوند را تشبیه به خلق کنند و برایش جا و مکان اثبات کنند و گویند :بر عرش جای
ّ
دارد و پاها بر کرسی نهاده ،سر و دست و جمله اعضا دارد و هرچه را که جا و مکان نباشد معدوم است و
نه موجود.
ب) اشاعره :اشاعره پیروان مکتب کالمی ابوالحسن علیبن اسماعیل اشعری هستند که (در سال  260هـ)
در بصره تول ّد یافت و در  324هجری در بغداد درگذشت و تا چهل سالگی در محضر استاد خود ابوعلی جبایی
طریقه «معتزله»
به آموختن اصول و روش استدالل «معتزله» میپرداخت ،سرانجام بر استاد خود اعتراض کرد و از ٔ
آشکارا کناره گرفت ( 300هـ).
ابوالحسن اشعری در فروع فقه تابع مذهب شافعی شد ولی در اثبات عقاید دینی خود با وجود نهی
ادله کالمی را به کار می برد و اصول آن را با عقاید اهل سنت و جماعت وفق می داد
«اصحاب سنت و حدیث» ٔ
و مذهب اشعری را بنیاد نهاد.
اشعری مشرب جدیدی در علم کالم پدید آورد .چون خود پیش تر با معتزله همکاری داشت روش کار
ایشان و نقاط ضعف فلسفه آنان را می دانست.
شیوه برهان و کالم بود،
طریقه «اهل سنت» را تأیید و تقویت نمود،
ٔ
اشعری در مقابل روش «معتزله» که ٔ
و برخالف «معتزله» معتقد به «قدم قرآن » و تفاوت بین «ذات» و «صفات» خدا و ضرورت رویت خداوند در
آخرت شد.
در عهد طغرل سلجوقی ،عمید الملک کندری وزیر او که از طرفداران جدی «معتزله» بود «اشاعره» را
مورد تعقیب قرار داد ،ولی در عهد ارسالن چون خواجه نظام الملک به وزارت او رسید ،مذهب اشعری
را تقویت کرد ،و برای ترویج آن «دانشگاه نظامیه» بغداد را تأسیس کرد ،تا به انتشار آن مذهب در ممالک
اسالمی بپردازد.
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از طرفداران سرسخت مذهب اشعری که در تقویت وترویج این طریقه اهتمام کردند ،ابوبکر باقالنی ،امام
الحرمین جوینی ،ابو حامد غزالی ،فخر رازی ،قاضی عضد الدین ایجی ،میرسید شریف جرجانی و تفتازانی
بودند.
با انتشار کتاب های امام غزالی ،با وجود مخالفت شدید حنابله و ماتریدیه و معتزله ،مذهب اشعری قوت
عامه اهل سنت و جماعت گردید.
یافت ،و در بیشتر بالد اسالم ،مذهب ٔ
از مهم ترین اعتقادات اشاعره ــ که آنها را در مقابل معتزله و شیعه قرار می دهد ــ نفی حسن و قبح عقلی
امور است .اشاعره بر این باورند که کارها به خودی خود خوب و بد نیستند ،بلکه در صورتی خوب یا بد
می شوند که خدا بخواهد .به تعبیر دیگر ،مثال ً راستگویی به خودی خود خوب نیست ،بلکه چون خدا فرموده
خوب شده است و خدا می توانست به دروغگویی امر کند و آنگاه دروغگویی بهتر از راستگویی می شد .به
این نظریه ،نظریه حسن و قبح شرعی می گویند.
اشعری به شفاعت پیامبر در مورد مرتکبین گناه کبیره اعتقاد داشت و در باب اختیار نظریه ای مطرح کرد
که به نظریه «کسب» معروف شد به این صورت که خداوند افعال آدمی را خلق می کند و انسان آنها را کسب
نظریه جبر تفاوت چندانی ندارد ،هرچند خود اشاعره
می کند .بسیاری از محققین معتقدند این نظریه عمال ً با ٔ
این سخن را قبول ندارند.
ج) وهابیت« :وهابیان» پیروان محمد بن عبدالوهاب ( 1115ــ  )1206هستند .او پیرو مکتب ابن تیمیه و
همه مذاهب اسالمی را در جزیرة العرب بنیان نهاد.
شاگرد او ابن قیم الجوزی بود که عقایدی مخالف با عقاید ٔ
نام این فرقه از نام پدر او عبدالوهاب گرفته شده است.
به خاطر عقاید افراطیش ،حتی علمای حنبلی شهر عینیه ــ از جمله پدرش ــ او را نتوانستند تحمل کنند
و از شهر بیرون کردند و در سال  1106به درعیه از نواحی معروف نجد رهسپار گردید.
امیر درعیه که محمد بن سعود نام داشت مقدم او را گرامی شمرد و سخنان وی را به مصلحت مقام خود
وعده مساعدت و یاری در اشاعه عقایدش داد.
دانست و به او ٔ
عده ای به مذهب وی گرویدند ،آنان را علیه مردم نجد فرمان جهاد داد و ایشان به یاری محمد بن
چون ّ
سعود بر نجد و قبایل ساکن در آن حدود غلبه کردند ،و شهر ریاض را فتح کردند و از آن به بعد آل سعود
آنجا را پایتخت خود قرار دادند.
موحد است و نه
محمد جواد مغنیه در کتاب «هذه هی الوهابیه» می نویسد« :به نظر وهابی ها هیچ انسانی نه ّ
مسلمان مگر اینکه امور معینی را ترک نماید که از جمله آنها این چند مورد است:
وسیله هیچ یک از انبیا و اولیای خدا به خداوند تعالی توسل نجوید و هرگاه چنین کند و بگوید:
 1به ٔ
به تو متوسل هستم که من را مشمول رحمت خود قرار دهی ،چنین
ای  خدا توسط پیامبرت محمد
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کسی به راه مشرکان رفته و عقیده اش شرک است.
 ٢به قصد زیارت به قبر پیغمبر
نزدیک نشود و بر آن دست نگذارد و در آنجا دعا نخواند و نماز
نگذارد و بر آن بنا و مسجد نسازد و برای آن نذر نکند.
 ٣از پیغمبر طلب شفاعت نکند اگرچه خداوند حق شفاعت را به پیغمبر
اسالم عطا کرده است
ولیکن از طلب آن نهی فرموده است و کسی که از پیامبر طلب شفاعت کند مانند این است که از بتان شفاعت
خواسته باشد.
 ٤هرگز نباید به پیغمبر سوگند بخورد و الفاظی از قبیل :بحق محمد ،یا محمد ،سیدنا محمد
بر
زبان جاری نسازد.
 ٥نذر برای غیر خدا و پناه بردن و استغاثه به غیر خداوند شرک است.
 ٦زیارت قبور و ساختن گنبد و بنا بر آنها و تزیین قبور و سنگ و کتیبه نهادن بر آن و چراغ و شمع
گذاشتن بر آن شرک است».
وهابیان در باب توحید دیدگاه «مجسمه» را دارند و خداوند را دارای اعضا و جوارح می دانند.
«وهابیه» در سال  1216هجری قمری بعد از خراب کردن قبور بقیع ،به کربال و نجف حمله کردند و حرم
حضرت امام حسین را غارت نمودند و قریب چهار هزار تن از مردم شیعه آن شهر را بکشتند.
ایشان بر آن بودند که گنبد رسول خدا
را نیز خراب کنند و با خاک یکسان نمایند ولی از بیم اعتراض
دیگر مسلمانان از این کار خودداری کردند.
ِ
مذهب وهابی اکنون در عربستان سعودی مذهب رسمی است و فتاوی علمای آن مذهب از طرف دولت
اجرا می شود.
با تبلیغات متعدد عقاید «وهابیان» در آفریقا و هند رواج فراوان یافته است چنان که در زنگبار بسیاری از
مسلمانان به این مذهب گرویده اند.
در هندوستان پیشوای این فرقه سید احمد خان ( 1817ــ  )1898ملقب به ( )Sirبود که در سال 1822
میالدی در سفر حج خود مذهب وهابی را پذیرفت.
سید احمد خان ،فردی غرب زده و از موانع مهم اقدامات بیدارگرانه سید جمال الدین اسد آبادی در هند
نیز بود.
در الجزایر امام س ّنوسی برای حج به مکّه رفت و دعوت «وهابیه» را بشنید و آن را پذیرفت و پس از
بازگشت به موطن خود در انتشار آن کوشید.
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ب) منابع
 1منابع درس قبل.
 ٢منابعی که برای تهیه قسمت دانستنی های ضروری استفاده شده:
 فرهنگ فرق اسالمی ،محمد جواد مشکور ،بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی1368 ،
 فرهنگ جامع سیاسی ،محمد طلوعی ،نشر علمی1372 ،
 فرهنگ نامه کلید دانش ،نشر طالیی1385 ،
 فرهنگ اصطالحات نجومی ،ابوالفضل مصفی ،مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی1366 ،
ترجمه سید جواد مهری ،بنیاد معارف اسالمی قم ،برای معلم و
 ٣همراه با راستگویان ،محمد تیجانی،
ٔ
دانش آموز
ترجمه سید جواد مهری ،بنیاد معارف اسالمی قم ،برای معلم و
 ٤آنگاه هدایت شدم ،محمد تیجانی،
ٔ
دانش آموز
 ٥آئین وهابیت ،جعفر سبحانی ،برای معلم
 ٦وهابیت بر سر دوراهی ،آیة اللّٰه مکارم شیرازی ،مدرسه امام علی بن ابیطالب ،1385 ،برای معلم و
دانش آموز
 ٧تحلیلی نو بر عقاید وهابیان ،محمد حسین ابراهیمی ،1385 ،برای معلم و دانش آموز
 ٨نقدی بر اندیشه وهابیان ،محمد حسن موسوی قزوینی ،1384 ،برای معلم و دانش آموز
ترجمه ابراهیم سید علوی ،برای معلم و دانش آموز
 ٩این است آئین وهابیت ،محمد جواد مغنیه،
ٔ
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نگاهی به تمدن جدید

درس دوازدهم

اول :کلیات
قسمت ّ
الف) هدفها
 1هدف کلی :ارزیابی تمدن جدید بر مبنای معیارهای تمدن متعالی اسالم
 ٢هدف های آموزشی
 شناخت پیامدها و نتایج تمدن جدید در مهم ترین حوزه های زندگی فردی و اجتماعی
 ارزیابی پیامدها و نتایج تمدن جدید با مراجعه به معیارهای تمدن متعالی اسالم
ب) ارتباط با درس قبل
در درس قبل گزارشی از تمدن اسالمی ارائه شد و میزان انطباق آن با معیارهای تمدن متعالی اسالم مورد
تمدن مورد نقد و
بررسی قرار گرفت .در این درس گزارشی از تمدن جدید غرب ارائه می شود و سپس این ّ
بررسی قرار می گیرد تا میزان انطباق آن با معیارهای تمدن متعالی اسالم مشخص شود.
نقد تمدن غرب با معیارهای برخاسته از فرهنگ خود ،نوجوان و جوان ما را در موضعی فعال نسبت به
تمدن غرب قرار می دهد و از حالت انفعالی خارج می سازد؛ عزت نفس و استقالل رأی او را تقویت می کند و
همه
خودباوری اش را افزایش می دهد .دانش آموزان و جوانان ما باید دریابند که می توانند تمدن جدید را با ٔ
عظمتش بفهمند و نقاط ّقوت و ضعف آن را با معیارهای خودشان تشخیص دهند.
کاری که بسیاری از مبلّغان غرب می کنند این است که به مسلمانان و شرقیان القا نمایند که شما در
مرتبه ای نیستید که تمدن جدید را نقد کنید ،آن هم با معیار خودتان .آنها به ما می گویند بیایید با معیارهایی که
گذشته خود را نقد کنید و هم تمدن جدید را .روشن است که در این گونه
ما به شما می دهیم هم تمدن خود و
ٔ
نقدها حق به جانب چه کسی خواهد بودّ .اما در این درس تالش شده است تا این رابطه معکوس شود و
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دانش آموزان با معیارهای برخاسته از اعتقادات خود تمدن جدید را بررسی کنند.
منصفانه غرب است یعنی نه مانند برخی،
نکته ای که در این درس به آن توجه شده است ،نقد
چهره کامال ً
ٔ
ٔ
سیاه از غرب نشان داده شده است و نه مانند برخی دیگر ،چهره بزک کرده غرب مطرح شده است ،بلکه
سعی شده نقاط قوت تمدن غرب در کنار نقاط ضعف آن دیده شود.
این نوع نگاه به غرب باعث می شود تا دانش آموزان نیز به این نتیجه برسند که این درس منصفانه به نقد
غرب نشسته است و از این رو نقدهای صورت گرفته در این درس را راحت تر بپذیرند و موضع افراطی در
دفاع از غرب نگیرند.
ج) محورهای اصلی درس
 1لزوم بررسی نقاط قوت و ضعف تمدن غرب برای بهره گیری از نقاط ّقوت آن و عبرت گرفتن از
ضعف ها به منظور حرکت به سوی سامان دهی تمدن اسالمی
 2بررسی زمینه های پیدایش تمدن جدید1 :ــ کلیسا و تعالیم تعریف شده 2ــ بهره گیری از تجربیات
تمدن های دیگر از جمله تمدن اسالمی
حوزه علم ،عدالت ،خانواده
 3بیان آثار مثبت و منفی تمدن جدید در سه
ٔ
مراحل تدریس
مراحل تدریس

ردیف
1

قرائت صحیح آیات ابتدای درس

2

تبیین لزوم بررسی هم زمان نقاط ضعف و قوت تمدن جدید

3

بررسی زمینه های پیدایش تمدن جدید

4

حوزه علم
بررسی پیامدهای مثبت و منفی تمدن جدید در
ٔ

6

حوزه خانواده
بررسی پیامدهای تمدن جدید در
ٔ

5

حوزه عدل
بررسی پیامدهای مثبت و منفی تمدن جدید در
ٔ

7

انجام فعالیت «برداشت»
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 1قرائت صحیح آیات همچون دروس گذشته
 2تبیین لزوم بررسی هم زمان نقاط ضعف و قوت تمدن جدید :در ابتدای تدریس ،دبیر با بیان
تاریخچه اجمالی سه تمدن بزرگی که در اروپا تشکیل شده است ،به لزوم بررسی ابعاد مختلف تمدن جدید
می پردازد و به دور از پیش داوری در خصوص این تمدن ،بیان می دارد که هر تمدنی نقاط ّقوت و ضعفی
دارد که بایستی جهت شکوفایی تمدن اسالمی ،نقاط قوت آن را جهت استفاده و به کارگیری و نقاط ضعف
آن را جهت پیشگیری و پرهیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
چهره سراسر
تمدن غرب پرداخته و سعی در ارائه
متأسفانه برخی دبیران در این درس تنها به سیاه نمایی ّ
ٔ
شیفته مظاهر این
ضعف و نقص از این تمدن را دارند که همین رویه باعث می شود ،دانش آموزان که معموال ً
ٔ
تمدن هستند ،موضع دفاعی بگیرند و هیچ کدام از نقدهای دبیر خود را ،حتی آنهایی که کامال ً به حق هستند،
ّ
نپذیرند؛ در حالی که اگر همین دانش آموزان احساس کنند که دبیر آنها به نقاط ّقوت تمدن غرب معترف است
و منصفانه به بیان نقاط ّقوت و ضعف می پردازد ،بیشتر پذیرای نقدهای وارد بر تمدن غرب خواهند بود.
 3بررسی زمینه های پیدایش تمدن جدید
در این قسمت به برخی از زمینه های شکل گیری تمدن جدید پرداخته شده است تا دانش آموزان تحلیل
درستی از علل پیدایش تمدن جدید داشته باشند.
عامل اول شکل گیری این تمدن ،کلیسا بود .تبیین این عامل باید حاوی نکات زیر باشد:
الف) اعتقادات خاص کلیسا (که عموماً با تفکر عقالنی و عقالنیت سازگار نبود)
العاده او
ب) موقعیت استثنایی پاپ و اختیارات فوق ٔ
بهانه ناسازگاری با دین
ج) مخالفت با نظریات جدید علمی به ٔ
طرح این موارد سبب میشود که دانشآموزان تفاوت بنیادین اسالم و مسیحیت قرون وسطی را درک کنند
و دریابند که چرا کنار گذاشتن دین مسیح در اروپا از عوامل پیشرفت و توسعه محسوب میشود و بیتوجهی به
مسیحی ِت تحریف شده ،هیچ
آموزههای اسالمی سبب عقبماندگی مسلمانان میگردد؛ چراکه دین اسالم برخالف
ّ
مشوق مسلمانان در روآوردن به علم و دانش بوده است.
تعارضی با عقل ندارد بلکه عقل مؤیّد آن است و همچنین ّ
 4بررسی پیامدهای مثبت و منفی تمدن جدید در حوزۀ علم
حوزه علم بر دو اثر تأکید شده است:
در آثار مثبت
ٔ
1ــ رشد سریع علم
2ــ توانایی بهره مندی بیشتر از طبیعت
این دو اثر معموال ً مورد توجه بسیاری از دانش آموزان است .آنها تمدن جدید را مظهر علم و دانش
نقطه ّقوت تمدن جدید تأکید کرده ایم اما در ادامه
می بینند و از آن رو
شیفته آن می شوند .در اینجا ما بر این ٔ
ٔ
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آن آثار سوئی را که معموال ً از نگاه دانش آموزان مخفی می ماند و به آن توجه نمی شود را نیز بیان کرده ایم تا
دانش آموز بداند که در کنار این آثار مثبت ،چه پیامدهای منفی ای در عرصه علم و دانش به وجود آمده است
که برآمده از نگاه تک بعدی غرب به این حوزه است .آثاری چون تخریب طبیعت ،مصرف گرایی،غفلت از
تکامل بعد معنوی ،شتاب در مصرف منابع طبیعی و به هدردادن آن که همگی ناشی از دوری از یکتاپرستی و
بی توجهی به فرمان های خداوند است .اگر روح عبودیت و بندگی در میان مردم حاکم بود ،این آثار تخریبی
ظاهر نمی شد.
 5بررسی پیامدهای مثبت و منفی تمدن جدید در حوزۀ عدالت
در این حوزه نیز ،کتاب درصدد قضاوت منصفانه تمدن جدید است و از این رو نکات مثبت این تمدن را
در عرصه برپایی عدل بیان کرده است که عبارت اند از :توجه به قانون و مشارکت مردم در تشکیل حکومت.
و این به دلیل تالش های زیادی بود که از سوی اندیشمندان غرب صورت گرفت که روابط انسان ها و حقوق
و مسئولیت ها مبتنی بر عقالنیت و علم باشد .اگرچه این تالش ها موفقیت هایی در پی داشت و قوانین حقوقی
زیادی تصویب شد اما از آنجا که قانون برآمده از احکام الهی به کلی کنار گذاشته شد ،در نتیجه نوعی
حکومت طاغوتی و مخالف با عبودیت پروردگار در دنیا رواج یافت که نسبت به اطاعت احکام الهی بی تفاوت
بود و این باعث شد که علم و عقالنیت در مسیر استعمار ملت ها و تحمیل حکومت های ستمگر به کار گرفته
شود و همین باعث بروز آثار و پیامدهای منفی ای شد که در این درس به سه مورد آن اشاره شده است.
 6بررسی پیامدهای تمدن جدید در حوزۀ خانواده
عرصه خانواده نداشت و نه تنها برنامه ای ثمربخش
متأسفانه تمدن جدید هیچ اثر مثبت قابل توجهی در
ٔ
برای حمایت از بنیان خانواده اجرا نکرد ،بلکه در این تمدن ،خانواده ضعیف ترین جایگاه خود را یافت.
این نتیجه آن است که در تمدن جدید تنها به بُعد مادی انسان توجه شد و از ابعاد متعالی او غفلت شد .وقتی
انسان محدود به بُعد مادی می شود ،تنها لذت ها و خوشی های مادی معنا می یابد و از این رو انسان به جای
تن دادن به مسئولیت های معنوی و ظاهر شدن در نقش پدر و مادر ،تنها به خوشگذرانی و عیاشی در قالب
روابط جنسی بدون چارچوب و مسئولیت می پردازد.
در این نگاه روح و بُعد فرامادی انسان اساساً امری بی معناست و هرچه هست تن مادی اوست .همین امر
باعث می شود به جای توجه به زیبایی های درونی زن ،همچون عواطف ،حس مادری و یا احساسات دخترانه،
تنها به جسم و زیبایی های جسمی او توجه شود.
 7برداشت
از آنجا که هنر امروز دربردارنده پیام هایی از قبیل خشونت ،روابط جنسی ،برهنگی ،بی توجهی به بنیان
خانواده ،شهوت پرستی ،مصرف گرایی ،دنیا دوستی و پوچ گرایی است ،انسان را به وادی بی اخالقی سوق می دهد.
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علت این امر این است که تأکید افراطی بر بُعد مادی انسان ،روح هنر عصر جدید را تشکیل داده است،
از این رو ،هر آنچه در نقطه مقابل بُعد مادی است بی ارزش جلوه داده می شود.

قسمت سوم :تمهیدات
الف) دانستنیهای ضروری برای معلم
اصطالحات علمی
کلمه «کلیسا» معموال ً به کلیسای کاتولیک
 ١کلیسا؛
جامعه مذهبی مسیحیت ،محل عبادت مسیحیان؛ ٔ
ٔ
و رومی اطالق می شود و به تعبیر دیگر آن را کلیسای التینی یا کلیسای مغرب می نامند که پاپ رئیس ظاهری
آن است .کلیسای یونانی یا کلیسای مشرق ،که اُرت ُ ُدکۡس خوانده می شود ،به هیچ وجه رهبری پاپ را قبول
ندارد .کلیسای پروتستان یا کلیسای بازنگری شده ،از جنبه های متعددی با کلیسای کاتولیک و کلیسای
ارتدکس فرق دارد و شامل فرقه های مختلف پروتستانی می شود .کلیسای اخیر در شمال اروپا و آمریکا
رواج دارد و هیچ چیز جز کتاب مقدس برای آنها حجیت ندارد .این سه کلیسا عموماً تحت نام کلی «دین
1
مسیح» یا «مسیحیت» نامیده می شود.
 ٢غسل تعمید؛ از آیین های مسیحیت کاتولیک است .با انجام این مراسم ،ن َ ۡفس انسان از گناه اولیه
پاک شده ،فرزند خدا و وارث بهشت می گردد .از نظر مسیحیان ،حضرت آدم در بهشت اولیه مرتکب
تحمل کرده است
گناه شد و این گناه دامن ٔ
همه انسان ها را گرفت .شخص تعمید یافته که ننگ گناه آدم را ّ
واسطه شایستگی های عیسی مسیح ،نه شایستگی های خودش ،تولد معنوی دوباره ای می یابد و وارد حیات
به
ٔ
اسرارآمیز کلیسا می شود و
شایسته بهشت می گردد و هیچ قدرتی جز اختیار خود او نمی تواند آن را از
ٔ
او بگیرد .تعمید ،فضایل الهی ایمان ،امید ،محبت و فضایل
چهارگانه اصلی ،یعنی عدالت ،آینده نگری،
ٔ
خویشتن داری و بردباری را در نفس ایجاد می کند.
نشانه محسوس تعمید ،ریختن آب همراه با این عبارت کشیش است« :ای فالن ،من تو را به نام پدر ،پسر
ٔ
2
و روح القدس تعمید می دهم».
 ٣اعتراف و توبه؛ یکی از آیین های کلیسا است که هر کس می خواهد توبه کند ،این توبه را در مقابل
کشیش اعالم می کند و به گناهان خود اعتراف می نماید .در این آیین ،گناهانی که شخص توبه کننده بعد از
تعمید مرتکب شده ،آمرزیده می شود .اعتراف شفاهی در حضور مسیح برای آمرزش گناهان الزم است.
1ــ فرهنگ معین

2ــ آیین کاتولیک ،جورج برانتل ،حسن فنبری ،ص 134

131

مقرر داشته است
مسیح قدرت آمرزش گناهان را به حواریان خود و جانشینان آنان داد؛ به همین جهت کلیسا ّ
1
که باید گناهکاران ،نزد کشیشان به گناه اعتراف کنند تا آمرزیده شوند.
مقر او واتیکان
 ٤پاپ؛ رئیس کلیسای کاتولیکی ُرم که توسط جمعی از کاردینال ها انتخاب می شودّ .
(در ُرم پایتخت ایتالیا) است .مسیحیان معتقدند هنگامی که روح القدس در روز عید پنجاهه بر رسوالن
همه حقایق آمد و
(مبلغان مسیح در مناطق مختلف) نازل شد ،کلیسا متولد شد و روح حقیقت ،برای تعلیم ٔ
جاودانه در کلیسا باقی ماند .بدین ترتیب ،فقط کلیسا می توانست حقیقت را تعلیم دهد .معنای این سخن
آن است که پاپ خطاناپذیر است و نمی تواند خطا را تعلیم دهد .بنابراین ،از عید پنجاهه تاکنون ،پاپ در
موضوعات ایمانی و اخالقی معصوم بوده است .بنابراین ،بیانیه های پاپ های ُرم تغییر ناپذیرند و توافق کلیسا
2
نمی تواند آنها را تغییر دهد.
 5مارتین لوتر؛ اصالح طلب مذهبی آلمانی که در سال  1483میالدی متولد و در سال 1546
فلسفه دانشگاه «ارفورت» شد .لوتر ،بانی مذهب
درگذشت .او دهقان زاده بود .سپس کشیش و استاد
ٔ
جدید (پروتستان) در دین مسیح است .او با پاپ و کشیشان که از مردم اعتراف و پول می گرفتند به مخالفت
برخاست و برخالف دستور پاپ ،کتاب انجیل را به زبان آلمانی ترجمه کرد؛ تا آن زمان ،کلیسای کاتولیک
زبان التین را مقدس می شمرد و معتقد بود که انجیل فقط باید به زبان التین باشد .پیروان او را «لوتریان» یا
3
«لوتری» گویند .مذهب لوتر بیشتر در آلمان و اتریش رواج داشت.
 6ژان کال ِون؛ وی پیشوای یک نهضت اصالح طلبانه مسیحی مذهب در فرانسه است .وی مبلّغ اصول
عقاید «رفُرم» در فرانسه و سوئیس بود .کالون در ژنو اقامت گزید و در آنجا جمهوری تأسیس کرد و همان جا
در سال  1564درگذشت .کالون مؤسس فرقه ای است که به نام خود او« ،کالونیسم» نامیده شد .افراد این
کلیه مراسم و آداب معمول
فرقه جزو پروتستان ها محسوب می شوند .اینان طرفدار دموکراسی و مخالف با ٔ
در مذهب کاتولیک هستند .پیروان این فرقه بیشتر در هلند ،سوئیس ،فرانسه ،مجارستان و شمال انگلستان
4
سکونت دارند.
 7استعمار؛ این کلمه در لغت به معنی طلب آبادانی کردن و آبادانی خواستن است .در قرآن کریم نیز
آیه  61سوره هود می خوانیم« :هوأنشأکم من ِ
االرض و
این کلمه در همین معنا به کار رفته است .مثال ً در ٔ
ٔ
استعمرکم فیها» او شما را از زمین پدید آورد و شما را به آبادانی در آن فراخواند.
مجموعه مسکونی جدید
اولیه این کلمه آن است که گروهی از یک کشور مهاجرت کنند و یک
ٔ
معنی ٔ
در سرزمین های تازه تشکیل دهندّ .اما معنای رایج آن ،که امروزه به کار می رود ،تسلط سیاسی ،نظامی و
1ــ همان ،ص 137
2ــ آیین کاتولیک ،جورج برانتل ،ص 169
 3و   4ــ فرهنگ معین
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اقتصادی یک دولت قدرتمند بر یک سرزمین یا قوم یا ملت ضعیف است .گرچه تاریخ استعمار به قرون قدیم
برمی گرددّ ،اما تاریخ حقیقی استعمار به مفهوم جدید ،از قرن های شانزدهم و هفدهم آغاز می شود .در این
قاره آمریکا ،دولت های بزرگ اروپایی
دوره ،اروپا نفوذ خود را در دنیای غیر اروپایی گسترش داد .کشف ٔ
(اسپانیا ،پرتغال ،فرانسه ،انگلستان و هلند) را برانگیخت که به تصرف سرزمین های تازه کشف شده بپردازند
و این سرآغاز استعمار و تشکیل امپراتوری های نو بود .امپراتوری اسپانیا در آمریکای مرکزی و جنوبی،
پرتغال در برزیل ،فرانسه و انگلستان و هلند در آمریکای شمالی و جزایر هند غربی و آسیا و آفریقا مستعمراتی
را به وجود آوردند .هدف اصلی این استعمارگران دست یافتن به منابع تازه و تجارت بود .این مرحله از
استعمار ،در اواخر قرن هجدهم به پایان رسید.
مرحله جدید استعمار در قرن های  19و  20شکل گرفت که ناشی از انقالب صنعتی بود .در این دوره،
ٔ
کشورهای استعمارگر ،منابع و مواد خام کشورهای مستعمره را بیش از پیش غارت کردند و آنها را تبدیل به
بازار مصرفی برای تولیدات خود نمودند.
مرحله آخر استعمار که به «استعمار جدید» مشهور است ،با اعطای استقالل به دولت های مستعمره
ٔ
همراه بود .کشورهای صنعتی به مستعمرات خود که اکنون به کشورهای کوچکی تبدیل شده بودند استقالل
زایده اقتصادی خود ،تحت سلطه
دادندّ ،اما روابط یک ٔ
جانبه اقتصادی را حفظ کردند و آنها را به صورت ٔ
مبادله مواد خام با کاالهای
نگه داشتند .در این مرحله ،از طریق صدور سرمایه و تأثیرگذاری بر قیمت ها و
ٔ
ساخته شده و فشارهای سیاسی و اقتصادی ،کشورهای کمتر رشد یافته را استثمار می کنند .این رابطه،
رابطه سیاسی و
عنوان «نئوکولونیالیزم» و بسیاری از ملت های کوچک و تازه آزاد شده را علیه این نوع
ٔ
اولیه رشد
اقتصادی برانگیخته است .این روش سبب می شود که کشورهای ضعیف همچنان در مراحل ٔ
اقتصادی باقی بمانند و یا حتی عقب بروند و در مقابل کشورهای پیشرفته از بهره برداری منابع آنها و از راه
مبادله اقتصادی ،سودهای کالن به دست آورند .رواج این اصطالح مخصوصاً از کنفرانس باندونگ (آوریل
ٔ
 )1955آغاز شد .در این کنفرانس ،سوکارنو ،رئیس جمهور اندونزی ،به نوعی از استعمار اشاره کرد که در
1
لباس جدید و از طریق نظارت و تسلط اقتصادی و فرهنگی ،همان هدف های استعماری کهن دنبال می شود.
ِ
اندیشه مثبت
حقیقت این اندیشه به نفی مطلق و طرد و انکار هرگونه
 ٨نهیلیسم ()nihilism؛
ٔ
برمی گردد و نخستین بار ،تورگنیف روسی در داستان «پدران و پسران» ( )1862این عنوان را برای گروهی
از آنارشیست های قرن نوزدهم روسیه به کار برد .به تدریج این اصطالح برای کسانی به کار رفت که منکر
هدفمندی جهان و انسان بودند و انسان را وانهاده ای در برهوت دنیای مادی می پنداشتند که سرنوشتی
نامعلوم و مبهم در انتظار اوست و هیچ سرنوشت روشنی برای او نمی توان درنظر گرفت.
1ــ فرهنگ سیاسی ،داریوش آشوری
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ب) منابع
 ١اسالم و مقتضیات زمان ،مرتضی مطهری ،انتشارات صدرا ،معلم و دانش آموز
 ٢اسالم و تنگناهای انسان متجدد ،سید حسین نصر ،انشاءاللّٰه رحمتی ،نشر سهروری ،معلم
٣
افسانه نجات بخشی علم ،ماری میجلی ،عبدالرحیم گواهی ،مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی تبیان ،معلم و دانش آموز
ٔ
 ٤امام خمینی و گفتمان غرب ،علی خالقی افکند ،انجمن معارف اسالمی ایران ،معلم و دانش آموز
 ٥اوتوپی و عصر تجدد ،رضا داوری اردکانی ،نشر ساقی ،معلم و دانش آموز
 ٦باورهای کهن و خرافه های نوین ،مارتین لینگز ،کامبیز گوتن ،انتشارات حکمت ،معلم و دانش آموز
 ٧بحران دنیای متجدد ،رنه گنون ،سیدضیاء الدین دهشیری ،انتشارات امیرکبیر ،معلم
 8تمدن و تفکر غربی ،رضا داوری ،نشر ساقی ،معلم
 9جامعه شناسی غرب گرایی ،سید محمد تقوی ،انتشارات امیرکبیر ،معلم و دانش آموز
 10جوان مسلمان و دنیای متجدد ،دکتر سید حسین نصر ،مرتضی اسعدی ،طرح نو ،دانش آموز
 11چپاول دانش و طبیعت ،وانداناشیوا ،حسین داوری ،کتاب صبح ،معلم و دانش آموز
 12خودباختگی و خودباوری از دیدگاه امام خمینی  ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی  ،معلم و
دانش آموز
 13زندگی در عیش؛ مردن در خوشی ،نیل پُستمن ،سید صادق طباطبایی ،انتشارات اطالعات ،معلم
 14عصر امام خمینی  ،میر احمد رضا حاجتی ،بوستان کتاب قم ،معلم و دانش آموز
 15در سراشیبی گومورا ،رابرت .اچ .بورگ ،الهه هاشمی حائری ،انتشارات حکمت ،معلم و دانش آموز
 16علل تزلزل تمدن غرب ،اصغر طاهرزاده ،گروه فرهنگی المیزان ،معلم و دانش آموز
 17غرب زدگی ،جالل آل احمد ،نشر رواق ،دانش آموز
 18فردایی دیگر ،سید مرتضی آوینی ،نشر ساقی ،معلم و دانش آموز
 19فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی ،غالمعلی حداد عادل ،انتشارات سروش ،دانش آموز
دریچه بینش توحیدی ،اصغر طاهرزاده ،انتشارات گُلبن ،معلم و دانش آموز
 20گزینش تکنولوژی از
ٔ
 21مبانی توسعه و تمدن غرب ،سید مرتضی آوینی ،نشر ساقی ،معلم و دانش آموز
 22علل گرایش به مادی گری ،مرتضی مطهری ،انتشارات صدرا ،معلم و دانش آموز
 23نگرشی تاریخی به رویارویی غرب با اسالم ،جهانبخش ثواقب ،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی ،معلم
اندیشه اسالمی ،معلم و
 24وامداری غرب نسبت به شرق ،محمد آراسته خو ،پژوهشگاه فرهنگ و
ٔ
دانش آموز
 25ویژگی های قرون جدید (مجموعه آثار ،ج  ،)31علی شریعتی ،نشر چاپخش ،معلم و دانش آموز
 26غرب شناسی ،سید احمد رهنمایی ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
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مسئولیت بزرگ ما
ّ

درس سیزدهم

اول :کلیات
قسمت ّ
الف) هدفها
ارائه برنامه هایی برای اصالح تمدن کنونی و حرکت به سوی تجدید حیات جهان اسالم
 1هدف کلیٔ :
و آمادگی برای ظهور حضرت مهدی    و تمدن بزرگ جهانی آن حضرت.
 ٢هدف های آموزشی
 توجه به شرایط حساس کنونی و مسئولیتی که بر دوش ما مسلمانان است.
 توانایی در تنظیم برنامه برای خودسازی فردی جهت حضور فعال و مؤثر در جهان کنونی
 توانایی در تنظیم برنامه برای کمک به جامعه در جهت تقویت بنیان خانواده
 توانایی در تنظیم برنامه برای کمک به جامعه در جهت تحکیم بنیان های جامعه
جامعه جهانی
 توانایی در تنظیم برنامه برای حضور فعال در
ٔ
ب) ارتباط با درس قبل
در سه درس پیشین دانش آموزان با معیارهای تمدن اسالمی آشنا شدند و تمدن اسالمی و تمدن جدید را
نقد و بررسی کردند و با فعالیت هایی که انجام دادند انگیزه شان برای یک اقدام عملی تقویت می شود .این
درس برنامه ریزی برای آن اقدام عملی است.
ج) محورهای اصلی درس
1

ما مسلمانان نسبت به احیای تمدن اسالمی و اصالح تمدن کنونی مسئولیت داریم.
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نشانه آن است که می توانیم در این مسئولیت موفق باشیم.
 ٢تجربه های موفق ملت ایران ٔ
 ٣برای تجدید حیات تمدن اسالمی و اصالح گری در تمدن جدید و آمادگی برای ظهور امام عصر
نیازمند برنامه ریزی هستیم.
جامعه
 ٤این برنامه باید در چهار محور خودسازی فردی ،تحکیم بنیان خانواده و استحکام بنیان های
ٔ
جامعه جهانی تنظیم گردد.
خود و حضور فعال در
ٔ

قسمت دوم :سازمان دهی فعالیت های یاددهی ـ یادگیری
د) مراحل تدریس
برای تدریس این درس مراحل زیر پیشنهاد می شود:
مراحل تدریس

ردیف
1

قرائت صحیح آیات درس

2

تبیین موقعیت کنونی جهان و مسئولیت های بزرگ مسلمانان

3

انجام فعالیت «تدبر در قرآن (»)1

4

حوزه ّاول
بیان ضرورت برنامه ریزی و تبیین برنامه های
ٔ

5

انجام فعالیت «تدبر در قرآن (»)2

6

حوزه دوم
تبیین برنامه های
ٔ

7
8

حوزه سوم
تبیین برنامه های
ٔ

انجام فعالیت «تدبر در قرآن (»)3

9

انجام فعالیت «هم اندیشی (»)1

10
11

حوزه چهارم
تبیین برنامه های
ٔ

انجام فعالیت «تدبر در قرآن (»)4

12

انجام فعالیت «  بررسی»

13

انجام فعالیت «هم اندیشی (»)٢
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 1قرائت صحیح آیات به شیوۀ درس های قبل
 ٢تبیین موقعیت کنونی جهان و مسئولیت های بزرگ مسلمانان
شیوه دیگری که مناسب می داند انجام دهد
دبیر محترم می تواند این تبیین را در قالب پرسش و پاسخ یا هر ٔ
درباره هر یک از این
عهده مسلمانان است ،روی تابلو می نویسد و
ٔ
و در پایان هدف های سه گانه ای را که بر ٔ
هدف ها نکاتی را بیان می کند.
 ٣انجام فعالیت «تدبر در قرآن (»)1
تدبر در این آیه ،جمالت زیر را تکمیل کنید:
با ّ
1ــ خداوند یک وعده حتمی داده است و آن وعده این است که در آینده بندگان صالح ،وارثان زمین
خواهند بود.
2ــ این وعده در کتاب های آسمانی از جمله زبور آمده است.
3ــ مقصور از به ارث بردن زمین ،حکومت و اقتدار در زمین است؛ یعنی حاکمیت جهان به بندگان
صالح می رسد.
اول
 ٤بیان ضرورت برنامه ریزی و تبیین برنامه های حوزۀ ّ
برای اجرای این مرحله ،دبیر محترم می تواند از شیوه های مختلفی استفاده کند .یک شیوه آن است که
شیوه دیگر ،استفاده از پرسش
خود دبیر ضرورت برنامه ریزی و حوزه های مربوط به آن را توضیح دهدٔ .
شیوه سوم به این صورت است که دانش آموزان متن ها را مطالعه کنند و قسمت به قسمت
و پاسخ استٔ .
توضیح دهند و در البه الی توضیحات آنها ،دبیر نیز نکات ضروری را بیان می کند.
جامعه خویش
حوزه فرد ،خانواده،
ٔ
همانطور که در کتاب درسی مشاهده میکنیم ،این برنامهریزی باید در چهار ٔ
حوزه شخصی و فردی به حوزههای وسیعتر ،بهخصوص به
توسعه برنامهریزی از
جامعه جهانی صورت پذیرد.
و
ٔ
ٔ
ٔ
توسعه دیدگاه و انتظارات فرد از خود کمک میکند و سبب بیرون آمدن وی از الک فردیت گشته
حوزه جهانی ،به
ٔ
ٔ
جامعه جوان امروز ماست.
نیازهای
جمله
از
این
و
کند
می
تقویت
را
او
اجتماعی
پذیری
مسئولیت
و
ٔ
حوزه خودسازی فردی است .الزم است دبیر محترم تذکر
اولین حوزه ای که دبیر به تبیین آن می پردازد
ٔ
برنامه کلی،
دهد که هر دانش آموزی در
برنامه جامع داشته باشد که در بخشی از آن ٔ
رابطه با خود باید یک ٔ
ٔ
جایی هم برای برنامه ریزی مربوط به این مسئولیت ها باز نماید.
دو برنامه ای که در اینجا پیشنهاد شده است عبارت اند از:
1ــ تالش برای کسب آگاهی و بصیرت
2ــ تقویت ایمان واراده
البته هر دانش آموز با توجه به موقعیت و شرایط شخصی خود می تواند برنامه های دیگری نیز درنظر بگیرد
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و به اجرا درآورد.
 ٥انجام فعالیت «تدبر در قرآن (»)2

1ــ عاقبت نیک و پیروزی از ِ
آن چه کسانی است؟

از ِآن بندگان با تقوای خداست.

2ــ این عاقبت نیکو در چه صورتی به آنان می رسد؟

قانونمندی و نظامی که خداوند بر جامعه حاکم کرده این اقتضا را دارد که اقتدار و حاکمیت به بندگانی
می رسد که تقوا پیشه باشند ،از خداوند کمک طلب کنند و در راه او صبر پیشه کرده و با  استقامت باشند و
مشکالت آنان را به سستی نکشاند.
 6تبیین برنامه های حوزۀ دوم
با توجه به اهمیتی که بنیان خانواده در اسالم دارد و نیز با نظر به اینکه در عصر جدید ،این بنیان به شدت
آسیب دیده است ،تالش در جهت تقویت آن ،تالش در جهت تقویت بسیاری از ارزش ها ،تربیت صحیح
حوزه مستقل از آن
نسل جدید و آماده سازی او برای حضور در دنیای امروز است .از این رو ،به عنوان یک
ٔ
یاد شده و نیازمند برنامه ریزی ویژه است .با توجه به آموخته های دانش آموزان در سال سوم ،دبیر می تواند به
ضرورت برنامه ریزی در این حوزه ،تأکید نماید.
 7تبیین برنامه های حوزۀ سوم
جامعه خویش» عرضه شده است
در این مرحله ،دبیر به تبیین برنامه هایی که برای «تقویت بنیان های
ٔ
جنبه پیشنهادی دارد و می توان موارد دیگری را بر آن افزود که عبارت اند از:
می پردازد .این برنامه ها ٔ
الف) شناسایی ضعفها و کمبودها و تالش در جهت اصالح آنها :جامعه ما دارای نقاط ضعف و
کاستیهایی است که همواره مورد اعتراض جوانان است .برخی از دبیران به هنگام مواجهه با این اعتراضها،
به شدت موضع دفاعی میگیرند و درصدد توجیه این ضعفها و کاستیها برمیآیند و همین باعث میشود که
همه صحبتهای وی موضع بگیرد.
مخاطب احساس کند ،دبیر وی مدافع حق نیست و از اینرو نسبت به ٔ
بهترین راه در مواجهه با این موقعیت ،پذیرش کاستی ها و اعتراف به آنها از یک سو و از سوی دیگر تحسین
روحیه حق طلبی و ظلم ستیزی است .باید به دانش آموز گفت که انقالبی بودن
دانش آموزان به دلیل داشتن این
ٔ
روحیه ضد ظلم و تبعیض داشتن و اکنون که شما چنین روحیه ای دارید ،همان فرد انقالبی ای هستید که
یعنی
ٔ
بنیان گذار این انقالب ،امام خمینی و همچنین رهبر انقالب حضرت آیت اللّٰه خامنه ای بر آن تکیه دارند .در
روحیه جوانان در این بخش از درس بیان شده است.
این خصوص جمله ای از رهبر انقالب در تحسین این
ٔ
آیه شریفه «قل انما اعظکم بواحدة ان تَقوموا
ب) همراه کردن دیگران با خود؛ این پیشنهاد منطبق بر ٔ
ِ
همه
مثنی و
ٰ
فرادی ث ُ ّم ت َ َت َف َّکروا ــ سبأ »46 ،و بسیاری از آیات دیگر است که تواصی به حق و صبر را از ٔ
للّٰه ٰ
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وظیفه همگانی معرفی می کند.
مؤمنان نسبت به یکدیگر می خواهد و امر به معروف و نهی از منکر را یک
ٔ
ج) تالش برای پیشگام شدن در علم و فناوری؛ این پیشنهاد ،عالوه بر اینکه ریشه در توصیه های
سیره معصومین دارد ،یک نیاز بسیار اساسی هم محسوب می شود .همان طور که رهبر معظم
قرآن کریم و ٔ
انقالب اسالمی در سخنان خود بارها توضیح داده اند« ،جنبش نرم افزاری» و «تولید علم» باید در این کشور
روحیه استقالل طلبی ،عزت و سربلندی و علم دوستی
به وقوع بپیوندد .این واقعه آنگاه اتفاق خواهد افتاد که
ٔ
به روح فرهنگی ملت ما ،به خصوص نوجوانان و جوانان ما تبدیل شود.
د) استحکام بخشیدن به نظام اسالمی؛ این برنامه از آن جهت پیشنهاد شده که تمام برنامه های دیگر
عهده یک دولت و یک نظام قوی و نیرومند
نیازمند یک پایگاه قوی و ابزار و امکانات وسیع است که از
ٔ
برمی آید .نظام مقتدر اسالمی این امکان را به ما می دهد که بتوانیم برنامه های خود را در سطح وسیعی از
جهان اسالم و دنیا تبلیغ کنیم و پشتیبانی نماییم.
الزمه هر حرکت بزرگ و عظیم است .کسی که خود
هـ ) تقویت «عزت نفس» عمومی؛ این پیشنهاد نیز ٔ
را کوچک می بیند ،چگونه می تواند تصمیم های بزرگ بگیرد .کسی که بیگانگان را بزرگ می بیند ،به طور
ناخودآگاه تابع آنها می شود و در مقابل آنها اظهارنظر و اظهار وجود نمی کند.
«تدبر در قرآن (»)٣
 ٨انجام فعالیت ّ
با تفکر در آیۀ شریفه فوق بگویید جامعۀ اسالمی باید در میان جوامع دیگر چه موقعیتی داشته باشد؟

میانه زندگی را در
جامعه واقعی اسالمی جامعه ای است که بتواند در عصر خود اسوه باشد و راه معتدل و ٔ
ٔ
پیش گیرد و آن را به دیگر جامعه ها نشان دهد.
 ٩انجام فعالیت «هم اندیشی (»)1
این فعالیت با گفت وگو و تعامل دانش آموزان پاسخ داده می شود و هریک ضمن بیان نظر خود به ارائه
دلیل در خصوص نظر خود می پردازد.
روحیه مطالبه گری و عدالت خواهی در میان دانش آموزان است تا
گنجاندن این فعالیت به منظور تقویت
ٔ
نسبت به مسائل پیرامون خود بی توجه نباشند و خود را در برابر آن مسئول بدانند.
 10تبیین برنامه های حوزۀ چهارم
حوزه جهانی است ،می پردازد .اولین برنامه برای
حوزه چهارم که
در این مرحله ،دبیر به تبیین برنامه های
ٔ
ٔ
خردمندانه دین است .همان طور که پیامبران مبعوث شده
عرصه جهانی تأکید بر محتوای عقالنی و
حضور در
ٔ
ٔ
بودند تا گنجینه های عقل را آزاد نمایند ،امروزه نیز الزم است بیداری عقالنی انسان ها را هدف قرار داد؛
زیرا به عکس آنچه تبلیغ می شود امروزه عقل ،مقهور هوس و تابع دنیا طلبی است .همان طور که قرآن کریم
تعلیم می دهد ،در صورتی که انسان ها حقیقتاً به عقل روی آورند جذب حقیقت خواهند شد و دین الهی را
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تصدیق خواهند کرد.
 11انجام فعالیت «تدبر در قرآن (»)4
در این آیه امر شده که از سه روش برای دعوت به دین استفاده شود:
1ــ بهره مندی از حکمت و استدالل در هنگام دعوت
موعظه حسنه و اندرز نیکو
2ــ استفاده از
ٔ
3ــ استفاده از جدال احسن و بهتر ،هنگام بحث و مناظره
حکمت دانشی است که بر استدالل های متین و محکم استوار است و شک و تردید را از بین می برد و
جا برای ظن و گمان نمی گذارد.
موعظه و اندرز ،آن هم بهترین موعظه ها ،روشی است که عقل عملی فرد را به سمت انتخاب موضع
صحیح سوق می دهد و بر قلب و جان مخاطب اثر می گذارد.
جدال ،روشی است که شخص از مقبوالت طرف مقابل استفاده می کند تا او را در بحث محکوم نماید،
چه این مقبوالت صحیح باشند و چه نباشندّ .اما جدال احسن که قرآن کریم از مؤمنان می خواهد ،جدالی
است که در آن شخص باید فقط از مقبوالتی بهره ببرد که صحیح باشند.
 12انجام فعالیت «بررسی»
این فعالیت برای آن است که دانش آموزان هم به کاربرد صحیح رسانه هایی که در فضای مجازی وجود
دارد بیشتر توجه کنند و هم از عالقه مندی خود به این ابزارها برای تبلیغ دین و معرفی دین به جهانیان بهره
ببرند.
درباره سؤال ّاول می توان از ابزارهایی مانند سینما ،تئاتر ،سایت های اینترنتی ،شبکه های اجتماعی،
ٔ
رادیو ،تلویزیون ،نشریات جذاب ،کتاب های پرمحتوا و مناسب با سنین مختلف ،حضور در نشست ها ــ و از
همه مهم تر ــ رفتار و عمل درست و خودسازی نام برد .حضور همراه با عزت و اخالق و عمل درست در
دهنده استقالل فکری و هویت دینی
صحنه های جهانی مانند صحنه های ورزشی و علمی ،به طوری که نشان ٔ
باشد خود یک ابزار قوی در رساندن پیام اسالم است.
همه
درباره سؤال دوم می توان گفت :دشمنان اخالق و عدالت و دینداری در جهان عالوه بر اینکه از ٔ
ٔ
رسانه ها و شیوه ها بهره می برند ،با سوء استفاده از تمایالت مادی انسان ها ،عموماً این ابزار را در جهت
تخریب اخالق دینی به کار می گیرند و هدف اصلی خود را نسل جوان ملت ها قرار می دهند که نسل سازنده،
با انرژی و پویای جامعه است.
پیچیده آنان،
جمله راه های مبارزه با شیوه های دشمنان حق ،کسب آگاهی از شگردها و شیوه های
از ٔ
ٔ
برخورد انتقادی و عزتمندانه در برابر الگوهایی که به ما معرفی می کنند (از قبیل الگوهای لباس ،مو و سایر
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شیوه های زندگی) و دوری از حالت تسلیم طلبی و انفعال را می توان نام برد.
ارائه شیوه های جدیدتر و بهتری منجر شود که دبیر محترم باید
البته همفکری دانش آموزان می تواند به ٔ
به آنها توجه کند.
 13انجام فعالیت «هم اندیشی (»)2
برنامه چهارم؛ یعنی «مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد وشهادت و صبر و
این فعالیت مربوط به ٔ
استقامت» است .جهاد مبارزان لبنانی و فلسطینی و یمنی ،نمودی از این مبارزه است که باید مورد حمایت
تمامی حق طلبان جهان قرار گیرد.
دهه اخیر فلسطین و
برای انجام این فعالیت ،خوب است که دبیر محترم اطالعاتی از تحوالت دو سه ٔ
راه های مختلفی را که رهبران فلسطینی پیش گرفته بودند در اختیار دانش آموزان قرار دهد تا آنها بتوانند
بهتر قضاوت کنند.

قسمت سوم :تمهیدات
دانستنیهای ضروری برای معلم
صفحه )175
شعری در رثای شهید حججی (مناسب بیشتر بدانیم
ٔ
بی سر شده سردار
تا ِ
پور ِ
علی مرتضی ،راه همان است
از خون سیاوش که بریدند سرش را
هر شیردل پاک که آید به چنین ره
بی باکی و پاکی ،ز هنرمندی آنهاست

همتن ،ز جنود جاودان است
گُرد است و ت َ َ

وز باور ایشان به خداوند جهان است

هر کس شده رهروی چنین راه خدایی

بی سر شده سردار و علمدار زمان است

گر باز جدا شد سری از تن چو سیاوش

ابدالدهر جهان است
این رسم قدیم و
ّ

ما چون حججی ،اشجع 1این دور و زمانیم

حی نهان ،یاورمان است
ٔ
فرمانده ماّ ،

روزبه کهنموئی

1ــ پیامبر اسالم

فرمود :اشجع الناس من غلب هواه« ،شجاع ترین مردم کسی است که بر هوای نفسش غلبه کند».
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