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1ــ اصول حاکم بر برنامه  تعلیم و تربیت دینی دوره   اول متوسطه 
اصول حاکم بر برنامه  درسی دینی، دو دسته اند، اصولی که بیشتر به درس دینی اختصاص دارند و 

کاربرد اصلی آنها مربوط به این درس است و اصولی که عام و فراگیر هستند.
الف(اصول خاص: برنامه درس تعلیم و تربیت دینی دوره اول متوسطه براساس اصول ذیل  

طراحی شده است1:
١ــ محور قرار گرفتن قرآن کریم و سنت و سیره معصومین صلوات الله علیهم

٢ــ تنظیم محتوا در جهت تبیین برنامه  نظری و عملی زندگی دینی در دنیای امروز
٣ــ توازن در پرورش روحیه تعبد، تعقل و تعلق قلبی

٤ــ ایجاد طلب و تشنگی در مخاطب

١ــ بسط و تفصیل این مطالب در راهنمای برنامه درسی تعلیم و تربیت دینی دوره  اول متوسطه آمده است.

ا�ت کل�ی
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٥ــ فراهم کردن فرصت تجربه و تأمل با خود
٦ــ ترسیم سیمای معقول و زیبای دین

٧ــ پیراستن دین از خرافه ها و طرد عادات و رسوم اجتماعی نادرست از ساحت دین
٨  ــ ارائه برنامه جامع اخالقی و سلوک فردی و اجتماعی

٩ــ ایجاد آمادگی در دانش آموز برای حفظ هویت اسالمی خود در شرایط نامناسب
١٠ــ سمت گیری برنامه  درسی در جهت وحدت اسالمی

١١ــ حضور اندیشه های حضرت امام خمینی )قدس سره( درکالبد محتوای آموزش 
1٢ــ بهره مندی از دستاوردهای عالمان دین 

1٣ــ توجه به نیازها و ویژگی های دختران و پسران 
1٤ــ تقویت احساس نیاز به دین

 15  ــ توجه به آموزش های خاص اهل سنت
 16 ــ توجه به آموزش  های خاص اقلیت های دینی )مسیحی، یهودی و زرتشتی(

ب( اصول عام
1ــ توجه به نیازهای فطری و نیازهای روز دانش آموز در فرایند آموزش

٢ــ  استفاده از علوم  روز
٣ــ  پرورش مهارت های تفکر

٤ــ  بهره مندی از فناوری های جدید در برنامه  درسی
5  ــ  رعایت پیوستگی و انسجام طولی و عرضی در برنامه  درسی

6 ــ  توجه به دانش آموزان ویژه و استعدادهای برتر
7ــ ترسیم فضای مناسب مذهبی در آموزش

8  ــ امکان توسعه و تکمیل و تجدیدنظر در برنامه

٢ــ مفاهیم اساسی
مفاهیم اساسی برنامه درسی که جهت دهنده و تعیین کننده موضوعات کتاب درسی است، 
سؤال ها  این  است.  یافته  تنظیم  آن  بر  متفرع  سؤال های  و  انسان  اساسی  سؤال های  براساس 
برخاسته از ویژگی انسان و جایگاه او در جهان هستی است. دین، پاسخ خداوند به پرسش های 
اساسی انسان است که به طور فطری در نهاد خود دارد. این پرسش های اساسی و مفاهیم آنها 
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عبارت اند از: 

انسان شناسیمن کیستم
مبدأ )توحید(از کجا آمده ام؟
معادبه کجا می روم؟
جهان شناسیدر کجا هستم؟

راهنما )نبوت، امامت و والیت فقیه(راهنمای من در مسیر زندگی کیست؟
راه )برنامه دین(از کدامین راه؟ چگونه باید بروم؟
جامعه )امت اسالمی(همراهان من چه کسانی هستند؟

دشمن شناسیموانع و رهزنان راه کدامند؟

از آنجا که آغاز این سؤال ها در دوره  اول متوسطه است، می توان مفاهیم اساسی را از متن آنها 
استخراج کرد و اهداف و موضوعات این درس را در پاسخ به این سؤال ها ترتیب داد. مزیت این ترتیب 
و تقسیم بندی آن است که انسان را موجودی پویا و در حال حرکت فرض می کند که برای رسیدن به 
مقصد و انجام حرکت درست نیازمند به راهنمایی است و آنچه به عنوان دین و راهنمایی الهی در اختیار 

او قرار می گیرد، پاسخی به سؤال های فطری اوست تا بتواند به مقصد برسد.

٣ــ اهداف، محورها و مفاهیم
اهداف راهنمای برنامٔه درسی تعلیم و تربیت دینی سابق براساس الگوی هدف گذاری بلوم1 در سه 
حیطٔه شناختی، عاطفی و رفتاری بود. اّما هدف گذاری برنامه های درسی و تربیتی در برنامٔه درسی ملی، 
در قالبی کامالًً جدید صورت گرفته است. در این الگو، شکوفایی فطرت و دستیابی به شئون گوناگون 
حیات طیبه، جامعیت، یکپارچگی، و توجه متوازن به ساحت های شش گانٔه تعلیم و تربیت مبنا قرار گرفته 
است که در قالب چارچوب مفهومی منسجم و یکپارچه ای، در تدوین اهداف سطوح، راهنمای عمل 

برنامه ریزان و مجریان خواهد شد. 

Bloom Pattern ــ 1
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جدول 1
ساحت های تربیت

عرصه ها           

                 
عناصر

رابطه با خویشتن
رابطه محوریت   )با 

با خداوند(

رابطه با
خداوند متعال

رابطه با خلق خدا
)سایر انسان ها(

با رابطه  محوریت   با 
خداوند

رابطه با خلقت
)طبیعت و... (

با رابطه  محوریت   با 
خداوند

تعقل
ایمان

علم
عمل

اخالق

در الگوی هدف گذاری، پنج عنصر تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق و چهار عرصٔه ارتباط 
دانش آموزان با خود، خدا، خلق و خلقت، به صورت به هم پیوسته و با محوریت ارتباط با خدا تبیین    و 

تدوین شده است.
عملی  فرایند  در  و  می شوند  تبیین  تنیده  به هم  و  مرتبط  مفهومی،  شبکه ای  در  پنج گانه  عناصر 
با نیازها و شرایط دانش آموزان، سرآغاز سیر تربیتی باشند و سایر  تربیت، هر کدام می توانند متناسب 
عناصر را تقویت کنند و تعمیق بخشند. در میان این عناصر، عنصر تعقل جنبٔه محوری دارد و سایر 

عناصر پیرامون آن تعریف و تبیین می شوند که هر کدام از آنها نیز مراتب معینی دارد.
براساس این الگو، اهداف پایٔه اول دورٔه اول متوسطه را می توان در پنج عرصه بیان کرد:

اهدافحیطه های اهداف

 تعقل )تفکر و
 اندیشه ورزی/ تأمل/
 استدالل/ استنباط/

 تجزیه و تحلیل/
 توجه/ تدبر/ نقد/ کشف/
 درک/    حکمت/ خالقیت/

پژوهش(

1ــ تفکر در صفات الهی از قبیل ناظم، ناظر، سمیع، مستعان، غفار
٢ــ تفکر دربارهٔ معاد با موضوعات مرگ، حسابرسی در قیامت، تأثیر اعمال در جهان آخرت
 ٣ــ تفکر در برخی کاستی های انسان از قبیل ناامیدی، غفلت، و برخی توانایی های انسان

از قبیل تفکر، رشد و هدایت
٤ــ تفکر در ضرورت وجود راهنمای الهی در زندگی انسان

 5  ــ تدبر در کارکرد  دین در زندگی انسان و برخی از مؤلفه های امر به معروف و نهی از منکر،
جهاد، حجاب و عفاف
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 ایمان
 )باور/ پذیرش/

 تعبد/ التزام قلبی/
 عالقه/ عاطفه/

 نگرش مطلوب/
ارزش گذاری(

1ــ ایمان به صفات سلبی و ثبوتی الهی از قبیل ناظم، ناظر، قادر، مستعان، غفار و ودود
٢ــ ایمان و پذیرش مرگ و حسابرسی در قیامت و تأثیر اعمال این دنیا در زندگی اخروی

بودن پیامبر  آخرین  و  انسان  زندگی  در  الهی  راهنمای  وجود  به ضرورت  ایمان   ٣ــ 
رسول اکرم )ص( و کامل ترین کتاب هدایت بودن قرآن

٤ــ ایمان به امام زمان )ع( به عنوان حاضر موعود
و حجاب  طهارت،  روزه،  راستگویی،  نماز،  الهی:  دستورات  رعایت  تأثیر  به  ایمان   5  ــ 

عفاف، امر به معروف و نهی از منکر و جهاد

 علم
 )کسب معرفت

 شناخت/ بصیرت/
 آگاهی در ساحت های

تربیتی(

1ــ کسب معرفت نسبت به صفات سلبی و ثبوتی الهی از قبیل ناظم، ناظر، قادر، مستعان، غفار و ودود
 ٢ــ آشنایی با مرگ به عنوان انتقال دهندٔه انسان به جهان آخرت، حسابرسی در روز قیامت

و تأثیر اعمال انسان در زندگی اخروی
برخی و  هدایت پذیری  و  رشدیافتگی  تفکر،  قبیل  از  انسان  توانایی های  با  آشنایی   ٣ــ 

کاستی های انسان از قبیل ناامیدی و غفلت و جهل
 ٤ــ آشنایی با انبیا به عنوان هادیان الهی و ضرورت وجود آنها برای هدایت انسان، و دین

به عنوان بهترین برنامٔه زندگی
 5  ــ آشنایی با ویژگی های پیامبر اکرم به عنوان آخرین پیامبر و قرآن کریم به عنوان آخرین و

کامل ترین کتاب هدایت الهی
 6 ــ آشنایی با ویژگی های ائمٔه اطهار علیهم السالم به عنوان جانشینان پیامبر اکرم )ص( و

هادیان بعد از ایشان
 7ــ آشنایی با احکام طهارت، نماز، نماز جمعه و جماعت، روزه، وضو، تیمم، تقلید، زیارت،

غسل و مراسم مذهبی
 8    ــ آشنایی با ویژگی های اخالقی ناپسند از قبیل ناسزا، تحقیر، توهین، مدگرایی، مصرف گرایی،
 هوس های زودگذر، غفلت، و ویژگی های اخالقی پسندیده همانند تعاون، رعایت حق الناس،

تالش، کسب مال حالل، علم دوستی، امانت داری، نیکی به والدین و صداقت
9ــ آشنایی با احکام محرم و نامحرم، عفاف و حجاب

 عمل
 )کار/ تالش/ اطاعت/

 عبادت/ مجاهدت/
 کارآفرینی/ مهارت

و... (

1ــ تالش برای انجام اعمال مؤثر در زندگی مثبت در آخرت
 ٢ــ تالش برای غلبه بر صفات ناپسند از قبیل ناامیدی، و استفادٔه صحیح از زندگی، پرهیز

از دام های شیطان و غفلت
 ٣ــ تالش برای انجام و مداومت بر صفات پسندیده ای از قبیل رعایت حق الناس، تالش و

کوشش، اندیشه ورزی در کارها و رشدپذیری
٤ــ به جا آوردن اعمال و احکام دینی از قبیل نماز، نماز جماعت، نماز جمعه، روزه و غسل

5  ــ تالش برای رعایت احکام طهارت، زیارت، اذان و اقامه و مراسم مذهبی
6 ــ تالش به منظور رعایت حدود محرم و نامحرم، و رعایت حجاب

 7ــ تالش در الگوگیری از زندگی پیامبر اکرم و ائمٔه اطهار علیهم السالم، عمل به آموزه های
قرآن و عترت، و بزرگان دین

 8  ــ تالش در جهت مصون ماندن از آسیب های اجتماعی عصر حاضر از قبیل ماهواره، اینترنت،
تلویزیون، موبایل، بازی های رایانه ای، موادمخدر، مدگرایی، مصرف گرایی و تهاجم فرهنگی
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 اخالق
 )تزکیه/ عواطف/

ملکات نفسانی(

1ــ تزکیٔه نفس با الگوگیری از زندگی پیامبر اکرم، ائمٔه اطهار علیهم السالم و بزرگان دین
 ٢ــ اجتناب از اعمال غیراخالقی همانند ناسزا، تحقیر و توهین به خود و دیگران، مدگرایی،
 عادت های ناپسند، حسادت، دوستی های بدون معیار، هوس های زودگذر و گرفتار شدن به

خواندنی ها، نوشتنی ها و دیدنی های نامناسب
به توجه  علم،  کسب  تعاون،  همانند  پسندیده  اخالقی  صفات  بر  مداومت  در  تالش   ٣ــ 

محرومان، امانت داری، رعایت حق الناس و صداقت

٤ــ تحلیل اجزای درس ها
کتاب پیام های آسمان از هفت بخش تشکیل شده است. هرکدام از این بخش ها، عهده دار تبیین 

قسمت خاصی از اهداف و مفاهیم تعیین شده در راهنمای برنامه هستند. 
از کتاب، ورودیه درس هاست.  اولین بخش از بخش های هفت گانه هر درس  ـ  ورودیه:  1ـ
آماده ساختن ذهن  و  ایجاد سؤال درباره موضوع درس  هر درس یک ورودیه دارد. وظیفه ورودیه 

دانش آموز است. نکاتی که ما درخصوص ورودیه به همکارانمان توصیه می کنیم عبارت اند از:
 ورودیه مقدمه و زمینه ساز ورود به درس است. لذا زمان قابل توجهی را به خود اختصاص 
می دهد. انتظار می رود برای ورودیه درس وقت مناسبی اختصاص یابد. البته ورودیه ها با هم متفاوت اند 
بعضی زمان بیشتری نیاز دارند. اگر ورودیه به خوبی اجرا شود زمینٔه مناسبی برای دستیابی به اهداف 

ایجاد می گردد.
 از ورودیه ها در آزمون های پایانی و آزمون های کتبی استفاده می شود. این بدین معنی است 

که متن ورودیه از بخش های آموزش رسمی درس است و متن حاشیه ای نیست.
 حتماً از دانش آموز در اجرای ورودیه کمک گرفته شود. 

ـ  محتوای آموزشی:محتوای آموزشی شامل آیات، احادیث، توضیح آیات و روایات و  ٢ـ
ترجمه  آنها، و توضیح مفاهیم و اهداف درس. در این بخش شایسته است به این نکات توجه شود:

 انتظار می رود که بار اصلی آموزش این بخش را همکاران به عهده بگیرند؛ چون این بخش 
برای دانش آموز جدید است و نمی تواند در فرایند تدریس به ما کمک کند.

 این بخش برای تمام آزمون ها منبع سؤال است و هیچ استثنایی ندارد. )البته بایستی از طرح 
سؤاالت حافظه محور پرهیز کرد و بیشتر به فهم مطلب توسط دانش آموز توجه داشت.(

 درس های احکامی و برخی درس ها که در حوزهٔ مسائل اعتقادی است،  به دلیل حجم باالی 
مطالب آموزشی بایستی در بیش از یک جلسه تدریس گردد. 
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ـ  فعالیت های کالسی: فعالیت های کالسی بخشی است که کتاب های جدید را از کتاب های  3ـ
به لحاظ روشی جدا کرده است. هر درس حداقل از دو فعالیت کالسی برخوردار است. این  قدیم 
فرایند  در  دانش آموز  بیشتر  چه  هر  مشارکت  باعث  است  آموزشی  محتوای  از  بخشی  که  فعالیت ها 
فعالیت های  با  رابطه  فراوانی می گذارد. مالحظاتی که در  تأثیر  یادگیری وی  برکیفیت  و  تدریس شده 

کالسی وجود دارد، شامل این موارد است:
 بهتر است این فعالیت ها به صورت گروهی انجام شود. بدین گونه که گروه های چهار یا پنج 
نفره )بنابر تعداد دانش آموزان( تشکیل شود و هر گروه دربارٔه موضوع همفکری کرده و نتیجه توسط 

نماینده گروه بیان شود.
هرچه  دارد.  هدایتگر  نقش  دبیر  و  است  دانش آموز  وظیفه  کالسی  فعالیت های   اجرای 
حضور   و نقش دانش آموزان در فرایند تدریس بیشتر شود و زمان تدریس و صحبت های دبیر کاهش 
یابد، آن کالس موفق تر است. آنچه در خاطر دانش آموزان باقی می ماند همین فعالیت هایی است که آنها 

خودشان انجام داده اند.
 فعالیت های کالسی در تمام آزمون های مستمر منبع سؤال است بجز پرسش های باز یا واگرا؛ 
پرسش های باز پرسش هایی هستند که بیش از یک پاسخ صحیح دارند هرچه دانش آموز بگوید از نگاه 
ما درست است، آن پرسش ها نمی توانند جزء سؤاالت امتحان پایانی باشند. سؤال های واگرا سؤاالتی 
هستند که هر دانش آموز براساس فکر و اندیشه و تجربه های شخصی خود پاسخ می دهد و به همین دلیل 

جواب های متنوعی ارائه می شود.
 فعالیت های کالسی لزوماً باید درکالس انجام شود. به این دلیل که فعالیت ها در همه درس ها 
مقدمه ای است برای بخش های بعدی خودش. اگر دانش آموز این قسمت از درس را متوجه نشود در 
بخش های دیگر هم دچار مشکل می شود؛ چون یک حلقه از زنجیر آموزش ما دچار آسیب شده است.

4ــ خودت را امتحان کن: توجه به نکات این بخش ضروری است:
 پاسخ دادن به سؤاالت این بخش برعهده دانش آموز است و دبیر نباید به این سؤاالت خودش 
اندیشه های خود و نظرات  با استفاده از  بیرون از کالس و  تا  به دانش آموز فرصت دهید  پاسخ دهد. 
دیگران به جواب برسد و در جلسات بعد این پاسخ ها توسط دبیر کنترل و در صورت لزوم تصحیح شود.
با  بایستی  و  نیستند  پاسخ صریح در متن  امتحان کن، دارای  را   برخی پرسش های خودت 

کنکاش و دقت بیشتری توسط دانش آموز از متن درس استنباط شود. 
اطالعات  توسعٔه  برای  و  درس  تکمیل کنندٔه  مباحث  بدانیم  بیشتر  بخش  بدانیم:  بیشتر  5 ــ 
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دانش آموزان است و دبیر می تواند در توضیح درس ها از آن استفاده کند و نمره تشویقی برای آنها در 
نظر بگیرد. اما در ارزشیابی مستمر و پایانی نباید از این قسمت ها سؤال طراحی شود.

6ــ پیشنهاد:پیشنهاد فعالیتی اختیاری است که دانش آموز بیرون کالس انجام می دهد. نکات 
قابل توجه این بخش عبارت اند از:

 اجرای این بخش برای دانش آموز الزامی نیست اما دانش آموزی که این پیشنهادها را اجرا 
کند در هر نیمسال تا دو نمره به عنوان تشویق دریافت می کند.

  از بخش پیشنهاد هیچ سؤالی طرح نمی شود؛ چون جنبه الزامی ندارد. متن خوانی، توضیح 
سؤال و بررسی جواب در کالس الزم نیست. 

 پیشنهادهای کتاب انحصاری نیست؛ یعنی این طور نیست که چون کتاب برای این درس یک 
پیشنهاد داده شما به عنوان دبیر نتوانید خودتان به دانش آموز پیشنهاد دیگری بدهید. 

7ــ  نیایش: آخرین بخش از بخش هفت گانه درس نیایش است. نکات قابل توجه در این بخش 
عبارت اند از:

 نیایش بخشی از محتوای درس است که برای تأثیرگذاری بر ساحت عاطفی دانش آموزان 
طراحی شده است. البته در ارزشیابی مستمر و پایانی نباید از این قسمت سؤالی طراحی شود.

 می توان در پایان و یا ابتدای تدریس کالس از دانش آموزی خوش صدا خواست آن را برای 
همه بخواند. در پایان درس نیز می توان از دانش آموزان خواست تا یک بار دیگر مناجات را ببینند و 
ارتباط آن را با بخش های مختلف درس بیان کنند. این یک فعالیت خوب برای بچه هاست که باعث 

می شود دانش آموز درس را یک مرتبه برای خودش مرور کند. 

5  ــ رویکردهای جدید در کتاب های پیام های آسمان 
رویکردهای جدید کتاب  پیام های آسمان را در دو جنبه می توان خالصه کرد:

1ــ رویکرد توصیفی در مباحث اعتقادی: موضوعات فطری در دوران کودکی و نوجوانی 
نیازمند به اثبات نیست. رویکرد فطرت گرا یکی از اصلی ترین رویکردهای کتاب پیام های آسمان است. 
در کتاب های فعلی درس توحید و خداپرستی وجود دارد ولی رویکرد آن اثباتی نیست؛ بلکه 
بلکه  نمی پرسند  اثبات معاد چیزی  به عنوان مثال در حیطه معاد دانش آموزان دربارٔه  توصیفی است. 
می گویند برزخ چگونه است؟ قیامت چگونه است؟ در قبر چه اتفاقی می افتد؟ بهشت چگونه جایگاهی 

است و...
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این از آن روست که اصل موضوع معاد مسئله ای فطری است و پرسش های دانش آموزان نیز 
بیشتر حول توصیف و تبیین دقیق موضوع است. در مسئله توحید هم همین طور است. 

٢ــ رویکرد انگیزه بخشی در مباحث احکام:درس های احکامی کتاب برای تدریس در دو 
جلسه طراحی شده اند. بخش اول  درس که با رویکردی اعتقادی و اخالقی درصدد انگیزه بخشیدن به 
مخاطبان برای عمل به احکام بیان شده در درس است، از جایگاه مهمی برخوردار است چرا که اساساً 
انسان موجودی منفعت طلب است و اگر احساس کند کاری برای وی منفعتی ندارد و یا ضرری را از 
او دفع نمی کند، به سراغ آن کار نمی رود. آیات فراوانی که در قرآن به منظور انذار و تبشیر انسان آمده 

است نیز توجه به همین مسئله داشته است. 
حتماً  دین،  احکام  سایر  و  روزه  نماز،  دربارٔه  تا  است  شده  تالش  جدید  کتاب  در  این رو  از 
تأکید  بنابراین  دارد.  برعهده  را  وظیفه  این  احکام  دروس  اول  بخش  که  گیرد  صورت  انگیزه سازی 

می شود که این بخش در یک جلسه مجزا تدریس شود.
بخش دوم دروس احکام نیز به بیان دقیق احکام و آموزش آن می پردازد. هدف از این قسمت 

یادگیری دقیق احکام توسط دانش آموز و تثبیت آن در ذهن وی است.
٣ــ فعال سازی دانش آموزان در فرایند تدریس:کتاب ها به روش آموزش فعال نوشته شده 
است. روش فعال، روشی است که مشارکت دانش آموز را در فرایند یاددهی ــ یادگیری، در پی داشته 

باشد. برای اجرای روش فعال انتظار می رود مؤلفه های ذیل در نظر گرفته شود:
 اولین جلسه، دانش آموزان گروه بندی شوند. گروه بندی باعث می شود بچه های خاموش در 
کالس در درس شریک شوند. بهتر است گروه ها بین 4 تا 6 نفر باشند. گروه بیش از 6 نفر، گروهی 

استاندارد نیست.
 شیؤه صحیح فعال سازی دانش آموزان در تدریس این است که به آنان اجازهٔ صحبت کردن داده 
شود؛ هرچند که مطالبشان چندان دقیق و منطقی نباشد. آموزه هایی که توسط خود دانش آموزان کشف و 
استنباط شود از عمق و ماندگاری بیشتری برخوردار است. فعالیت های کالس فرصت خوبی است تا به 
دانش آموزان فرصت اظهارنظر دهیم و خود به عنوان ناظر اصالح کننده اشتباهات و خطاهای آنان باشیم.

6ــ ارزشیابی
یکی از ارکان مهم برنامه  درسی و فرایند یادگیری ارزشیابی است. ارزشیابی به دو منظور انجام می گیرد:

ــ تعیین میزان تحقق اهداف یاددهی و یادگیری
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ــ تثبیت و تحکیم آموخته ها
ارزشیابی متداول در درس های گوناگون، در صورتی که در شکل مطلوب خود انجام گیرد، 
اقدامی برای تعیین میزان تحقق هدف های شناختی، نگرشی و مهارتی است. این ارزشیابی گاه در قالب 
توصیفی و کیفی انجام می شود و دستاوردهای کیفی تبدیل به معیارهای کمی می شود و به شکل نمره  
اعالم می شود تا نشان دهد که دانش آموز تا چه میزان به هدف های یادگیری نائل شده است. گاهی نیز 
ارزشیابی از ابتدا معیاری کمی دارد و به صورت نمره دادن به سؤاالت شفاهی یا کتبی انجام می گیرد.

 در آسیب  شناسی برنامه های درسی، یکی از آسیب های برنامه  ها، ارزشیابی متکی برآزمون کتبی 
است که غالباً آزمونی از شناخت های مانده در حافظه است و از اهداف مهارتی و نگرشی غافل می ماند. 
بتواند مجموعه  اهداف را پوشش دهد، امری مطلوب و  اما اگر این آسیب برطرف شود و ارزشیابی 
پسندیده است که الزمه  آن اولویت بخشی به آزمون مستمر و سنجش مهارت های مختلف و کاستن از 
آزمون های کتبی یا شفاهی محفوظات است. اما وقتی به ماهیت تعلیم و تربیت دینی می نگریم و آن را 
با سایر درس ها مقایسه می کنیم، تعلیم و تربیت دینی درس در عرض  درس های دیگر نیست. در کالمی 
اجمالی،  تفاوت این درس با سایر درس ها این است که همه  درس ها ابزارهای زندگی اند و تعلیم و 

تربیت دینی خود زندگی است.
نظام فعلی آموزش و پرورش که درس دینی را در تلقی مخاطبین به درس  هم عرض درس های 
دیگر تبدیل کرده این نتیجه را رقم زده است که دانش آموز میان درس دینی و دینداری خود رابطه ای 
نبیند، و چه بسا نمره ای کم در درس دینی بگیرد، اما در دینداری سرآمد افراد کالس باشد یا نمره ای 

عالی بگیرد اما در رفتار دینی از دیگران عقب تر باشد.
برخی از دانش آموزان درعکس العمل  به چنین نمره گذاری، میان رابطه  قلبی خود با نماز و این 
نمره تناقض می بینند و در می مانند که چگونه میان این دو جمع کنند. لذا یا ناچار می شوند از خواندن 
نماز در جمع خودداری کنند و یا از خواندن چنین نمازی سرباز  زنند. این تناقض میان رفتار و قلب 

تنها ممکن است در درس دینی ظهور کند و درس های دیگر فارغ از این تناقض اند.
میان  رابطه   به  می کند،  تهدید  را  دینی  تربیت  و  تعلیم  متداول،  آزمون های  از  که  دیگری  آسیب 
ابعاد دینداری بر می گردد. معرفت به معارف دینی و صراط مستقیم الزمه  ایمان و عمل صالح است و 
به میزانی که این معرفت به شخص متعلم نشاط علمی و معرفتی ببخشد، ایمان وی را تکمیل و تقویت 
می نماید. اما اگر کسب این معرفت در شرایطی نامطلوب و از سر بی میلی و بی رغبتی انجام پذیرد، نه تنها 
به تکمیل و تقویت ایمان نمی انجامد، بلکه به معرفتی ناپایدار و سست منجر می شود و ایمان دینی را هم 
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ضعیف می کند. چرا که دانش آموز احساس می کند مثالً درس خداشناسی را باید بدان منظور بخواند 
که نمره  بیست بگیرد و معدلش افزایش پیدا کند. در واقع به طور ناخودآگاه احساس می کند که عامل 
بیرونی او را به سوی خداشناسی می کشاند، نه انگیزه ای درونی. و همین نوعی بی میلی مخفی نسبت 
به درس در وی ایجاد می کند. این بی میلی و بی رغبتی سبب می شود که دانش آموزان درس دینی را 

بخوانند و نمره های مناسب بگیرند، اما کمتر به تحکیم پیوند قلبی برسند.
عالوه بر این چون آن علقه  قلبی میان فرد و آموخته ها برقرار نمی شود، خود این دانش  ها نیز ناپایدار و 
زودگذر می گردند و عموم آموخته ها در ظرف مدت کوتاهی فراموش می شوند و دانش آموز احساس می کند که 

چیزی از آن آموخته ها در اختیار ندارد.
قبل از طرح ارزشیابی پیشنهادی، ذکر این نکته ضروری است که ارزشیابی منحصر به ارزشیابی 
از دانش آموز نمی شود و عناصر دیگر برنامه، مانند محتوای آموزشی و معلم را نیز دربرمی گیرد. هر   
برنامه  درسی باید راهکار مؤثری برای ارزشیابی از این عناصر راپیشنهاد دهد. پیشنهادهای مربوط به 

این موضوع در پایان  همین قسمت خواهد آمد. 
مراحل  در  که  است  یادگیری  فرایند  از  بخشی  ارزشیابی  ارزشیابی:  حوزه های  ٦ــ1ــ 
به پویایی و ارتقای کیفی  با آن درگیرند و  به طور مرتب  مختلف آن حضور دارد و معلم و دانش آموز 
آموخته های دانش  آموز می انجامد. ارزشیابی به اهداف یادگیری توجه دارد و همان گونه که میزان تحقق 
فعالیت هایی سوق  به  را  دانش آموز  یعنی  می کند؛  نیز کمک  اهداف  آن  تحقق  به  را می سنجد،  اهداف 
می دهد که او را در رسیدن به اهداف یاری می کنند و چنان که آمد، تعلیم و تربیت دینی سه هدف را دنبال 

می کند و می کوشد که دانش آموزان به این سه هدف دست یابند:
1ــ  شناختی عقالنی از مبانی و معارف و وظایف دینی

٢ــ  ایمان به آن مبانی و معارف و وظایف
٣ــ  عمل به وظایف و مسئولیت ها

این سه هدف، گرچه نوعی تقدم و تأخر دارند اما در یکدیگر تأثیر می گذارند. ایمان مطلوب و 
مقبول دینی ایمان مبتنی بر تفکر و اندیشه است و عمل صالح عملی است که منبعث بر ایمان دینی و 
انگیزه ای الهی باشد. از طرف دیگر، انجام هرعمل صالح به تقویت ایمان و تحکیم شناخت می انجامد. 
فعالیت های یادگیری که در برنامه درسی پیش بینی می شود و در صحنه آموزش جاری می گردد، برای 
تقویت یکی از این اهداف یا هر سه هدف است. در میان این سه هدف، فعالیت هایی که مربوط به هدف 
رفتاری و عمل صالح است، نمی تواند در دایره  ارزشیابی قرار گیرد، علت عدم امکان آن قبالً توضیح 
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داده شد اما این به معنی نادیده گرفتن این قبیل فعالیت ها  در محیط آموزشی نیست. مشارکت دانش آموزان 
در برگزاری نماز جماعت، فعالیت های خیریه و امدادی، دعوت دیگران به خوبی ها و منع از بدی ها و سایر 
فعالیت های شخصی و اجتماعی دینی می تواند در برنامه درسی پیش بینی شود و دانش آموزان به انجام 
اختیاری آنها دعوت شوند، این فعالیت ها و اعمال می تواند موضوع ارزشیابی از برنامه و عملکرد معلم واقع 
شود تا میزان تحقق برنامه و عملکرد معلم سنجیده شود و پیشنهادهای اصالحی مشخص گردد. بنابراین، 

ارزشیابی از دانش آموز در تعلیم و تربیت دینی باید در حوزه  فعالیت های زیر انجام پذیرد.
الف( ارزشیابی از حوزه شناخت عقلی: یادگیری در حوزه  شناختی و عقلی دارای سطوح 
مختلفی است که با تعمیق یادگیری تناسب دارد. یادگیری مؤثر نیز آن یادگیری است که از سطوح اولیه 

مهارت های تفکر بگذرد و سطوح باالتر را دربر گیرد.
کارشناسان تعلیم و تربیت از تعداد سطوح متفاوتی سخن گفته اند که تعیین دقیق آنها در اینجا 
ضرورتی ندارد. آنچه اهمیت دارد، این است که  یادگیری در این بخش به رشد تفکر عقلی منجر شود    و 
آنها، قدرت تجزیه و  این سطوح می تواند شامل درک مفاهیم، کاربرد  افزایش دهد.  تعقل را  توانایی 

تحلیل، ترکیب، مقایسه، تطبیق، توانایی استدالل، استنباط و باالخره ارزشیابی باشد.
ارزشیابی در حوزه  تفکر و تعقل باید به نحوی باشد که بتواند تعادلی میان این سطوح ایجاد کند. 
این تعادل به معنای دادن حق مساوی به هر یک از این سطوح نیست بلکه بدان معناست که متناسب با 
سنین رشد و موضوع خاص مطرح شده باشد و از سوی دیگر باید برخی از این سطوح، اولویت داده 
شوند و برخی از سطوح در مرتبه  بعدی قرار گیرند. به طور مثال، خداشناسی، احکام نماز و روزه، 
تفکر درگیرند.  از مهارت های  با سطوح متفاوتی  صداقت و درستکاری سه موضوع دینی هستند که 
تمرکز  و  هر یک  با  مناسب  فعالیت های  تعیین  و  یادگیری  مراحل  در  این سطوح  انتخاب  و  تشخیص 

ارزشیابی بر آنها بسیار حائز اهمیت است.
این مهارت ها مدد  یادگیری  میزانی که در  به  انواع مختلف ارزشیابی  باید گفت که  مبنا،  براین 
می رسانند، باید به کار گرفته شوند. برخی از فعالیت ها و مهارت های قابل سنجش در قلمرو شناخت 

عقلی که به سطوح مختلف آن مربوط می شوند، به شرح زیر است:
با هم و با کل مطلب، جمع آوری اطالعات  با مطلب، رابطه  اجزای مطلب  درک رابطه  عنوان 
درباره  یک مطلب، برقراری رابطه میان آن اطالعات، تعریف روشن یک مفهوم، توانایی استدالل درباره  
یک موضوع، بیان مشاهدات، مقایسه  دو مفهوم یا دو عمل و ذکر تفاوت ها، بیان داستان، نتیجه گیری 
از داستان و یک واقعه، اعالم نظر درباره  عوامل داستان و واقعه، درک رابطه میان چند آیه پیرامون 
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ارزیابی  و  دینی  آموزه های  بر  زندگی  و محیط  تطبیق خود  به سؤال جدید،  پاسخ گویی  واحد،  مفهوم 
خود  و محیط، بیان خاطرات، ذکر تجربه ها، تحقیق پیرامون یک موضوع، بیان شباهت ها، ذکر تفاوت ها، 
توانایی پاسخ به سؤاالت دیگران، بیان نمونه ها و مصادیق، بیان واجبات و محرمات آموخته شده، توانایی 
تطبیق با مصداق های خارجی، ذکر فواید و نتایج یک عقیده یا عمل، بیان یا تکمیل استدالل، توصیف 
یک شخصیت، محیط، طبیعت و عمل، تفسیر یک عمل، یک بیان، یک شعر و تفکیک میان دو مفهوم 

یا صفت یا عمل با ذکر مالک تفکیک.
ب( ارزشیابی از حوزه ایمان و احساس دینی: باتوجه به اینکه تفکر عقلی و تعمیق آن ایمان 
و احساس دینی را تقویت می کند، همه فعالیت های قبل به تناسب ارتباط آنها با سطوح باالتر تفکر   و 
تعقل در تقویت ایمان مؤثرند. عالوه بر این برخی از فعالیت ها نیز هست که رابطه  بیشتری با تعلقات 
قلبی   و عاطفی دارند که تشویق دانش آموز به این فعالیت ها، هم به تقویت بعد قلبی و عاطفی می انجامد 
ایمان و  قابل سنجش در حوزٔه  این فعالیت های  از  برخی  قلبی و عاطفی اوست.  پیوند  و هم نشانگر 

احساس دینی عبارت اند از:
ابراز همدلی با شخصیت مثبت داستان، ابراز دوری از شخصیت منفی داستان، نوشتن یا بیان 
عالئق درونی در قالب هایی مانند دعا و شعر و نامه، مشارکت در گفت وگوها، انجام منظم فعالیت های 
پیش بینی شده، خلق یک اثر هنری مانند نقاشی، کاردستی، طرح، نمایش، قطعه  ادبی، شعر و مناجات، 
زیبایی و نظم دفتر کار، سبقت و پیش دستی در پذیرش فعالیت ها، موضع گیری و ابراز موضع مطلوب 

بعد از ذکر یک واقعه  داستان و...
ج( ارزشیابی از حوزه عمل: ارزشیابی از حوزه عمل در بحث تعلیم و تربیت دینی، کاری 
ناممکن است. برای آنکه علت این مسئله روشن شود ذکر این مثال شایسته است که اگر کسی در درسی 
مانند ریاضی به مهارت حل مسئله برسد یا در درسی مانند الکترونیک بتواند دستگاه الکترونیکی بسازد، 
به هدف آن درس رسیده است و نمره ای ممتاز می گیرد. اما اگر کسی به مهارت خواندن صحیح نماز 
برسد، آیا هدف تعلیم و تربیت برآورده شده است؟ خیر، زیرا این مهارت، هدف اصلی آموزش نیست، 
بلکه انتظار آن است که خواندن نماز به عنوان یک رفتار از وی متجلی شود و عامل به این حکم باشد. 
حال اگر این مهارت تبدیل به رفتار شد، آیا می توان از چنین رفتاری ارزشیابی کرد و به صاحب این 

رفتار نمره ای عالی داد؟
خیر، زیرا این نمره، تأثیر منفی به دنبال دارد. اگر دانش آموزان یک کالس بدانند که معلمشان به 
رفتارهای مذهبی مانند نماز خواندن، روزه گرفتن و راست گفتن نمره می دهد، عکس العمل های متفاوتی 
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نشان خواهند داد. برخی برای گرفتن نمره بیشتر،  بدون گرایش قلبی، آن کار را انجام می دهند. برخی 
و  می بینند  تناقض  نمره  این  و  نماز  با  خود  قلبی  رابطه   میان  گذاری،  نمره  چنین  به  عکس العمل  در 
درمی مانند که چگونه میان این دو جمع کنند.لذا ناچار می شوند از خواندن نماز در جمع خودداری 

کنند و یا از خواندن چنین نمازی سر  باز زنند.
٦ــ٢ــ انواع ارزشیابی در تعلیم و تربیت  دینی

الف( ارزشیابی مستمر: باتوجه به نوع فعالیت های قابل سنجش و اندازه گیری که در قسمت 
قبل بیان گردید، ارزشیابی مناسب با این درس، ارزشیابی مستمر می باشد. ارزشیابی مستمر یا تدریجی  و 
تکوینی1 به معنای ارزشیابی براساس آزمون های پایانی ولی در مقیاس کوچک تر و با تعداد بیشتر نیست.
فراتر  اقداماتی  انتظار  از معلم  پویایی و گستردگی آن است و  این ارزشیابی در  خصلت عمده  
از آزمون های سنتی دارد تا تصویر کلی از تمامیت شخصیت دانش آموز ارائه دهد. از نتایج این نوع 
سنجش و ارزشیابی درجهت رشد و ارتقای دانش آموز استفاده می شود و مهم تر از همه اینکه از هر 
دانش آموز توقع رشد و بالندگی را درحد توان خود او دارد. این ارزشیابی به معلم اطالعات مستند   و 
نوع  این  کند.  طراحی  را  خود  تدریس  بعدی  مرحله   بتواند  اطالعات  آن  براساس  تا  می دهد  معتبری 
سنجش، برای هر دانش آموز، قابلیت رشد و پیشرفت قائل است و برای آموزش هر دانش آموز برنامه  
تنیده، جاری و  با فرایند آموزش درهم  خاصی را طراحی می کند. در این رویکرد، فرایند ارزشیابی 
مستمر است. از نتایج به دست آمده، برای مقایسه  یا نمره دادن به دانش آموزان استفاده نمی شود بلکه 
چنین  فرایند  در  دارد.  اعتقاد  هریک  رشد  قابلیت  به  و  می پذیرد  را  دانش آموزان  فردی  تفاوت های 
ارزشیابی، دانش آموزان نقش اساسی دارند چون آنان هستند که در مرکز یادگیری قرار دارند و نقش 
اصلی را در پرورش یا اصالح یک آموخته ایفا می کنند. هرچه دانش آموزان بیشتر در فرایند آموزش 
سهیم شوند، بهتر و بیشتر می توانند آموخته های خود را در ابعاد مختلف گسترش دهند یا بهبود بخشند. 

به عبارتی، شیوه  آموختن را بهتر یاد می گیرند.
براساس اطالعاتی که ازطریق  انجام شود و  به شکل های مختلفی  نوع ارزشیابی می تواند  این 
مختلف جمع آوری می شود، مانند مشاهده  رفتار و عملکرد دانش آموز در هنگام فعالیت های کالسی یا 
ارائه  گزارش یا پاسخ به پرسش های کتبی یا شفاهی مورد ارزشیابی قرار می گیرد اما همواره به خاطر 
داشته باشیم آنچه که ارزشیابی را مستمر، رشددهنده و پویا می کند، شیوه  استفاده از نتایج ارزشیابی 

است. ارزشیابی مستمر دارای ویژگی های زیر است:

1ــ از ابتدای بحث از ارزشیابی مستمر تا این قسمت، از کتاب »ارزشیابی در خدمت آموزش،طاهره رستگار« گرفته شده است.
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ــ  این ارزشیابی جزئی از فرایند آموزش است.
ــ  به فعالیت هایی منجر می شود که طراحی مراحل بعدی آموزش را امکان پذیر می سازد.

ــ  در تمام موضوعات درسی قابل اجرا است.
ــ  دانش آموزان را در فرایند یادگیری خود سهیم می سازد و توان خودارزیابی را در آنان تقویت 

می کند.
ــ  معلم را قادر می سازد تا به طور منظم دانش آموزان را در فعالیت های گوناگون زیرنظر بگیرد و 

عواملی را که مانع پیشرفت آنان است، شناسایی کند.
ــ  معلم را در فرایند تجربه اندوزی قرار می دهد و به او کمک می کند تا عالیق دانش آموزان را 

شناسایی کند  و سطح فعالیت ها )سادگی یا دشواری آنها( و مفاهیم را به درستی بسنجد.
ــ  معلم را قادر می سازد تا ازطریق ارزشیابی های متناوب و یادداشت هایی که برمی دارد، اطالعات 

کافی برای ارزشیابی معتبر دانش آموز جمع آوری کند.
ــ  ارزشیابی مستمر، دانش آموزان را در فعالیت های متفاوتی می سنجد که شرایط سنجش آنها 
یکسان نیست اما نباید تصور شود این امر، اعتبار قضاوت را خدشه دار می کند. معلم باید با درجه بندی 

فعالیت ها قضاوت نهایی را خود انجام دهد و به تشخیص خود اعتماد کند.
باتوجه به آنچه درباره  ارزشیابی مستمر گفته شد، ارتقای آموزش از طریق این سنجش به عوامل 

اساسی زیر وابسته است:
ــ  بازخورد مؤثر به دانش آموزان

ــ  درگیرکردن مؤثر دانش آموزان در فرایند یادگیری
ــ  استفاده از نتایج سنجش در طراحی تدریس

ــ  درک و توجه به تأثیر غیرقابل تردیدی که شیوه  سنجش و ارزشیابی بر ایجاد عالقه و اعتماد 
به نفس در دانش آموزان دارد.

ــ  توانا کردن دانش آموزان در ارزیابی خود و تصمیم گیری برای پیشرفت و ارتقا.1
دوره های  در  که  است  درس  این  در  ارزشیابی  بهترین  مستمر  ارزشیابی  بنابراین، 
تحصیلی پایین تر به عنوان تنها نوع ارزشیابی باید به کار گرفته شود و در دوره های باالتر 

باید در اولویت مطلق باشد و سهم اساسی نمره بدان تعلق گیرد.
ب( ارزشیابی پایانی: این ارزشیابی که به ارزشیابی مجموعی یا تراکمی نیز مشهور است، 

1ــ طاهره رستگار، ارزشیابی در خدمت آموزش، ص 12٣.
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در پایان هر دوره  آموزشی انجام می شود و معلم با استفاده از آن، آموخته های دانش آموزان را ارزیابی 
می کند. این ارزشیابی معموالً با هدف نمره دادن، تصمیم برای ارتقا به کالس باالتر، رتبه بندی یا اعطای 

امتیازات معین انجام می گیرد.
گاهی نیز ارزشیابی پایانی به معیاری برای ارزیابی کار معلم تبدیل می شود. این امر باعث می گردد 
نتایج آن حساس باشند و این  به  پایانی بیش ازحد توجه کنند و نسبت  به آزمون های  تا معلمان عمدتاً 
دانش آموزان  و  معلم  فعالیت های  مجموعه   درنتیجه،  نمایند.  منتقل  نیز  دانش آموزان  به  را  حساسیت 

تحت تأثیر این آزمون قرارگیرد و نقش ارزشیابی مستمر بسیار کم رنگ شود.
این امر باعث شده است تا معموالً معلمان به جای آنکه آنچه را آموزش می دهند، ارزیابی کنند، 
آن چیزی را که قرار است ارزشیابی کنند، آموزش می دهند؛ یعنی، آموزش در خدمت ارزشیابی قرار 

می گیرد.
نمی تواند  که  است  آن  محدودیت  دارد،  مستمر  ارزشیابی  با  ارزشیابی  این  که  دیگری  تفاوت 
انواع فعالیت های آموزشی را تحت پوشش قرار دهد؛ لذا فرصت توسعه  مهارت های مختلف یادگیری 
شکل  به  معموالً  پایانی  ارزشیابی  هم اکنون  می کند.  سلب  دانش آموز  از  را  آموزشی  قلمروهای  در 
آزمون کتبی انجام می گیرد و بیشتر بر اهداف شناختی، آن هم سطوح اولیه  شناخت، متمرکز می شود. 
مهارت های شناختی،  برتر  که سطوح  کند  بتواند سؤال هایی طراحی  پایانی  اگر طراح سؤال های  حتی 
مانند توانایی استدالل، مقایسه، تطبیق و قضاوت را دربرگیرد، به علت محدود بودن این گونه سؤال ها 
به  تدریج موقعیتی پیش می آید که دانش آموزان پاسخ این گونه سؤال ها را حفظ می کنند و کارایی این گونه  
سؤال ها را ازبین می برند. عالوه براین، از آنجا که دانش آموزان فعالیت های یادگیری خود را با نوع 
آزمون هماهنگ می کنند، وقتی که این گونه ارزشیابی ها اهمیت بیشتر پیدا می کند، آنان می کوشند که 
برای آن آزمون سوق دهند و حتی اگر معلمی بخواهد  آمادگی  به سمت  فعالیت های داخل کالس را 
فعالیت های دیگری را در دستور کار قرار دهد، آنان با نشان دادن عدم عالقه  خود مانع آن فعالیت ها 
می شوند و عمالً معلم را به سمت تدریسی می کشانند که با آزمون پایانی تناسب دارد؛ لذا، چون هدف 
اصلی تعلیم و تربیت دینی، تقویت ایمان و انگیزه برای عمل است، توجه بیش از اندازه به آزمون پایانی 
بسیار مضر و زیان آور است و مانع توجه دانش آموزان به فعالیت های مستمر می گردد که تقویت ایمان و 

تعمیق شناخت عقلی را به دنبال دارند.
آفت بزرگ دیگری که از ناحیه  توجه بیش از اندازه به آزمون پایانی، گریبان گیر تعلیم و تربیت دینی 
می شود، تغییر مکان »وسیله« با »هدف« است. امری که کمتر در آزمون مستمر و تکوینی اتفاق می افتد. 
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این اتفاق که بیشتر در نگاه دانش آموزان دوره  راهنمایی و متوسطه به درس دینی پدیدار می شود، از آنجا 
سرچشمه می گیرد که آنها ارزشیابی پایانی را نه وسیله ای برای سنجش میزان تحقق اهداف یادگیری 
بلکه وسیله ای برای ارتقای تحصیلی، باال رفتن معدل و نظایر آن تلقی می کنند؛ لذا به طور ناخودآگاه، از 
آن جهت درس دینی را می خوانند و محتوای کتاب را حفظ می کنند که بتوانند آن آزمون را با موفقیت 
طی کنند و نمره  مناسبی برای ارتقای تحصیلی به دست آورند، ممکن است دانش آموزان خودشان به این 
امر واقف نباشند و در پاسخ این سؤال که »چرا در آزمون شرکت می کنید؟« بگویند می خواهیم میزان 
به جمالت خاصی از کتاب و مرور  آنان، توجه  تعیین کنیم اما شیوه  درس خواندن  یادگیری خود را 
چندباره  متن و حفظ کردن عبارات گواه آن است که او دارد خود را در خدمت آزمون قرار می دهد نه 

آزمون را در خدمت خود.
این فرایند، گرچه بر همه  درس های دیگر آسیب وارد می کند اما آسیب عمیق و جبران ناپذیرتر 
آن در تعلیم و تربیت دینی است به میزانی که انگیزه  کسب نمره  پایانی، قوی تر شود، رابطه  واقعی او با 
به رابطه ای خشک و سرد تبدیل می شود، میل و رغبت او به درس  محتوای درس کاهش می یابد و 
کم می شود و در نتیجه تأثیرات قلبی و رفتاری درس به حداقل خود می رسد. این آسیب در ارزشیابی 
مستمر کمتر ظهور می کند زیرا ارزشیابی مستمر در خدمت ارتقای یادگیری است و در همه  مهارت های 

آموزشی کاربرد دارد نه صرفاً در مهارت حفظ اطالعات و آموخته ها. 

7ــ روش ها و فنون  یاددهی ــ یادگیری )روش های تعلیمی و تربیتی(
هدایت اسالمی، هدایتی برای رشد و تعالی همه  ابعاد وجودی و گرایش های فطری است و در 
شخصیت یکپارچه  آدمی تحقق می یابد. تنوع موضوعات دینی که شامل موضوعات اعتقادی، اخالقی، 
عرفانی، رفتار و آداب، سلوک عبادی و برنامه های اجتماعی است، از  یک طرف و ساحت های وجودی 
انسان از طرف دیگر، تنوعی در روش ها ایجاد می کند که در آموزش های دیگر کمتر می توان سراغ آن را 
گرفت. نگاهی مختصر به قرآن کریم، این تنوع در شیوه را به ما نشان می دهد. به کارگیری صحیح یک 
روش وقتی ممکن است که درک و توازنی درست میان موضوع و ساحتی از وجود انسان که بیشتر با 
آن موضوع درگیر است، پدید آید. به همین جهت، انتخاب روش مناسب نیازمند شناخت دقیق موضوع 
و مخاطب است. اما از آن جا که هدف تعلیم و تربیت »رشد« انسان است و رشد او جز از طریق تالش و 
کوشش خود او میسر نیست، رویکرد جهت دهنده به همه  روش ها، رویکرد فعال است. در این رویکرد، 
با مجموعه  توانایی ها، استعدادها و گرایش ها، مهارت ها و ویژگی های شخصی خود حضور  مخاطب 
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دارد و از همه  آنها درجهت کمال خود بهره می برد.
انتخاب این رویکرد تعلیمی و تربیتی با رویکرد انتخاب شده در درس یعنی رویکرد فطرت گرا، 
از  وی  تبدیل  و  معلم  نقش  فروکاهی  معنی  به  فعال  رویکرد  انتخاب  البته  است.  متناسب  و  هماهنگ 
هدایت گر و راهنما به ابزاری در کنار سایر ابزارها نیست زیرا در هدایت و تربیت، نقش الگویی معلم و 
تأثیرات انسانی و عاطفی وی بر یادگیرنده به مراتب عمیق تر از درس هایی دیگر است؛ بنابراین، فعال شدن 
دانش آموز به معنی  کم شدن نقش معلم نیست بلکه این روش رسالت و مسئولیت وی را بیشتر می کند و 

نقش هدایت گری او را جدی تر می سازد.
با عنایت به مراتب فوق و با بهره مندی از قرآن کریم و سنت و سیره  معصومین صلوات الله علیهم 
پیشنهاد می شود.  این درس  برای  نیز تجربیات مراکز آموزشی روش ها، مهارت ها و فنون متنوعی  و 
این روش ها می توانند در موضوعات مختلف و در تلفیق با یکدیگر به کار گرفته شوند به طور مثال، کسی که در 
یک بحث اخالقی، می خواهد از موعظه استفاده کند، در موعظه  خود می تواند از پرسش و پاسخ، استدالل و یا 
داستان کمک بگیرد. در عین حال، این پیشنهادها معلم را برای به کارگیری این روش ها در موضوعات مختلف 
محدود نمی کند، بلکه دبیر می تواند با استفاده از تجربه های خود روش هایی را ابداع کند و از آنها در کالس بهره 

ببرد. برخی از این روش ها، مهارت ها و فنون عبارت اند از:
دینی،  موضوعات  بیشتر  در  و  دارد  دامنه  گسترده ای  این روش  و مشارکت:  همیاری  1ــ 
به خصوص در مباحث اجتماعی قابل اجراست. اما این روش در مواردی که می خواهیم فرد به تأمل 

درونی دعوت شود، مثالً محاسبه  نفس کند یا رابطه  معنوی با خدا برقرار کند، کاربرد کمتری دارد. 
٢ــ پرسش و پاسخ: این روش در مباحث اعتقادی و نظری کارایی بیشتری دارد. این روش 

می تواند میان دو دانش آموز یا معلم و دانش آموز اتفاق بیفتد.
٣ــ قصه گویی و داستان: این روش برای بیان سیره  بزرگان می تواند استفاده  شود. همچنین 
و  فعالیت ها  آموزش غیرمستقیم ارزش های اخالقی مؤثر است. داستان می تواند وسیله  شروع  برای 

تمرین های مختلف دانش آموزان قرار گیرد.
٤ــ ایجاد فرصت تأمل با خود: گاهی یک سؤال، یک بیت شعر، یک تصویر و اموری از 
تأمل هاست که تصمیم های  این گونه  تأمل فرو می برد. در  برمی گرداند و در  به خود  این قبیل آدمی را 
مهم  و مؤثر گرفته می شود و قدم های روبه جلو برداشته می شود. معلم باید بتواند در لحظه های ناب و در 

فرصت های مناسب، زمینه های تأمل را فراهم کند.
5  ــ ایجاد فرصت عمل به دین: در این روش، معلم به طور عملی شرایطی را فراهم می کند 
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که دانش آموز لذت عمل دینی را تجربه کند و از این طریق، پیوند قلبی وی با آن عمل تقویت شود. 
اقدام خیر  نیازهای دیگران و هر  اعیاد مذهبی، همکاری و همیاری در رفع  و  مشارکت در جشن ها 
دیگری که لذت از کار خیر را به طور واقع به دانش آموز می چشاند و گرایش او به کار خیر را افزایش 

دهد.
6 ــ استفاده از استدالل های منطقی:با توجه به عقالنی بودن مبانی دینی و ضرورت پذیرش 
و  باشد  استوار  و  محکم  استدالل های  بر  مبتنی  آموزشی،  محتوای  است  آموزه ها، الزم  این  عقالنی 
دبیران محترم با بهره گرفتن از استدالل ها قدرت عقالنی دانش آموزان را تقویت نمایند و به معرفت دینی 

آنان اعتال بخشند.
7ــ انذار و تبشیر: این روش که در قرآن کریم بسیار به کار رفته، یادآوری ثمرات عمل خیر  و 
نتایج کارهای بد است. با تبشیر، امید انسان نسبت به آینده  زیبا در سایه  کار خوب افزایش می یابد و با 

انذار، بیمی نسبت به آینده  متفاوت و آینده ناشی از کار بد شکل می گیرد.
بدان دعوت  را  و خداوند، رسول خود  تأکید شده  برآن  قرآن کریم  در  این روش  تذکر:  8  ــ 
می کند. یکی از نام های قرآن کریم هم »ذکر« است. تذکر، مبتنی بر انسان شناسی دینی و گرایش های 
فطری و پذیرش اصول اخالقی ثابت می باشد. تذکر، به معنای یادآوری آن اصول و تعمیق خودآگاهی 

نسبت به آن گرایش ها است.
9ــ سخنرانی: این روش بیشتر در تبیین اصول اعتقادی کاربرد دارد که باید یک موضوع، به 
نحو منسجم طرح شود و توضیح داده شود. البته انتخاب سخنرانی، به معنای استفاده از روش غیرفعال 
نیست. سخنرانی می تواند در رویکردی فعال عرضه شود به گونه ای که دانش آموزان برخوردی فعال با 

سخنرانی داشته باشند و براساس سخنرانی فعالیت های تعریف شده را انجام دهند.
بیدارگری وجدان و برای ایجاد انگیزه  به نفس لوامه و  10ــ موعظه: توجه موعظه، بیشتر 
نسبت به اخالق حسنه و کار خیر و نفرت و دوری از رذایل اخالقی و کار بد است. این شیوه، بیشتر 

زبان نصیحت گرانه دارد و از ابزارهای مختلفی بهره می برد.
11ــ ارائه  الگو و اسوه: در این روش، از شخصیت  الگویی انسان های مرجع و مورد قبول 
استفاده می شود. رسول خدا )ص( و معصومین بزرگوار دیگر بهترین اسوه هایی هستند که هم برترین 
معیار انسان دیندار هستند و هم مقبولیت آنان نزد نوجوان و جوان بسیار باالست. اسوه های دیگر نیز 
به نسبت نزدیکی و قربشان با این معصومین باید به جوانان شناخته شوند، همچنین باید از اسوه های 
مورداعتماد در عصر حاضر و نزدیک به زمان نوجوان امروزی بیشتر یاد گردد. در این میان اسوه بودن 
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معلم و مربی که اسوه  حاضر و عینی است، از اهمیت بسزائی برخوردار است. از این رو دبیران این 
درس باید در حد قابل قبولی معیارهای اخالقی و رفتاری و توانایی های علمی و مهارتی را داشته باشد.

1٢ــ تشویق و تنبیه: این روش، با انذار و تبشیر متفاوت است. در روش انذار و تبشیر، 
تأکید بر آثار و نتایج خود عمل است اما در روش تشویق و تنبیه، متکی بر تشویق ها یا تنبیه های جانبی 
است که می تواند با خود عمل رابطه  مستقیم نداشته باشد بلکه معلم برای ایجاد انگیزه  ثانوی، از برخی 
تشویق ها و تنبیه ها کمک می گیرد و دانش آموز به نسبت آن تشویق و یا تنبیه کاری را انجام می دهد یا 
از عملی دوری می کند. این روش در سنین پایین، مانند دوره دبستان و قبل از دبستان در موضوعات 
به  یک رویه شود که در آن صورت،  تبدیل  نباید  به هیچ وجه  اما  اخالقی و برخی رفتارها مؤثر است 
دانش آموز همواره کارهای خوب را نه به خاطر خوب بودنشان بلکه به نیت تشویق انجام خواهد داد و 

خوبی آن عمل در قلب وی تثبیت نخواهد شد.
1٣ــ نمایش و ایفای نقش: اجرای نمایش توسط دانش آموزان، هم بر مجریان نمایش تأثیر 
می گذارد و هم تماشاگر را به گونه ای زنده با داستان نمایش مواجه می کند. از این رو، به او حضوری 
فعال می دهد به خصوص که اگر با روش های فعال دیگر توأم شود و پس از اجرا، محتوای نمایش مورد 

نقد و بررسی قرار گیرد.
این روش که در همه  موضوعات  انجام تحقیق، مطالعه و فعالیت های پروژه ای:  1٤ــ 
دانش آموز  به  باشد،  مطالعه  و  تحقیق  مهارت های صحیح  با  همراه  که  دارد، در صورتی  کاربرد  دینی 
کمک می کند که به عادت پسندیده  تفکر و خردورزی دست یابد و بدین وسیله بتواند دایره  دانش خود را 
از محدوده  کتاب های درسی فراتر ببرد. این روش، قدرت تجزیه و تحلیل و تفکر و استنباط را افزایش 

می دهد و به آموخته ها عمق می بخشد.
 15  ــ کنفرانس دانش آموزی: این روش، اعتماد به نفس دانش آموزان را افزایش می دهد 
و عمق دانش کنفرانس دهنده را بیشتر می کند. کنفرانس باید حول یک موضوع باشد. کنفرانس دهنده 
بهتر است از میان یک گروه برگزیده شود تا رقابت گروهی ایجاد گردد بدین معنا که گروه از او پشتیبانی 

کند و سایر گروه ها به نقد  پردازند.
16 ــ مشاهده و تحلیل مشاهدات: این روش، بیشتر در مهارت هایی مانند وضوگرفتن، نماز، 
تیمم و مانند آن و نیز در رفتارها و اعمال کاربرد دارد. افراد با دیدن یک مهارت یا یک رفتار اخالقی، آن را 
تجزیه و تحلیل می کنند، نقاط قوت یا ضعف عمل را مشخص می کنند و به طور غیرمستقیم آموزش می بینند.
17ــ خلق موقعیت برای داوری: در این روش با کمک روش های دیگر، مانند نمایش، نقل 
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خاطره، فیلم و مانند آن به دانش آموز فرصت داوری و قضاوت داده شود تا درباره  حادثه و عناصر آن 
اظهارنظر کند. این روش، بیشتر در موضوعات اخالقی و رفتار اجتماعی کاربرد دارد.

مناظره،  است.  متفاوت  پاسخ  و  پرسش  با  روش،  این  گفت وگو(:  و  )بحث  مناظره  18  ــ 
معموالً میان دانش آموزان انجام می گیرد و بیش از دو نفر در آن شرکت دارند و افراد در نقش رقیب 

ظاهر می شوند. این روش در موضوعات اعتقادی و مسائل اجتماعی کاربرد بیشتری دارد.
آن  در  که  است  روشی  است  آشکار  روش  این  نام  از  که  طور  همان   : بدیعه پردازی 19ــ 
خالقیت و ابداع وجود دارد و مبدع آن ویلیام گوردون است که جهت ایجاد خالقیت از تشبیه چیزی 
به چیزی استفاده می شود و با استفاده از این تشبیه خالقیت در افراد بوجود می آید مثالً اگر خورشید 
مثل یک توپ بود و... اگر گلها مثل آدم ها حرف می زدند و... اگر شیر ها به جای دویدن مانند عقاب 

پرواز می کردند و...
در این روش دو راهبرد وجود دارد یعنی مطالبی که به فراگیر آموزش داده می شود یا مأنوس 
است یا نامأنوس، که در صورت مأنوس بودن و معنادار بودن آن را به چیزی نامأنوس تشبیه می کنیم و 
در راهبرد دوم عکس این عمل می کنیم. از این روش در اغلب دروس می توان استفاده کرده و با تلفیق 

با دیگر روش ها می توان نتیجه مطلوب تری بدست آورد.
20ــ بارش فکری: در این روش با طراحی یک موضوع یا طرح یک مسئله که سعی می شود 
موضوع بکر و نویی باشد تالش می شود تا فراگیر ان به پاسخ فراخوانده شده و هرکس به تناسب اندیشه 
خود در ارتباط با موضوع اظهار نظر نماید. نکاتی در این روش باید رعایت شود که بسیار مهم است 
از جمله اینکه در این روش کمیت یعنی تعداد ایده ها و پاسخ ها برای یک جواب بسیار مهم است در هر 
مرحله بعد از این پاسخ ها آنهایی را که مناسب ترند انتخاب و با یکدیگر تلفیق می کنیم تا جواب و پاسخ 
مناسب تری برای موضوع یا مسئله مورد نظر بیابیم در این روش باید توجه شود که هرگونه پاسخی مورد 
نظر است  و از انتقاد و سرزنش جدًا باید پرهیز شود. چه بسا پاسخی که در ابتدا بیهوده به نظر می رسد 

با تلفیق دیگر پاسخ ها نتایج خوبی را عاید کند.
21ــ گردش علمی: در این روش سعی می شود تا هدف آموزشی مورد نظر از طریق مشاهده 
عینی و یا لمس آن از نزدیک مورد توجه فراگیران قرار گیرد لذا اهداف و کارهایی را که دانش آموز 
در طول گردش علمی الزم است به آنها توجه نماید از قبل به آنها یادآوری می شود به همین دلیل برای 
بیابان  به محیط طبیعی )جنگل، کوه، دریا، رودخانه،  را  تدریس چنین مفاهیمی الزم است فراگیران 

و... ( یا موزه و نمایشگاه ها برده  یا اینکه یک رخداد و حادثه را از نزدیک مشاهده نمایند.
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نتایج مشاهدات فراگیران می تواند به صورت تهیه گزارش، تصویربرداری و نت برداری و... در 
محل مربوطه صورت گیرد و یا اینکه در همان محل به بحث و گفتگو درباره موضوع مورد نظر پرداخته 
شود و یا اینکه مفاهیم و مطالب بدست آمده مقدمه ای برای بحث و گفتگو در جلسه بعدی کالس درس 

باشد که گزارش این مشاهدات می تواند در ارزشیابی مالک عمل قرار گیرد.
توجه: با توجه به اینکه روش تدریس، امری تجربی است و روز به روز توسعه می یابد،  ذکر این 
با روش های دیگری آشناست و در  دبیر  نیست و در صورتی که  دبیر  به معنی محدود کردن  روش ها 
آنها مهارت دارد، در صورتی که آن  روش ها با اصول این برنامه منافاتی نداشته باشد، می تواند از آنها 

استفاده کند.

8 ــ استفاده از بسته آموزشی
تحلیل  بردارنده  در  که  است  شده  تهیه  آسمان«  »برفراز  عنوان  با  نرم افزاری  کتاب  این  برای 
متون  درس،  هر  با  مرتبط  تصاویر  آموزشی،  کمک  فیلم های  مؤلفان،  توسط  دروس  تمامی  محتوای 
کمک آموزشی  و فیلم روش تدریس برخی از دروس است. این نرم افزار می تواند در کنار کتاب راهنمای 

معلم، کمک شایانی به دبیران جهت آموزش این کتاب با استفاده از روش های نوین آموزشی بکند.

 

ری �ی
اد�گ ی و �ی ادد�ۀ �ی

ر ردس  �ۀ
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هدف کلی
آشنایی با صفات خداوند

اهداف جزئی:
ــ آگاهی از راه های شناخت صفات الهی

ــ شناخت صفات ثبوتیه 
ــ شناخت صفات سلبیه

 ــ تبیین رابطٔه حمد و تسبیح با صفات ثبوتیه و سلبیه

ضرورت درس
دانش آموزان از دوره ابتدایی تا کنون با صفات بسیاری از خداوند در کتاب های هدیه های آسمان و 
پیام های آسمان آشنا شده اند. با این حال هنوز صفات بسیاری از خدا هست که به دلیل محدودیت کتاب 
درسی برای دانش آموز بیان نشده و نیاز است تا دانش آموزان برای شناخت بهتر خداوند با این صفات 
آشنا شوند. برای همین الزم است تا دانش آموز خود راه دستیابی به این صفات را فراگیرد.این درس 

با هدف  معرفی راه های شناخت صفات الهی به دانش آموز تألیف شده است.

اسم؟ �ن �ش و�نه �ب
�گ و را �چ

�ت
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محورهای اصلی درس
1ــ دغدغٔه همیشگی انسان برای شناخت خالق خویش و محدودیت های انسان در این شناخت

٢ــ قرآن کریم و جهان آفرینش؛ دو منبع برای درک صفات الهی
٣ــ آشنایی با برخی از آیات قرآن در توصیف خداوند

٤ــ زیبایی ها و شگفتی های خلقت، آیه و نشانه ای بر صفات حق تعالی
5  ــ جامع صفات کمالی بودن خداوند و مبرا بودن وی از هر صفت نقص و عیب )صفات ثبوتی 

و سلبی(
6 ــ ستایش خداوند با صفات کمالی اش در هنگام حمد و بری دانستن وی از هر صفت عیب و 

نقص در هنگام تسبیح.

این درس به این پرسش ها، پاسخ می دهد
1ــ آیا انسان می تواند به شناخت کاملی از خدا برسد؟

٢ــ از چه راه هایی می توان به شناخت خدا و صفات او رسید؟
٣ــ قرآن چه توصیفی از خداوند، ارائه می دهد؟ 

٤ــ چگونه می توان با تأمل در جهان خلقت، پی به صفات خداوند برد؟
5  ــ چه صفاتی را می توان به خدا نسبت داد و چه صفاتی را نمی توان؟

6 ــ حمد و ستایش خداوند به چه معناست؟
7ــ معنای تسبیح و تنزیه خداوند چیست؟

٨  ــ رابطٔه حمد و تسبیح با صفات ثبوتی و سلبی چگونه است؟

روش تدریس
تذکر: روش های تدریسی که در این کتاب ارائه می شود، پیشنهادی بوده و هر یک از همکاران 

می توانند با تکیه بر توانایی های خود، روش های دیگری را جایگزین کنند.
شیوه تدریس »ورودیه«: شعر سنایی بهترین ورودیه برای موضوع صفات خداست. 

بهتر است که برای تأثیرگذاری بیشتر، این شعر به یکی از شیوه های زیر خوانده شود:
ــ اجرای سرود به صورت گروهی توسط برخی از دانش آموزان یا همٔه آنها

ــ خواندن شعر توسط یکی از دانش آموزان خوش صدا و یا خود دبیر
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ــ پخش شعر با صدای حسام الدین سراج )فایل مربوطه در نرم افزار برفراز آسمان موجود است(.
شیوه تدریس »تفکر در کتاب آسمانی«

از دانش آموزان می خواهیم به صورت داوطلب برخی از ویژگی های اخالقی خود را بگویند. 
سپس به دانش آموزان می گوییم  من شناخت چندانی از شما نداشتم اما اکنون با ویژگی هایی که از 
خودتان گفتید شناخت بیشتری نسبت به شما و شخصیتتان پیدا کردم. هر انسانی خودش را خیلی 
بهتر از دیگران می تواند توصیف کند. برای شناخت خدا نیز یکی از بهترین راه ها این است که 
ببینیم خداوند خودش را چگونه به ما معرفی کرده است. برای این کار به قرآن مراجعه می کنیم. 
خداوند در آیات متعددی به معرفی خود پرداخته است. برای اینکه دانش آموز با آیات مطرح شده 
ارتباط بیشتری برقرار کند، صفات خدا را بر اساس آیات قرآن که در درس آمده طبق جدول زیر روی 

تابلو می نویسیم.
سپس از دانش آموزان می خواهیم که شماره هر آیه را در مقابل صفت خدا که در جدول مقابل 
نوشته شده، بیان کنند و یکی از دانش آموزان یا معلم در جدول بنویسد. سپس از دانش آموزان پیرامون 
معنا و مفهوم هریک از آیات پرسش می کنیم تا از میزان و صحت درک آنان از این صفات اطالع یابیم 
یا ابهامی داشتند یا تصور نادرستی از صفات مذکور داشتند توضیحات الزم را ارائه  و اگر پرسش 

می دهیم. 

 ّ

 ّ ّ

 ّ
 ّ

1ــ انَُّه یعلَم الجهَر َو ما یخفی

٢ــ و هو الغفور الودود
٣ــ َو َمن یشاق الله فان الله شدید العقاب

٤ــ ان الله یحب التوابین
الناس شیئا ولکن  یظلم  الله  ال  ان  5  ــ 

الناس انفسهم یظلمون

6 ــ و کان الله شاکرا علیما

شکرگزار کارهای خوب بندگان
توبه پذیر

دوستدار بندگانش
مجازات کننده

عالم و آگاه

ظلم نکردن

روش تدریس بخش »تفکر در کتاب خلقت«:
1ــ در این بخش می توان از این تمثیل برای دانش آموز استفاده کرد:

فرض کنید که شما چندساعتی به بیرون از منزل رفته اید و بعد که برمی گردید می بینید که در خانه 
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تغییراتی رخ داده است. ظرف غذا و یک لیوان آب روی میز است. تلویزیون روشن است، کتابی روی 
میز است و... شماخیلی راحت تشخیص می دهید که در این ساعاتی که نبودید موجود متحرکی اینجا 
بوده است. این موجود غذا و آب می خورد و چون از بشقاب و لیوان استفاده کرده است، پس دارای 
شعور و آگاهی به آداب و عرف است. تلویزیون هم توانسته است روشن کند پس موجودی دارای هوش 
است، کتاب هم خوانده است پس باسواد است و....شما اگرچه هیچ وقت او را ندیدید ولی توانستید 

از عالمت ها، متناسب با درک خود به برخی از صفات این موجود پی ببرید. 
در مورد خدا هم می شود همین نکته را گفت:

اگرچه ما او را نمی بینیم )البته با چشم ظاهر( ولی برای ما یک سری عالئم و شواهد در این جهان 
قرار داده است، عالئمی که از طریق آن می توانیم به برخی از صفات خداوند همچون آگاهی، یگانگی، 

زیبادوستی، حکمت و … پی ببریم.
عالوه براینها برای ما یادداشت هم گذاشته است ) قرآن ( و در آن به معرفی دقیق خود پرداخته 

است. 
پس از طریق مخلوقات می توان پی به صفات خدا برد چرا که همٔه موجودات نشانه های خدا 

هستند؛
به قول بابا طاهر:

»به صحرا بـنگرم صحرا تو بینم              بـه دریـا بنگرم دریـا تـوبینم
به هرجا بنگرم کوه و در و دشت             نشان از قامت رعنا تو بینم «

2ــ برای نشان دادن بخشی از شگفتی های خلقت می توان از کتاب های علوم و یا جغرافیای 
دانش آموزان نیز استفاده کرد و از مطالبی که در این کتاب ها وجود دارد و دانش آموز با آن آشناست در 

کالس استفاده کرد.              
از  و  می نویسد  تابلو  روی  زیر   را  جدول  معلم  سلبی«:  و  ثبوتی  »صفات  تدریس  روش 
دانش آموزان می خواهد که دو ویژگی و صفت مثبتی که در خود دارند و به آن افتخار می کنند را در 
قسمت اول جدول بنویسند )تأکید می کنیم صفات مثبت( و دو ویژگی و صفت منفی که در خود ندارند 

نیز در قسمت دوم جدول بنویسند. 

         ...............  نیستم............... هستم

         .................. نیستم............... هستم
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دانش آموزان، ویژگی های خود را از روی جدول خود می خوانند و معلم از این فعالیت استفاده 
کرده و می گوید آن صفات خوبی که در وجود شما هست، نامشان صفات ثبوتی است. یعنی در وجود 
شما قرار و ثبوت دارد و آن صفات منفی ای که در شما نیست، نامشان صفات سلبی است. یعنی از 

خودتان سلب کرده اید.
حال خدا نیز آن صفاتی را که داراست، صفات ثبوتی می نامند و آن صفاتی که ندارد، صفات 

سلبی گویند.

تحلیل اجزای درس
در تدریس اجزای این درس، باید به موارد زیر توجه شود:

ورودیه )شعر(: این درس با شعری زیبا از حکیم سنایی )545ــ473 هـ. ق( آغاز می شود 
)البته سه بیت پایانی این شعر به دلیل سخت بودن درک آن توسط دانش آموز، حذف شده است(.در 
ابیات آغازین این شعر برخی از صفات خداوند به زیبایی توصیف شده و در قسمت بعد برخی صفات که 
نشان از نقص است از خداوند سلب شده است. این شعر به خوبی زمینه را برای ورود به بحث صفات 

خداوند آماده می کند.
تأمل  آن،  متن  دانش آموزان در گروه های خود روی  از خواندن شعر،  پس  فعالیت کالسی: 
می کنند و صفاتی را که می توان به خدا نسبت داد، استخراج می کنند؛ مثالً در بیت اول آمده که خداوند 
َمِلک، پاک و خداست و نیز آمده که او راهنما )هادی( است. با توجه به بیت دوم درمی یابیم که خداوند 

دارای فضل است و یکتاست و...
در قسمت دوم این فعالیت، این سؤال پرسیده شده که خداوند چه صفات دیگری دارد که در 
شعر به آنها اشاره نشده است. دانش آموزان در پاسخ می توانند به صفاتی همچون غفور، سّتار، ناظم، 

تواب و... اشاره کنند.
راه های شناخت صفات خداوند: این بخش، سه هدف مهم را دنبال می کند.

اول آنکه، در قالب پرسش هایی، این سؤال را برای دانش آموز ایجاد کند که به راستی خالق او، 
چگونه خالقی است؟ چه صفاتی دارد؟ و چگونه می توان پی به صفات او برد؟ 

به شدت  اطالعاتی،  و  ارتباطی  ابزارهای  دلیل گسترش  به  امروزی  نوجوان و جوان  متأسفانه 
سرگرم و مشغول مسائل کم اهمیت شده است و از اندیشیدن به مسائل سرنوشت ساز و حیاتی، بازمانده 
است. از این رو، در ابتدای این درس، سعی شده است تا در قالب طرح پرسش هایی، او را در خصوص 
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برخی از سؤاالت مهم زندگی به فکر واداریم. 
دومین هدف که در پاراگراف دوم به آن توجه شده است این است که در راه شناخت خداوند، 
باید به سراغ منابع معتبر رفت تا به اطالعات دقیق و صحیحی دست یابیم. ذکر این نکته از آن  حتماً 
جهت است که متأسفانه امروزه فرقه ها و گروه های مختلفی با ادعای حرکت در مسیر شناخت خدا، 
درصدد جذب جوانان هستند و با نوشته ها و کتاب ها و برگزاری جلسات و حلقه های گوناگون، افکار 
ناصواب و دور از تعالیم قرآن و اهل بیت را به مخاطبان خود ارائه می کنند.از این رو، در این قسمت 

براین نکته تأکید شده که هر منبعی نمی تواند در جهت شناخت خدا، مورد استفاده قرار گیرد.
و شناخت خداوند  در درک  ما  توانایی  بودن  به محدود  دادن  توجه  نیز  این بخش  هدف سوم 

است. 
در پاراگراف سوم گفته شده که انسان موجودی محدود است و خداوند نامحدود، و از این رو 
ممکن نیست که انسان محدود، قادر به درک کامل امری نامحدود باشد، چرا که ظرف فکر و اندیشٔه او 
گنجایش درک نامحدود را ندارد. این تذکر دانش آموز را به این نکته توجه می دهد که اگر چه ما موظف 
به شناخت خالق خویش هستیم اما باید ضعف ها و کاستی های خود را در این راه بشناسیم و بدانیم که 
هر چقدر در مسیر شناخت او پیش برویم، و هر اندازه شناخت خود را نسبت به خداوند بیشتر و بیشتر 

کنیم، باز هم قادر به درک کامل خداوند نخواهیم بود. 
تا  این قسمت به معرفی اولین راه شناخت صفات الهی می پردازد  تفکر در کتاب آسمانی: 
الهی می تواند توصیف خدا را از زبان خود خداوند بشنود.  به کتاب  با مراجعه  بداند که  دانش آموز 
چراکه بهترین راه شناخت صفات خداوند این است که ببینیم خود او چگونه به معرفی خویش پرداخته 

است. 
خداوند در معرفی خویش در قرآن کریم به گونه ای عمل می کند که انسان، هم نسبت به صفات 

خالق خویش، معرفت پیدا  کند و هم قلب و جان وی متأثر از این معرفت گردد. 
به طور مثال، خداوند در توصیف علم مطلق خویش، تنها به ذکر این نکته که خداوند به همه چیز 
علم دارد، اکتفا نمی کند بلکه علم بی حدوحصر خود را به گونه ای توصیف می کند که مخاطب با تمام 
وجود احساس می کند هیچ کجا از دید خدا پنهان نیست؛ اینکه خدا حتی از صدای پچ پچ ما نیز باخبر 
است و از فرو افتادن برگ درختی در دورافتاده ترین نقاط جهان، آگاه است، این احساس را در دل 
انسان تقویت می کند که هیچ چیز پنهانی برای خدا وجود ندارد. با این گونه توصیفات، انسان، هم پی به 
علم مطلق خدا می برد و هم، به مراقبت بر اعمال و رفتارش می افزاید، چرا که خدا را ناظر بر پنهانی ترین 
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اعمال خویش می بیند.
از  برخی  به  پاسخ  دنبال  به  که هریک  پرداخته شده  به صفاتی  معرفی صفات خداوند  ادامٔه  در 

سؤاالت و شبهات دانش آموزان است.
برخی دانش آموزان به دلیل برخی آموزش ها و القائات غلط، تصویر تیره و تاری از خدا دارند و 
او را خالقی نامهربان می دانند. آنان گمان می کنند خداوند هر گناه کاری را به شدیدترین عذاب ها دچار 
می کند و از این رو، با خدای غضبناک و انتقام گیرنده ای مواجه اند. برخی نوجوانان نیز از خدا، ناامیدند و 
گمان می کنند به دلیل مرتکب شدن برخی گناهان، دیگر راهی به سوی خدا ندارند. گروه دیگری، خداوند 
را خالقی سخت گیر می دانند که نمی خواهد بندگانش در خوشی و آسایش باشند و از این رو، با وضع 
قوانین سخت گیرانه، آنها را از لذت های دنیا، بازمی دارد. نویسنده با توجه به شبهاتی این چنین که در 

ذهن برخی نوجوانان است،  سعی کرده تا با کالم خداوند، به این باورهای نادرست، پاسخ گوید.
در ابتدا  پس از بیان علم بی پایان خداوند به صفت مهربانی خدا اشاره شده است وگفته شده که 
مهربانی خداوند حد و مرزی ندارد و دامنٔه این مهربانی، آن قدر وسیع است که همه چیز و همه کس را 

دربرگرفته است:
                                                و رحمتی وسعت کّل شیء)اعراف: 156(

خداوند آن قدر به مهربانی در حق بندگانش توجه داشته که حتی آن را بر خود الزم و ضروری 
کرده است.

کتب علی نفسه الرحمة )انعام: 12(

در ادامه به صفت »ودود« اشاره شده است. ودود از ریشه »ود« و به معنای دوست داشتن کسی 
یا چیزی است، و در این آیه به معنای این است که خداوند بندگانش را دوست دارد.

متأسفانه برخی با اتکا به مهربانی خدا که به راحتی دست به گناه می زنند، از همین جهت الزم 
است تا در کنار امیدواری به رحمت خداوند از عذاب و خشم خداوند نیز بیمناک شوند؛ از همین رو 

در ادامه  بحث عقوبت خداوند مورد توجه قرار گرفته است.
سپس این نکته بیان شده که بر خالف تصور برخی که خدا را خالقی ظالم می دانند خداوند به 
هیچ کس کوچک ترین ظلمی نمی کند و اگر مردم ظلمی در جهان می بینند، ناشی از اعمال خود آنهاست.

آیات بعدی نیز یک به یک عالوه بر بیان یکی از صفات الهی به دنبال اصالح برخی از ذهنیت های 
غلطی است که در بین برخی از دانش آموزان رواج دارد. بنابراین، این آیات فرصت خوبی است تا به 

اصالح باورهای غلط برخی مخاطبان، بپردازیم.
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فعالیت کالسی: در این فعالیت، دانش آموزان با صفات دیگری از خداوند که در این دو سوره 
آمده است، آشنا می شوند، صفاتی همچون رحمان، رحیم، رب العالمین، مالک یوم الدین و....

بیشتر بدانیم: قرآن کریم به عنوان یکی از راه های شناخت صفات الهی، به دانش آموزان معرفی 
شد. به یقین اهل بیت پیامبر، مفسران قرآن اند و کالم و سخن آنان نیز در راستای کالم وحی است. از 
این رو، مراجعه به تعالیم آنان نیز ما را در شناخت هرچه بیشتر خداوند، یاری می کند. در این قسمت، 
بخشی از خطبٔه 91 نهج البالغه در توصیف خداوند آمده است.توصیفی که همچون تعالیم قرآن، هم بر 

معرفت ما بر خدا می افزاید و هم، دل و جان ما را متأثر از این معرفت می کند.
هر انسانی با شنیدن توصیف امام علی )ع( با خود این گونه خواهد گفت که خدایی که از درون 
النه های مورچگان و خانه های حشرات، باخبر است، خدایی که از مخفی گاه ریزترین حشرات در بین 
ساقه ها و پوست درختان آگاه است، خدایی که صدای آهستٔه قدم ها را می شنود، به یقین از من نیز غافل 
نیست و مرا به حال خود، رها نکرده است. او از حال و روزم خبر دارد و تک تک اعمالم در برابر او، 

حاضر است.
این تلنگر، باعث می شود تا ما همیشه خود را حاضر در برابر او بدانیم و اعمال و کردار خود 

را اصالح کنیم.
تفکر در کتاب خلقت: دومین راهی که در این کتاب برای شناخت صفات بیشتری از خالق 
هستی معرفی شده است، راه تفکر در جهان آفرینش است. نویسنده در این بخش، جهان آفرینش را 
به زیبایی، تشبیه به کتاب خلقت نموده است. یعنی همچون کتاب آسمانی، جهان آفرینش نیز به مانند 
کتابی است که محتوای آن ما را به سوی خالق هستی راهنمایی می کند. آیه های کتاب خلقت، همان 

مخلوقاتی اند که هریک همچون نشانه ای، هدایتگر ما به سوی خداوندند.
در ادامه نیز سخنی از فیزیکدان بزرگ معاصر یعنی اینشتین آمده است تا تأییدی بر این مدعا 
باشد که به هر میزان علم و دانش ما نسبت به جهان اطراف افزایش یابد، بیشتر می توانیم پی به علم و 
قدرت خداوند ببریم )در بخش دانستنی های معلم، جمالت دیگری از برخی دانشمندان در خصوص 

شگفتی های خلقت بیان شده است(.
صفات ثبوتی و سلبی: دانش آموزان پس از مطالعه در کتاب الهی  مشاهده می کنند که در 
آیات قرآن در عین اینکه برخی صفات به خدا نسبت داده شده است ، برخی صفات مانند فرزند داشتن، 
شریک داشتن و... از خدا سلب شده است. همچنین با مطالعه درکتاب آفرینش به این نکته پی می برند 
ویژگی های  از  برخی  اما  گرفته اند  هستی  خالق  از  را  خود  کمالی  ت  صفا همه  مخلوقات  اگرچه  که 
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به خدا نسبت داد، مثل جسمانی بودن.  مخلوقات که ریشه در محدودیت و نقص دارد را نمی توان 
موجود جسمانی به مکان معین و زمان معین، محدود است و این یک نقص است. موجود جسمانی 
نمی تواند در همٔه زمان ها و همٔه مکان ها باشد درحالی که خداوند در همٔه زمان ها هست و همه جا حضور 

دارد.
توجه به این نکته یعنی اثبات برخی صفات برای خدا و سلب برخی صفات از وی، ورود به بحث 
با عنوان صفات ثبوتی و سلبی می طلبد. از این رو پس از معرفی دو منبع برای شناخت  جدیدی را 

خداوند وارد بحث صفات ثبوتی و سلبی می شویم.
در این قسمت دو نکته مهم وجود دارد که بایستی به آن توجه داشته باشیم؛ اول اینکه مراقب 
اینکه گمان کند  آن  و  اشتباه رایج نشود؛  ثبوتی و سلبی، دانش آموز دچار یک  بیان صفات  با  باشیم 
خداوند دو دسته صفات دارد: صفات ثبوتی و صفات سلبی. باید به دانش آموز توضیح داد که خدا فقط 
یک دسته صفات دارد و آن صفات ثبوتی است. صفات سلبی همان صفات نقص هستند که اصالً در 
خدا، راه ندارند و آنها را از خدا سلب می کنیم و می گوییم خداوند منزه از این صفات است. دوم آنکه 
هدف این بخش صرف آشنا شدن با مفهوم صفات ثبوتی و سلبی است و نباید با طرح سؤاالت معماگونه، 

دانش آموزان را وارد بحث های حاشیه ای درخصوص این بحث کنیم.
فعالیت کالسی: با توجه به شعر ابتدای درس، دانش آموزان صفات ثبوتی و سلبی را در شعر 

جدا کرده و می نویسند:
صفات ثبوتی: َمِلک، پاک، راهنما، دارای فضل، یکتایی، حکیم و...

صفات سلبی: رنج و گداز، درد، نیاز، بیم و امید داشتن، عیب و خطا و...
حمد و تسبیح: این قسمت به تبیین رابطٔه حمد و تسبیح با صفات ثبوتی و سلبی، می پردازد. 
هر انسانی به طور طبیعی، زیبایی و کمال را دوست دارد و از زشتی و نقص، دوری می جوید. هرجا که 
زیبایی را ببیند، می ستاید و هرجا که زشتی را ببیند، بیزاری می جوید. وقتی ما گل زیبایی را به دست 
می گیریم و می بوییم و لذت می بریم و »به به« می گوییم، همین ابراز احساس، حمد و ثنای این گل است. 
حال اگر کسی با تأمل و تفکر دریابد که همٔه این زیبایی هایی که در مخلوقات است  از جانب خداست و 
او زیباترین است و هیچ نقصی از نقص های مخلوقات در او راه ندارد، خودبه خود زبان به ستایش او 

می گشاید )حمد( و هر بدی را از او دور می کند )تسبیح(.
به همین جهت است که انسان های مؤمن و کسانی که در حد خویش خدا را شناخته باشند، با 

دیدن هر خوبی و زیبایی در جهان، به تعریف و تمجید )حمد( خالق اصلی آن زیبایی می پردازند.
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وقتی هم که در نماز می گوییم: الحمدلله یعنی تمام تعریف ها و ستایش های جهان از آِن خداست 
چرا که هر کسی که زبان به ستایش یک خوبی می گشاید، دانسته یا ندانسته از خالق آن زیبایی، تمجید 

می کند. 
برای درک بهتر این مطلب می توان مثال نی را زد. ممکن است کسی وقتی صدای زیبای نی را 
می شنود به تحسین و تمجید از نی بپردازد در حالی که نی وقتی از لب های نوازنده دورمی افتد بی نغمه 
خواهد شد و دیگر هیچ نوای خوشی ندارد. پس باید به تحسین خالق اصلی این نوای زیبا پرداخت که 

همان نوازنده نی است.
نی ز نغمه واماند چون ز لب جدا ماند

این نکته را نیز در تبیین رابطه حمد و تسبیح با صفات ثبوتی و سلبی بایستی به دانش آموز بیان 
کنیم که در حمد و ستایش همواره صفات ثبوتی خدا بیان می شود و در تسبیح، خداوند را از صفات 

سلبی پاک و منزه می داریم.

دانستنی های معلم
1ــ در قرآن کریم 127 مورد از صفات خداوند بیان شده است که برخی از آنها عبارت اند از:

اله: خدا  احد: یکتا
اکرم:گرامی تر اعلی: باالتر 

ارحم الراحمین:مهربان ترین مهربانان  اعلم:داناتر 
احسن الخالقین:بهترین آفرینندگان  احکم الحاکمین:استوارترین فرمانروایان 

اقرب:نزدیک تر اهل المغفرة:بخشایشگر 
باِری: هست کننده ابقی:ماندگارتر 

بدیع:نوآور باطن:حس نشدنی 
بصیر: بینا  بّر: نیک 

جبّار: بسیار جبران کننده  تّواب:بسیار توبه پذیر 
حلیم:بردبار  حکیم:سنجیده کردار 

حق:حق  حّی:زنده 
حسیب:حساب کننده حمید:ستوده 

حّفی: مهربان حفیظ:نگه دارنده 
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خالق:آفریدگار خبیر:آگاه 
خیر:خوب ترین                           خاّلق: بسیار آفریننده 

خیرالحاکمین: بهترین داوران خیرالّرازقین:بهترین روزی دهندگان 
خیرالغافرین:بهترین آمرزندگان خیرالفاتحین:بهترین پیروزمندان 

خیرالّراحمین:بهترین رحم کنندگان  خیرالوارثین:بهترین وارثان 
ذوالطّول: ولی نعمت خیرالمنزلین: بهترین نازل کنندگان 

ذوالفضل العظیم:بخشایشگر بزرگ   ذوانتقام:انتقام گیرنده 
ذوالقوة:نیرومند ذوالّرحمة:دارای رحمت 

ذوالمعارج: صاحب مراتب ذوالجالل و االکرام:باشکوه و بزرگوار 
رحیم: مهربان رحمان: بخشاینده 

رب:پروردگار             رئوف:مهربان 
رّزاق:بسیار روزی دهنده   رفیع الّدرجات:بلندمرتبه 

سمیع:شنوا رقیب:نگهبان 
شهید:گواه سریع الحساب:زودحسابگر     

شکور:بسیارسپاس دارنده شاکر:سپاس دارنده 
شدیدالمحال: سخت کیفر شدیدالعقاب:سخت کیفردهنده 

ظاهر:آشکار  صمد:بی نیاز 
عزیز:ارجمند  علیم:بسیار دانا 
علّی:بلندمرتبه عفّو:بخشایشگر 

عاّلم الغیوب:دانای نهان ها    عظیم: بزرگ 
غنی: ثروتمند             عالم الغیب و الشهادة: دانای نهان و آشکار 

غالب:چیره     غفور:بسیارآمرزنده  
غّفار:بسیارآمرزنده             غافرالّذنب:آمرزندٔه گناه 

فاطر:آفریننده            فالق اإلصباح: روشن کنندٔه صبح  
قوی:نیرومند               فّتاح:بسیارگشاینده   

قّیوم:پاینده            قّدوس: دور از هر عیب و نقص  
قّهار:بسیارچیره  قاهر:چیره  
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قادر:توانا  قریب:نزدیک  
قابل الّتوب:توبه پذیر  قدیر:توانا 

کریم:بخشنده  کبیر:بزرگ  
لطیف: مهربان  کافی: کافی  

مهیمن: نگاهبان  مؤمن: ایمنی دهنده  
مصّور:صورت ساز  متکبر:بزرگ تر از دیگران  

مجیب:برآورندٔه دعا  مجید:باعظمت 
مولی:سرپرست   مبین:آشکارکننده  

محیط:دربرگیرنده  مقیت: توانا 
محیی:جان بخش  متعال:بلندمرتبه  
متین: استوار  مقتدر:قدرتمند 
مبدئ:آفریننده  مستعان:یاری خواسته شده 
نور:روشنایی  نصیر:یاور 

واحد:یگانه  وّهاب:بسیاربخشنده  
والی:صاحب اختیار    ولی:دوست 

وکیل: کارگزار  واسع:گشایش دهنده  
هادی: راهنما ودود:بسیارمهربان  

را در  دانشمندان  از  بسیاری  آن اعجاب  و مطالعه در شگفتی های  تفکر در کتاب خلقت  2ــ 
خصوص عظمت هستی برانگیخته است.در ادامه نمونه هایی از سخنان برخی از این اندیشمندان در 

خصوص جهان خلقت بیان می شود:
ماکس پالنک،  یکی از بزرگترین فیزیک دانان نامی معاصر می گوید: »در برابر طبیعت کاوش ناپذیر 
به کودکی می ماند که  که مدام نوبه   نو می شود، آدمی هر اندازه از نظر علمی پیشرفته تر باشد، همچنان 

پیوسته باید آمادٔه شگفتی های حیرت زای تازه ای باشد«.1
احساسی  عمیق ترین  و  زیباترین  می گوید:  در خصوص کشف شگفتی های خلقت  اینشتاین   
که ما می توانیم }به هنگام دیدن این زیبایی ها{ تجربه کنیم احساسی عرفانی است... کسی که با این 
احساس بیگانه است و هنوز مجذوب و شگفت زده نشده است مثل مرده می ماند. )فیزیک  دانان غربی 

و مسئله خداباوری، ص34(
١ــ تصویر جهان در فیزیک جدید، ماکس پالنک ، ص 105.
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3ــ شعر زیبای مرحوم قیصر امین پور در مورد صفات خدا

دا ردم �خ
ک

ی � ر م
ک

� �خها �خ ی�ش ا�خ ا�ی � �پ

راه ار ا�ب �خ
خه ای دارد �ک ا� �خ

صه اه اه �ق اد�ش صر �پ ل �ق م�ش

ی ا�خ طال �ق ی ا�خ الماس �خ�ش �ق �خ�ش

لور �ش ا�خ عا�ب و �ب ر�ب یه اهی �ب ا� �پ

رور  ��قه �با �خ ی �خ�ش �خ�ق ر سر �ق �ب

ا�ب او  ی ا�خ �ق
ک

� و�پ
ر�ق �ک ماه �ب

ا�ب او  ی ا�خ �ق
ک
ول� اره، �پ هر س�ق

سمان  ن او، �آ راه �ی اطل� �پ

ان  �ش
هلک ن او، �ک �ش روی دام �ق �خ

ده ا�ش  �خ ن �خ �ی ، ط�خ �ب ر�ق �ش رعد و�ب

ده ا�ش  �خ و�خ ان، �خعره �ق ل و طو�خ س�ی

ا�ب  �ق �خ ن او، �آ راه �ی مه    �پ دلک

ا�ب  ر او ماه�ق �خ�ب �خ �خ �ی ر�ق �ق �ب

�یس�ق  گاه �خ ای او�آ � ا�خ �ب
�پ �ک ه�ی

�یس�ق  ور�ش راه �خ � را رد ح�خ
�پ �ک ه�ی

ود  ر �ب �ی
اطرم دل�گ �خها �خ ی�ش ا�خ ا�ی � �پ

ود  ر �ب �و�ی ن �ق ه�خم ا�ی دا رد �خ ا�خ �خ

ن  �ی
�شم�گ �خ

ود و  ی رحم �ب دا �ب ن �خ �آ

ن  �ی م سمان، دور ا�خ �خ خه ا�ش رد �آ ا� �خ

ود  �ب ان ما �خ ود، اما رد م�ی �ب

ود  �ب ا �خ �ب �ی مهر �بان و �اده و �خ

�ق  دا�ش ی �خ ا�ی ی �ب رد دل او دوس�ق

�ق  دا�ش ی �خ ا�ی �پ مع�خ ی ه�ی مهر �با�خ

دا  دم، ا�خ �خود، ا�خ �خ رس�ی ی �پ ه م هر �پ

راه  سمان، ا�خ ا�ب ن، ا�خ �آ �ی م ا�خ �خ

دا��ق  ن کار �خ د: ا�ی �خ �ق �خ ی �گ ود م �خ

طا��ق  و ا�خ کار او کاری حخ رس و�ب �پ

�ق�ش ا��ق  وا�ب�ش �آ ی، �ب رس ی �پ ه م هر  �پ

�ق�ش ا��ق  ا�ب�ش �آ ر �خوردی، عدخ
گ

�ب ا� �آ

د  �خ
ی �ک ور�ق م

م، �ک �ش دی �پ �خ �ب ا �ب �ق

د  �خ
ی �ک ، دور�ق م د�ی�ک رخ دی �خ ا �ش �ق

د  �خ
ی �ک �ق م

�گ ، س�خ ودی د��ق �ش
�ب �گ

�ک

د  �خ
ی �ک �ق م

�گ هادی �پای، ��خ �ب �خ
�ک

ود  ول �ب �خ صه، دلم م�ش ن �ق �ی �با هم

ود  ول �ب و و �خ م، �خوا�ب د�ی �خوا�ب اه�ی

م  �ق�ش ر�ق �آ ه �خ دم �ک ی د�ی �خوا�ب م

م  �ش داهی سر�ک رد داهن ا�ش
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ن  �ی
�خ�شم�گ

داهی  رد داهن ا�ش

ن  �ی �ق�ش ر�خ �آ
گ

ر سرم �باران � �ب

ی صدا  م، �ب د �خعره اه�ی ی �ش محو م

دا...  م �خ ده �خ�ش �خ ن �خ �ی رد ط�خ

ن، رد �خما�خ و رد دعا  �ق م �ی �خ

دا  م �خ �ق ا�خ �خ�ش ود و و�سش رس �ب �ق

ود  رس �ب ردم، همه ا�خ �ق
ک

ی � ه م هر �پ

ود  ردن �ی�ک ردس �ب
ک

ر � ل ا�خ �ب م�ش

دسه  ن ��ا�ب و ه�خ ل �قمر�ی م�ش

درسه  ر م د�ی �یه  م �ب �خ ل �ق م�ش

ی �وصله  ده ای  �ب �خ ل �خ ، م�ش ل�خ �ق

له  ل حل صداه م��ئ ، م�ش س�خ�ق

ود  ی س�خ�ق �ب ا�خ ک��ی�خ ر�ی ل �ق م�ش

ود ی س�خ�ق �ب ل صر�خ �خعل ما�خ م�ش

 ... 

در  �ب د��ق رد د��ق �پ ه �ی�ک �ش ا �ک �ق

ر  صد �ی�ک س�خ به �ق ادم � �ق راه ا�خ

ا  ان راه، رد �ی�ک روس�ق رد م�ی

ا  �خ سش دم، �خو�ب و �آ خه ای د�ی ا� �خ

؟  ا��ق �ب
ا �ک �ب �خ در، ا�ی دم: �پ رس�ی ود �پ �خ

 ! دا��ق خه  �خو�ب �خ ا� ا �خ �ب �خ ، ا�ی �ق �خ �گ

د  ه ما�خ �خ ود �ی�ک لح ی �ش ا م �ب �خ : ا�ی �ق �خ �گ

د  ی �اده �خوا�خ ، �خما�خ لو�ق ه ای �خ وسش
�گ

رد 
ک

ه � ا�خ ی �ق ی، د��ق و رو�ی و�ی �با و�خ

رد 
ک

ه � ا�خ ی �ق و�ی
لگ �ق �خ �با دل �خود، �گ

ن  �ی
�خ�شم�گ

دای  ن �خ ، �پ� �آ م�ش �ق �خ �گ

ن؟  �ی م ا، رد �خ �ب �خ ؟ ا�ی ا��ق �ب �خ خه ا�ش ا�ی ا� �خ

ی ر�یا��ق  خه او �ب ا� ری، �خ : �آ �ق �خ �گ

ور�یا��ق  ر�ش اه�ی�ش ا�خ گ��یم و �ب �خ

�خه ا��ق  �ی ی �ک مهر�بان و �اده و �ب

�خه ا��ق  �ی �ی ل �خوری رد دل �آ م�ش

ی  م�خ م و دسش �یس�ق �خ�ش عاد�ق او �خ

ی  �خ ا�خ�ش روسش ام او �خور و �خ�ش �خ

ی اهی او��ق  ا�خ ی  ا�خ �خ�ش ام م، �خ �خ�ش

ی اهی او��ق  ی ا�خ مهر�با�خ �ا��ق

ر ا��ق  ن �ق ر�ی �ی ی، �ش �ق سش �قهر او ا�خ �آ

ل �قهر مهر�بان مارد ا��ق  م�ش

ی دهد  ی م ، مع�خ ی را دو��ق دوس�ق

ی دهد  ی م �قهر هم                             �با دو��ق مع�خ

�یس�ق  ن �خود، �قهر �خ م � �با دسش
�پ �ک ه�ی
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ی ا��ق ان دوس�ق �قهری او هم �خ�ش

 ...

دا��ق  ن �خ م، ا�ی دا�ی دم �خ ه �خهم�ی ا�خ �ق

ا��ق  �خ سش دای مهر�بان و �آ ن �خ ا�ی

ر  د�ی�ک �ق رخ ن �خ به م ن � ی، ا�خ م دوس�ق

ر  د�ی�ک �ق رخ ن �خ به م ردن �
گ

� 
گ

ا�خ ر�

رد  ن را �باد �ب ی�ش ا�خ ا�ی � دای �پ ن �خ �آ

رد  اد �ب ام او را هم دلم ا�خ �ی �خ

ود  ال و �خوا�ب �ب ل �خ�ی دا م�ش ن �خ �آ

ود  �ب �ب �ش روی �آ �ق ی، �خ ا�ب ون ��ب �پ

دا  ن �خ ن، �با ا�ی عد ا�خ ا�ی وا�خم �ب ی �ق م

ا  ی ر�ی  و �ب
ک

ا� ، �پ م، دو��ق دو��ق �با�ش

رد 
ک

روا�خ � دا �پ ن �خ ی �قوان �با ا�ی م

رد 
ک

را�ی�ش �با�خ � رٔه دل را �ب س�خ

د  ی �قوان رد�بارٔه گل حر�خ �خ م

د  ل حر�خ �خ ��ب ل �ب صا�خ و �اده، م�ش

�ق  �خ ل �باران را�خ �گ ه م�ش لک ه �پ لک �پ

�ق  �خ اران را�خ �گ طره، صد هرخ �با دو �ق

د  ی  حر�خ �خ م ی �قوان �با او صم�ی م

د  ی  حر�خ �خ م د�ی اران �ق ل �ی م�ش

د  روا�خ �خوا�خ ی ا�خ �پ �خ �ی ص�خ ی �قوان �ق م

د  وا�خ �خوا�خ و�ق �آ
ای �لک �ب �با ا��خ

د  ل عل�خ اه حر�خ �خ ی �قوان م�ش م

د  ا حر�خ �خ �ب ی ا��خ ی �ب �با�خ �با �خ

�ق  �خ رخ �گ �ی ی �قوان رد�باره هر �پ م

�ق  �خ رخ �گ �ی
�گ ال ا�خ عری �خ�ی ی �قوان سش م

ا �خ سش عر روان و �آ ن سش ل ا�ی م�ش

دا« ردم �خ
ک

ی � ر م
ک

� �خها �خ ی�ش ا�خ ا�ی � » �پ
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