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هدف کلی
شناخت حقیقت ایمان

اهداف جزئی: 
ــ آشنایی با ایمان و تفاوت آن با شناخت و معرفت عقالنی

ــ آشنایی با علت عمل نکردن به برخی از دانسته ها
 ــ آگاهی از را ه های دستیابی و تقویت ایمان به خدا

ــ تأثیر ایمان به خدا در زندگی انسان

ضرورت درس
دانش آموزان در درس گذشته با صفات خداوند آشنا شدند و او را به عنوان خالقی مهربان، توبه پذیر، 
شاکر و ... شناختند. اکنون قرار است به درک این نکته برسند که شناخت خدا اگرچه الزم و ضروری 
است اما برای حرکت به سوی خدا کافی نیست و در کنار شناخت، نیازمند حقیقت دیگری به نام ایمان 
هستیم. به عبارت دیگر، آثار عملی شناخت خدا زمانی آشکار می شود که این شناخت به مرحله ایمان برسد. 
بنابراین دانش آموزان در این درس می آموزند که چگونه می توانند در مسیر ایمان به خدا گام بگذارند تا اثر 

دانسته های خویش در مورد خدا را در جای جای زندگی خویش احساس کنند.

اه ا�یمان �ن رد �پ
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محورهای اصلی درس
1ــ علت قصور و کوتاهی انسان در عمل به دانسته های خویش

2ــ ایمان، اعتماد و اطمینان قلبی کامل به یک مطلب، یک شخص، یک دین یا... است.
3ــ همراهی شناخت و ایمان منجر به عمل می شود.

4ــ راه های تقویت ایمان به خدا: تفکر پیرامون آیات خدا در جهان آفرینش، یاد و ذکر خداوند، 
انجام اعمال صالح و پرهیز از گناهان.

 5ــ آرامش و رهایی از احساس بیهودگی دو نتیجه ایمان به خدا در زندگی انسان

این درس به این پرسش ها پاسخ می دهد
1ــ چرا برخی افراد با وجود آنکه فایده بسیاری از کارها را می دانند آن را انجام نمی دهند؟

2ــ چرا برخی با وجود شناخت نسبت به خدا، نسبت به دستورات و تعالیم وی بی توجه هستند؟
3ــ ایمان چیست؟

4ــ آیا ممکن است به خدا ایمان داشت اما به دستورات او عمل نکرد؟
5ــ چگونه می توانیم بر ایمان خود به خداوند بیفزاییم؟

6ــ ایمان به خدا چه تأثیری بر زندگی ما می گذارد؟
7ــ نتایج دور شدن از ایمان به خدا چیست؟

روش تدریس
می تواند روش  ورودیه  در  مطرح شده  با سؤاالت  تدریس  تدریس »ورودیه«: شروع  شیوه 
و  کنید  اضافه  بخش  این  به  نیز  دیگری  سؤاالت  می توانید  شما  باشد.  درس  این  آغاز  برای  خوبی 
دانش آموزان را به تفکر بیشتر وادارید. مثالً بگویید چرا بعضی از نوجوانان با وجود آنکه از مضرات 
بازی های کامپیوتری باخبرند اما ساعت ها پای آن می نشینند؟ چرا برخی ها با آنکه می دانند حجاب و 

پوشش مناسب چه فوایدی دارد اما باز با ظاهر نامناسب در جامعه حضور می یابند؟ و چراهای دیگر.
شیوه تدریس »تفکر پیرامون آیات خدا در جهان آفرینش«: در این قسمت می توان با ذکر 
مواردی از عجایب و شگفتی های خلقت، روح و جان مخاطب را در برابر عظمت خداوند خاضع کرد. 

برای نمونه می توان از متن شمارٔه ٣، بخش دانستنی های معلم استفاده کرد.
با  و  آورد  ه کالس  ب را  قبله نمایی  می توان  ایمان  آثار  بخش  در  ایمان«:  »آثار  شیوه  تدریس 
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نشان دادن آن به دانش آموزان این گونه گفت که عقربه های قبله نما پیوسته لرزان اند، مگر زمانی که همسو 
با قبله باشند.

 دل آدمی نیز همین طور است،
 لرزان و مضطرب است مگر اینکه با خدا همسو شود و همواره در یاد خدا باشد. 

 پیامبر)ص( همواره دلی آرام داشت. چرا؟ چون پیوسته در یاد خدا بود:
»الیقوم و الیجلس اال علی ذکر الله« یعنی در تمام نشست ها و برخاست ها یاد خدا می کرد.

 البته نه به این معنا که دائم تسبیح به دست بود. بلکه هر کجا می خواست کاری انجام دهد، آنچه 
را که مطابق رضای خدا بود انجام می داد.

 و یاد خدا به این معناست.

تحلیل اجزای درس
ورودیه: ورودیه این درس با طرح سؤاالتی به دنبال آماده کردن ذهن دانش آموزان برای درک این 
نکته است که صرف دانستن در خصوص یک مطلب، موجب عمل به آن نمی شود، بلکه عالوه بر شناخت، 

نیاز به وجود امر دیگری است تا به وسیله آن، انسان در جهت عمل به دانسته های خویش گام بردارد.
دانش آموز با نگاهی به زندگی خود و اطرافیانش موارد متعددی را مشاهده می کند که کسانی 
با وجود آنکه به خوبی برخی کارها معترفند اما حاضر به انجام آن نیستند. مثالً از فواید مسواک زدن 
با خبرند اما به آن تن نمی دهند، و یا از اثرات ورزش بر سالمتی آگاهند، اما وقتی برای آن اختصاص 
نمی دهند. همچنین موارد بسیاری را مشاهده می کند که کسانی با وجود علم به مضرات یک عمل، 
حاضر به دست کشیدن از آن نیستند. به عنوان نمونه از مضرات سیگار با خبرند اما آن را ترک نمی کنند.
طرح این نمونه ها کمک می کند تا دانش آموز به این نتیجه برسد که تنها شناخت برای عمل کردن 
کافی نیست بلکه در کنار شناخت،نیاز به  امر دیگری نیز هست تا بتواند انسان را به سمت عمل سوق دهد.

فعالیت کالسی: دانش آموز پس از مطالعٔه ورودیه با همفکری دوستان خود باید بیان کند که 
حلقه مفقوده میان شناخت و عمل چیست؟ باور و اعتقاد قلبی)یا همان ایمان( به آنچه که می داند همان 
چیزی است که اگر در کنار شناخت قرار گیرد، موجب حرکت انسان به سمت عمل می شود. یعنی اگر 

انسان با جان و دل آنچه را که می داند نپذیرد، یقیناً به سمت عمل به علم خویش نخواهد رفت.
 البته ممکن است دانش آموزان به سؤال این فعالیت جواب های متعددی دهند اما هر جوابی که 

به این معنا نزدیک باشد قابل پذیرش است.
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به  برای عمل  که  بودیم  این مطلب  اثبات  دنبال  به  قبل  در بخش  ناپذیر:  دو دوست جدایی 
دانسته های خویش باید به آن باور قلبی)ایمان( داشته باشیم. در این قسمت می خواهیم بحث باور قلبی 
را در حوزه اعتقادات دینی مطرح کنیم.)در بخش قبل ایمان به معنای عام آن، یعنی باور قلبی به هر 
موضوع و مطلبی طرح شد و در این قسمت به دنبال مطرح کردن بحث ایمان به معنای خاص آن، یعنی 
ایمان به خدا هستیم( یعنی دانش آموزان را متوجه این نکته کنیم که همانطور که صرف شناخت یک 
به  حقیقت منجر به عمل نمی شود، صرف شناخت خدا و آشنایی با صفات و ویژگی های او نیز لزوماً 
تسلیم شدن در برابر خدا و تبعیت از او منجر نمی شود، بلکه باید در کنار این شناخت، باور قلبی یا همان 

ایمان به خدا را نیز در درون خود ایجاد کنیم. 
در این بخش اشاره ای هم به همراهی ایمان و عمل شده است. یعنی هرجا که ایمان باشد عمل 

نیز به دنبال آن خواهد بود. در واقع عمل ثمره و نتیجه ایمان است.
ذکر این نکته از آن رو ضروری است که برخی گمان می کنند همین که به خدا و پیامبر او ایمان 
دارند کافی است و از همین رو تقید چندانی به انجام اعمال دینی ندارند. در حالی که کسی که اهل 
عمل به دستورات الهی نیست در واقع ایمان هم ندارد و ادعای ایمان او حرف گزافی است؛ زیرا محال 
است که فرد به حقیقتی ایمان داشته باشد اما عملی به  دنبال آن نباشد. پس هرگاه دیدیم که عمل نیست 

بدانیم که ایمان هم نیست.
نکته مهم: پر رنگ کردن بحث ایمان در این قسمت به معنای کم توجهی به اهمیت بحث معرفت 
و شناخت نیست زیرا تا نسبت به حقیقتی شناخت پیدا نکنیم نمی توانیم نسبت به آن باور قلبی پیدا کنیم 

و در واقع شناخت مقدمه ایمان است.
عمل ایمان     شناخت   

بنابر این ادعای کسانی همچون مسیحیان که می گویند ایمان یعنی باور به چیزی که درک و 
شناختی از آن نداریم، ادعایی باطل و تنها در توجیه عقاید غیر عقالنی آنهاست زیرا در مسیحیت 
تحریف شده عقایدی همچون تثلیت و یا جسم انگاری خدا وجود دارد که با هیچ عقل و منطقی 
این  توجیه  و  نشان دادن چهره مسیحیت  برای موجه  ناچارند  آنان  از همین رو  و  نیست  سازگار 
عقاید، ایمان را به گونه ای تفسیر کنند که نیاز به عقل و معرفت در آن وجود نداشته باشد. اما در 
حقیقت ایمانی که همراه با معرفت و شناخت نباشد ایمان نیست بلکه صرفاً تقلید و پیروی کورکورانه 
است. اما ایمانی که در دین اسالم مطرح است، ایمانی است که شناخت و معرفت مقدمه ضروری 

آن است.
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است.  جامعه  میان  در  غلط  رفتارهای  از  برخی  نقد  دنبال  به  فعالیت  این  کالسی:  فعالیت 
جامعه ای که اکثر افراد آن خود را مؤمن به خدا می دانند، اما در  عمل شاهد بروز رفتارهایی هستیم 
که در تعارض با این ایمان است. در حقیقت با توجه به مطالب بخش پیش که به پیوستگی و همراهی 
ایمان و عمل اشاره داشت، دانش آموزان برخی رفتارهای رایج در جامعه را که با ادعای ایمان افراد در 
تعارض است بیان می کنند. مثالً کسی که به خدا ایمان دارد و او را ناظر بر اعمال و رفتار خود می داند 
حق دیگران را پایمال نمی کند، ظاهر و پوشش خود را  مطابق با معیارهای الهی قرار می دهد و...  .
از همین رو، بروز رفتارهایی بر خالف معیارهای الهی نشان دهنده این است که یا هنوز ایمان در دل 

این گونه افراد وارد نشده است و یا ایمان این افراد ضعیف است.
بیشتر بدانیم: این بخش در پاسخ به سخنی است که متأسفانه در میان برخی از مردم رواج 
دارد و به محض اینکه کسی به اعمال و رفتار آنان اعتراض کند می گویند: این چیزها خیلی مهم نیست 

بلکه مهم این است که قلبت پاک باشد!
با  به آنچه که دانش آموز درباره همراهی ایمان و عمل خوانده است و  با توجه  در این قسمت 
کمک یک مثال بیان شده است که ممکن نیست کسی در قلبش ایمان باشد اما به دنبال آن عمل و کردار 
صالح نباشد. یقیناً کسی که ظاهر و کردار و گفتار نامناسبی دارد، یا قلبش نیز از نور ایمان تهی است و 

یا از ایمان اندکی بهره مند است.
حقیقت ایمان: تبیین معنای ایمان از اهداف این قسمت است. همان گونه که مالحظه می کنید 
تعریفی که در این بخش، از ایمان ارائه شده تعریفی کلی است که هر گونه ایمانی را در بر می گیرد؛ چه 
ایمان مذهبی و چه ایمان به امور غیر مذهبی. هدف از این تعریف کلی هم این بوده است که مخاطب 
متوجه شود که ایمان منحصر در مسائل دینی نیست و به هر حالت اعتماد و اطمینان قلبی که انسان 
به یک موضوع دارد ایمان )یا همان باور قلبی( گفته می شود. مثالً کسی که برای ورزش کردن وقت 
می گذارد معلوم است که به ورزش و تأثیرات آن در بدن ایمان دارد. حتی ممکن است فرد به زشتی ها و 
بدی ها و شیطان ایمان بیاورد. خداوند در قرآن کریم از کسانی یاد می کند که به طاغوت و شیطان ایمان 

می آورند.)سوره نساء/51(
پس از تعریف کلی ایمان، به تبیین یکی از مصادیق ایمان که همان ایمان به خداست پرداخته شده 
است. از این قسمت به بعد هر آنچه که در مورد ایمان گفته می شود مربوط به ایمان به معنای دینی و 

مذهبی آن است. 
پاسخ به یک سؤال: ممکن است این سؤال پیش آید که چرا از همان ابتدا به بحث ایمان دینی 
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پرداخته نشد؟ یکی از دالیل این مسئله زمینه سازی برای پاسخ به شبهه ای است که ممکن است در ذهن 
برخی از دانش آموزان شکل بگیرد و آن اینکه: اگر عمل همیشه همراه با ایمان است پس چگونه شاهد 
آن هستیم که در برخی از جوامع بی ایمان، کارهای خوب و پسندیده ای از سوی مردم انجام می شود، 
مثالً قانون به خوبی در این کشورها رعایت می شود؛ نظم اهمیت باالیی دارد و.... در حالی که گفته 

شده عمل ثمره ایمان است اما در این جوامع ایمانی وجود ندارد!
این شبهه در صورتی در ذهن مخاطب رخ می دهد که گمان کند منظور از ایمان در بحث همراهی 
ایمان و عمل، همان ایمان دینی است. اما اگر دانش آموز طبق تعریف ارائه شده در درس، بداند که 
ایمان به هر گونه باور و اعتقاد قلبی ای گفته می شودکه انسان به یک مطلب یا موضوعی دارد)هر چند که 
آن موضوع،غیر دینی باشد(، پاسخ به این شبهه آسان می شود. طبق این تعریف حتی در جوامع بی دین 
نیز ایمان وجود دارد. به عنوان نمونه در این کشورها مردم به این باور قلبی رسیده اند که رعایت نظم 
به نفع همه است و به نظم ایمان آورده اند، بنابراین به آن عمل می کنند. و یا به این باور درونی رسیده اند 
که رعایت قانون به نفع همگان و از جمله خود آنهاست برای همین به قانون عمل می کنند. پس آنها نیز 
ایمان دارند، ایمان به نظم، ایمان به قانون.... و به دلیل این ایمان است که این اعمال از آنها سر می زند.
راه های دستیابی و تقویت ایمان به خدا: پس از آشنایی دانش آموز با حقیقت ایمان و جایگاه 
آن، این سؤال در ذهن وی شکل می گیرد که چگونه می تواند شناخت خود را به مرحله ایمان برساند و ایمان 
به خدا را در دل خود تقویت کند و در زمرهٔ مؤمنان واقعی قرار گیرد. در این قسمت با استفاده از سیره 
معصومین) صلوات اللّٰه علیهم( سه راه در جهت تقویت ایمان توضیح داده شده است. البته راه های تقویت 

ایمان، راه های رسیدن به ایمان نیز هست.
تفکر پیرامون آیات خدا در جهان پیرامون: در این قسمت دانش آموز می تواند با رجوع به 
آموخته های خود در کتاب های علوم و یا جغرافیا نمونه هایی از شگفتی های طبیعت را که مظهر علم و 
قدرت خدا هستند بیان کند. همچنین دبیر می تواند با اشاره به آیات 190تا 194 آل عمران  و نیز آیات 10 
تا 15 نحل برخی از این شگفتی ها را از زبان قرآن بیان کند. به یقین هر چه بیشتر در قدرت و عظمت 
خداوند تفکر کنیم، قلب ما بیشتر سر تسلیم فرو خواهد آورد زیرا به این باور می رسیم که در برابر خالق 
هستی و عظمت وصف ناپذیر او ذره ای ناچیز هستیم که تنها با اتصال به او می توانیم ارج و قرب بیابیم. 

)برخی از این شگفتی ها در بخش دانستنی های معلم آمده است.(
یاد و ذکر خداوند: می توان در این قسمت عالوه بر تأکید بر انس با قرآن و توجه به نماز اول وقت، 
دانش آموزان را با برخی دیگر از راهکارهای جاری ساختن یاد خدا در زندگی آشنا سازیم: هم نشینی با 
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افراد با ایمان، مطالعه در زندگی امامان و سایر انسان های مؤمن )شهدا، بزرگان دین و...(،  حضور در 
مسجد و...

بیشتر بدانیم: این بخش به دنبال پررنگ کردن بحث برنامه ریزی برای تالوت منظم قرآن و نیز 
اقامه نماز اول وقت است. این دو کار در سیره ائمه و اولیاء خدا از بهترین راهکارها برای افزایش ایمان 
به خداست. اگر دانش آموزان یاد بگیرند که برنامه ای منظم و روزانه برای تالوت قرآن داشته باشند و 

همچنین نماز خود را در ابتدای وقت آن بخوانند، نور ایمان را در قلب خود احساس خواهند کرد.
انجام نیکی ها و دوری از گناهان: در این قسمت رابطه دوسویه ایمان و عمل صالح بیان 
شده است. برای تبیین بهتر این مطلب می توان این مثال را زد: کسی که ارزش خدمت به نیازمندان و 
محرومان را می داند )شناخت( و سپس عالقه قلبی و باور قلبی به این کار پیدا می کند )ایمان(، رو   به سوی 
کمک به محرومان می آورد )عمل(، از طرف دیگر، با پا گذاشتن به این کار و روبرو شدن با محرومان و 
نیازمندان، روز به روز بر عالقه و محبتش به آنان و باور قلبی اش برای کمک به محرومان افزوده می شود 

)افزایش ایمان(.
ایمان                  عمل     

فعالیت کالسی: در این فعالیت سعی شده تا با ارائه یک مثال، دانش آموزان با تأثیر برخی اعمال 
بر ایمان انسان آگاه شونـد. به همین منظور ابتـدا روایتی از امیرالمؤمنین ذکر شده که دوستی با افـراد 
گناهکار را باعث از بین رفتن ایمان می دانند. دانش آموزان با توجه به این حدیث بایستی بیان کنند که 
دوستی با چنین افرادی چگونه باعث نابودی ایمان می شود. به عنوان نمونه این گونه دوستان به انسان 
پیشنهاد دیدن فیلم های نامناسب را می دهند که باعث از بین رفتن ایمان می شود. یا انسان تحت تأثیر 
آنها لباس هایی را می پوشد که باعث تضعیف ایمان انسان می شود، همچنین انسان پس از مدتی رفت و 
آمد با این افراد واجبات دین خود مثل نماز را به فراموشی می سپارد که خود عاملی در جهت تضعیف 

ایمان است.
با  ایمان را شناختند، اکنون شایسته است که  آموزان ارزش  آنکه دانش  از  پس  آثار ایمان: 
و  آرامش  انسان اشاره شده است:  بر  ایمان  اثر  به دو  این درس  بیشتر آشنا شوند. در  ایمان  ثمرات 
رهایی از احساس بیهودگی. انتخاب این دو اثر از میان آثار فراوان ایمان به خدا، به علت ویژگی های 
خاص روحی دانش آموزان در این سن است. دانش آموزان با ورود به این سن که سن استقالل طلبی 
و شکل گیری شخصیت و هویت نوجوان است با بحران های متعددی مواجه می شوند که از آن جمله 

احساس تشویش و اضطراب و نیز احساس سردرگمی و بیهودگی در زندگی است.
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نوجوان امروزی به دلیل قرار گرفتن در دنیای غرب زده کنونی و به چالش کشیده شدن هویت 
دینی وی، بیش از هر زمان دیگری با این بحران ها مواجه است. دنیای پر اضطراب غرب که هویت انسان 
را در همین دنیای مادی خالصه می کند، اگر چه به دلیل جاذبه های ظاهری موجب کشش جوانان به 
سمت خود می شود اما نمی تواند پاسخ گوی فطرت پاک نوجوان و جوان ما باشد. همین امر موجب 
می شود تا جوان امروزی گرفتار تشویش، اضطراب، افسردگی و احساس پوچی شود. از این رو، الزم 
است تا بداند که برای رهایی از این ورطه باید قلب خود را با یاد و نام خدا آرام کند و هویت واقعی خود 

را در سایه ایمان به خدا پیدا نماید.

دانستنی های معلم
1ــ امام خمینی در کتاب »چهل حدیث« می نویسد: بدان که »ایمان« غیر از علم به خدا و سایر 
صفات کمالیٔه ثبوتیه و جاللیه و سلبیه و علم به مالئکه و رسل و کتب و یوم قیامت است. چه بسا کسی 
دارای این علم باشد و مؤمن نباشد. شیطان، عاِلم به تمام این مراتب به قدر من و شما هست و کافر است. 
بلکه ایمان یک عمل قلبی است که تا آن نباشد، ایمان نیست. باید کسی که از روی برهان عقلی یا ضرورت 
ادیان چیزی را علم پیدا کرد، به قلب خود نیز تسلیم آنها شود و علم قلبی را، که یک نحو تسلیم و خضوع 
است و یک طور تقبل و زیر بار رفتن است، انجام دهد تا مؤمن گردد. و کمال ایمان، »اطمینان« است. 
نور ایمان که قوی شد، به دنبالش اطمینان در قلب حاصل می شود و تمام اینها غیر از علم است. ممکن 
است عقل شما به برهان، چیزی را ادراک کند ولی قلب تسلیم نشده باشد و علم بی فایده گردد؛ مثالً شما 
به عقل خود ادراک کردید که مرده نمی تواند به کسی ضرر بزند و تمام مرده های عالم به قدر مگس، حس 
و حرکت ندارند و تمام قوای جسمانی و نفسانی از او مفارقت کرده، ولی چون این مطلب را قلب قبول 
نکرده و تسلیم عقل نشده، شما نمی توانید با یک مرده در شبی تاریک به سر ببرید. ولی اگر قلب تسلیم 
عقل شد و این حکم را از او قبول کرد، این کار برای شما هیچ اشکالی ندارد و چنانچه بعد از چند مرتبه 

اقدام، قلب تسلیم شده، دیگر باکی از مرده نمی کند1.
٢ــ شعری در خصوص ایمان:

شخص انسان دارد و شخصیت انسان نداردآدمی کانـدر طریـق معرفـت ایمـان نـدارد
تـا بدانـی هیـچ ارزش علم بـی ایمان نداردای که مغروری به دانش، دانشت را بیشتر کن
لرزد و ریزد گر از ایمان پی و بنیان نداردکاخ دانش گر همه از سنگ و از پوالدسازی

١ــ شرح چهل حدیث، ص ٣٧
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٣ــ نکاتی در خصوص بخش»تفکر پیرامون آیات خدا در گستره هستی«: 
آیا می دانید یک میلیون کره زمین در خورشید جا می شود؟

آیا می دانید در هر ثانیه 4/5 میلیون تن از خورشید می سوزد و به انرژی تبدیل می شود؟
آیا می دانید رقم تخمین زده شده از ستاره های جهان 300،000،000،000،000،000،000،000

) سه به همراه بیست و سه صفر( است؟
نهایتاً  تاریک )در دل کویر(  آیا می دانید که ما در یک شب کامالً صاف و در منطقه ای کامالً 

3000 ستاره را با چشم می بینیم؟
آیا می دانید که براساس محاسبات ستاره  شناسان حدود یکصد میلیارد کهکشان در آسمان وجود 
دارد که کهکشان راه شیری، یعنی کهکشانی که ما در آن قرار داریم، تنها یکی از این کهکشان هاست؟
آیا می دانید وقتی انگشت خود را به سمت آسمان می گیرید، تنها پشت یک بند آن معادل 50 هزار 

کهکشان  وجود دارد؟
آیا می دانید که هر کدام از این کهکشان ها به تنهایی بین 100 تا 200 میلیارد ستاره را در خود 

جای داده اند؟ 
آیا می دانید که نزدیک ترین کهکشان به ما بیش از دو میلیون سال نوری و دورترین کهکشانی که 
تاکنون با ابزارهای پیشرفته امروزی رصد شده است، 13 میلیارد سال نوری با ما فاصله دارد؟ )یعنی 
این نوری که امروز ما از نزدیک ترین ستاره می بینیم مربوط به دو میلیون سال پیش است که اکنون به 

دست ما رسیده است؟(
یعنی اگر در هر ثانیه، 300 هزار کیلومتر را طی کنیم،  بعد از 13میلیارد سال به این کهکشان 

می رسیم.1
آیا می دانید ...

شما با شنیدن این همه شگفتی ها، چه احساسی نسبت به خالق هستی پیدا می کنید؟
4ــ ویژگی های انسان مؤمن از نگاه امام سجاد)ع(: عالماُت المؤمِن َخمٌس: الَورُع فی 

دُق عند الخوِف بُر عند المصیبِة ، والِحلُْم عنـد الغضـِب ، والصِّ دقُة فی الِقلِّة ، والصَّ الَخلوِة ، والصَّ
امام زین العابـدین علیه السالم: نشانـه هاى مـؤمن پنج تاست: پارسایى در خلـوت، صدقه دادن در 
تنگدستى ، شکیبایى در برابر مصیبت، بردبارى هنگام خشم، و راست گویى با وجود بیم و ترس )بحاراالنوار 

ج 64 ص293(

1ــ برگرفته از سایت تخصصی انجمن نجوم ایران.
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٥ ــ متنی زیبا و مناسب برای بخش »راه های دستیابی و تقویت ایمان«
»مدتی بود که احساس می کردم، حالم خوب نیست. برای معاینه به درمانگاه خدا رفتم. آزمایش 
خون گرفتند؛ معلوم شد که میزان ایمانم پایین آمده است. زمانی که دمای بدنم را سنجیدند، دماسنج 40 
درجه اضطراب نشان داد. ضربان قلبم را که گرفتند، معلوم شد که قلبم مدتی است برای خدا نمی تپد. 
چشمم را معاینه کردند، معلوم شد مشکل نزدیک بینی هم دارم، چون جز خودم و خواسته های دنیوی 
خودم کسی را نمی دیدم، زمانی که از مشکل شنوایی ام شکایت کردم، معلوم شد که مدتی است صدای 
خدا را، آن گاه که در طول روز مرا به صحبت با خویش می خواند، نمی شنوم. وقتی که معاینات تمام 
شد و از حال و روز بد خودم باخبر شدم، خداوند مهربان برای درمان همٔه این امراض به من مشاوره ای 
رایگان داد و من نیز تصمیم گرفتم از این پس تنها از داروهایی که در کلمات راستینش برایم تجویز کرده 
است، استفاده کنم: هر شبانه روز پنج نوبت نماز بخوانم، در هر 24 ساعت حداقل روزی یک صفحه 
قرآن تالوت کنم و در معانی آیات آن بیندیشم، هر صبح خود را با توکل به خدا آغاز نمایم و زمانی که به 

بستر می روم به کارهای آن روز خود فکر کنم و از اشتباهاتم توبه نمایم.«

منابع برای مطالعه بیشتر
1ــ مقدمه ای بر جهان بینی اسالمی)انسان و ایمان(، شهید مرتضی مطهری، انتشارات صدرا.

2ــ نظریه ایمان در عرصه کالم و قرآن، محسن جوادی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه ها.
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هدف کلی
معرفی دین الهی به عنوان برنامه کامل زندگی و راه رسیدن به سعادت

اهداف جزئی: 
ــ آشنایی با موضوعات مشترک دعوت انبیا 

ــ پی بردن به یکی بودن دین الهی
ــ شناخت دالیل عدم تحقق هدف دین در برخی از جوامع دین دار

ــ آشنایی با روش های دفاع از دین
 ــ ارائٔه نمونه هایی از مدافعان دین

ضرورت درس
این درس از دروس بنیادی در تعلیم و تربیت دینی است زیرا به اصل دین و فلسفٔه وجودی آن 
می پردازد، تحلیل درست این مهم و درک درست دانش آموز از آن در پذیرش سایر مسائل در حوزه های 

اخالقی، اعتقادی و احکام دین نقش سازنده و عمیقی خواهد داشت.

ن �ی
ن راس�ت د�ی
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این درس به این پرسش ها پاسخ می دهد
1ــ آیا با وجود علم، باز هم نیاز به دین داریم؟ 

2ــ آیا ما یک دین داریم یا چند دین؟
3ــ مهم ترین آموزه های دین واحد چیست؟

4ــ دالیلی که جوامع دین دار عقب مانده هستند، چیست؟
5ــ وظایف ما نسبت به دین چیست؟

٦ ــ چه کسی صالحیت ارائه دین به انسان را دارد؟

محورهای اصلی درس
1ــ همٔه انسان ها به دنبال سعادت در زندگی هستند اما مصداق  های سعادتمندی در نزد آنها متفاوت است.
2ــ برای رسیدن به سعادت باید به همٔه سؤاالت اساسی انسان پاسخ درست و قابل اعتماد داد، 

تا براساس آن برنامه زندگی را طراحی نمود.
3ــ توانایی های انسان محدود است و نمی تواند به همٔه سؤاالت پاسخ دهد.

4ــ خداوند متعال به خاطر داشتن دو صفت خالق بودن و عالم بودن، توانایی پاسخ به سؤاالت   و 
نیازهای انسان را دارد.

5ــ همٔه پیامبران در طول تاریخ به یک دین دعوت می کرده اند.
6ــ ایمان به خدای یگانه و پرستش او و ایمان به دنیای پس از این دنیا و جزای عادالنٔه انسان ها 

در آن سرا دو موضوع اساسی و زیربنای دعوت انبیاء بوده است.
7ــ هدف محوری پیامبران ایمان به خدای یگانه و تقرب به اوست و راه تقرب اخالص در همٔه 

رفتارهاست.
8  ــ جهل به دین و عمل نکردن به دستورات آن مهم ترین عوامل گرفتاری و مشکالت جوامع 

مسلمان است.
9ــ پاسداری از دین می تواند در سه شکل دفاع علمی، عمل بر اساس دین و دفاع در صحنٔه 

نبرد باشد.

تحلیل اجزای درس 
ورودیه: ورودیٔه این درس با عنوان »مقایسه کنید« می باشد. در این مقایسه شبه جزیرٔه عربستان 

ٔ
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در دو موقعیت پیش از بعثت )دورٔه جاهلیت( و پس از آن محور قرار گرفته است. )این مقایسه از خطبه 
26 نهج البالغه گرفته شده است.(

عدم ذکر نام عربستان جهت برانگیختن حس کنجکاوی دانش آموز و ایجاد شرایط مناسب برای 
گفتگوی پیرامون فعالیت کالسی است.

در این بخش مصداق های روشن ارتباطات بشر یعنی ارتباط با خالق، خلق، خود و خلقت به 
شکل صریح و گاه ضمنی در دو دورهٔ زمانی مقایسه شده و تفاوت آنها کامالً  آشکار است.

پرستش خدای یگانه در مقابل چندگانه پرستی )شرک(، زندگی همراه با مالل و سختی در مقابل 
زندگی با رفاه بیشتر، زندگی سراسر جنگ، خونریزی و پایمال کردن حقوق انسان در مقابل به رسمیت 
شناختن حقوق دیگران و عدم تعّدی به یکدیگر و حاکمیت جهالت و نادانی بر زندگی در مقابل زندگی 

مبتنی بر علم و دانش.
در این ورودیه مصداق هایی ذکر شده است. همکاران عزیز با مطالعٔه شرایط اجتماعی و فرهنگی 
دورٔه جاهلیت می توانند مثال های متعدد دیگری را اضافه نمایند. ما در بخش دانستنی ها به برخی دیگر 
از این موضوعات اشاره کرده ایم. همکاران محترم در این بخش با محور قرار دادن زمان و تکیه بر آن 
)بیست سال( و تحلیل تک تک عبارات شرایطی را فراهم نمایند تا نهایتاً با مشارکت فعال دانش آموزان، 

ایشان به صورت کامل تفاوت ها را درک نمایند.
فعالیت کالسی: پس از درک کامل تفاوت های دو دوره با ایجاد تناظر یک به یک گزاره ها در 
زمینه های مختلف سؤال مطرح شود. ممکن است در پاسخ به این سؤال آمدن دین یا بعثت نبی و عباراتی 

نظیر آن گفته شود که صحیح می باشد.
در حقیقت مجموع ورودیه و فعالیت پس از آن وظیفٔه ایجاد شرایط برای درک و فهم دانش آموزان 
از آثار و فواید دین را بر عهده دارند. در جامعه شناسی از این موضوع با عنوان کارکرد دین بحث می شود 

و در کالم از آن با عنوان فواید بعثت انبیاء یاد می شود.
٭  ٭  ٭

پس از فعالیت کالسی و در ادامٔه جایگاه دین در زندگی بشر به فلسفٔه وجودی دین مبتنی بر آنچه 
که در علم کالم از آن با عنوان ضرورت نزول وحی و بعثت نام برده می شود پرداخته است. در این مثال، 

با استدالل عقالنی ضرورت دین برای رسیدن به سعادت بشر محور قرار گرفته است.
محور این استدالل عالم بودن خداوند بر اسرار آفرینش از جمله ابعاد، نیازها و ظرفیت انسان است.
 در این بخش ابتدا بر سعادت طلبی انسان و عدم تحقق این مهم در زندگی تأکید شده است و 
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برنامٔه  به عوامل و زمینه های  را  »برنامٔه زندگی«، ذهن دانش آموز  با محوریت  با طرح سؤاالتی  سپس 
درست برای رسیدن به سعادت سوق می دهد.

در ادامه »سعادت بشر« را وابسته به ارائٔه پاسخ درست و قانع کننده به سؤاالت اساسی زندگی 
می داند و در ادامه به این سؤاالت پرداخته شده است.

هدف از طرح این سؤاالت روشن شدن این نکته است که انسان با محدودیت هایی روبه روست 
این  قید  از  نیازمند عامل دیگری است که  و  پاسخ دهد  این سؤاالت اساسی  به  نمی تواند  تنهایی  به  و 
محدودیت رها باشد. پاراگراف انتهایی این بخش با یادآوری ورودیه، بر این نکته تأکید می کند که تفاوت 

در منابع پاسخ گویی به سؤاالت بشرتفاوت عظیمی را در سعادت بشر می تواند به همراه داشته باشد.
فعالیت کالسی: این فعالیت کالسی، به یکی از مهم ترین سؤاالت مطرح در حوزٔه دین پرداخته 
است. پاسخ به این سؤال با مشارکت دانش آموزان ارائه می شود. تحلیل درست سؤال و پاسخ درست 

آن و تسلط آنان حکایت از فهم درست مطالب پیشین دارد.
از مهم ترین آسیب هایی که آموزش علوم تجربی به حوزٔه تربیت دینی می تواند وارد کند و زمینٔه 
تقابل دین و علم را در ذهن دانش آموز ایجاد نماید و در نهایت به باورهای دینی دانش آموز لطمه زند، 

»علم باوری« است.
»علم باوری« )scientism( یا همان علم زدگی معتقد است که »فقط در علوم تجربی این توان 

وجود دارد که بتواند حقایق را به شکل صحیح نشان دهد«. 
با  که  می داند چرا  اعتبار  فاقد  و  دو  درجه  آموزه های  را  دینی  آموزه های  نگاه  نوع  این  ترویج 
فیلترهای معرفت ساز در علوم طبیعی و تجربی به دست نیامده اند. این در حالی است که انسان تنها به 
بخشی از معارف از طریق تجربه دست می یابد. از این رو در تبیین علوم باید بر این نکته توجه شود که 
اصوالً حوزٔه کار علم کجاست؟ آیا در هر زمینه ای می تواند معرفت ارائه دهد؛ ثانیاً آیا همٔه یافته های 

علوم براساس آزمایش به دست آمده است.
٭  ٭  ٭

پس از فعالیت کالسی برای نخستین بار از »دین الهی« سخن به میان آمده است. آنچه پیش از 
این آمده بود در باب محدودیت انسان در پاسخ گویی به سؤاالت اساسی و نیاز به کمک در یافتن پاسخ  

این پرسش ها بود.
خداوند متعال با داشتن سه ویژگِی خالق بودن، عالم بودن و قادر بودن ضمن پاسخ گویی به سؤال 

بشر از طریق وحی و با واسطٔه پیامبران، راه و برنامٔه سعادت بشر را در اختیار او قرار داده است.
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فعالیت کالسی: این فعالیت تأکید مجددی بر »ضرورت بعثت انبیاء« است. انبیاء با تعلیم و 
تزکیٔه انسان ها آنها را از ضاللت و گمراهی، که پیش از بعثت در آن می زیسته اند، خارج می نماید.

در ارائٔه مصداق هایی از ضاللت می توان از دانش آموزان یا مطالب ابتدای درس بهره گرفت.
دین واحد، پیامبران متعدد: این بخش به سؤال مهم دیگری در حوزٔه دین پاسخ می دهد. 
با توجه به کثرت انبیاء الهی آیا آنها دین های متفاوتی ارائه داده اند یا آنکه یک راه و برنامه را از جانب 

خداوند آورده اند؟
برای پاسخ گویی به این سؤال می توان از استدالل های عقالنی مبتنی بر فطرت یکسان بشر بهره 
گرفت. خالصٔه این استدالل آن است که چون بشر خلقتی یکسان دارد و از سوی دیگر، غایت و هدفی 

واحد دارد، لذا باید برنامٔه واحدی برای هدایتش به سوی هدف ارائه نمود.
در این درس از این استدالل بهره گرفته نشده است بلکه با محور قرار دادن آموزه های الهی 
مشترک، که توسط پیامبران آورده شده است، واحد بودن راه و برنامٔه سعادت بشر ترسیم شده است و 
در ادامه، فرایند واحد و مشترک انبیاء الهی در دعوت مردم به این آموزه ها آمده است: اصالح عقاید 
باطل، توجه به تفکر و دعوت به آن، تأکید بر بحث معاد و روز جزا، و ارائٔه برنامٔه زندگی بر اساس عقاید 

درست ارائه شده با محوریت رضای خداوند.
در  دین  نقش  و  دین  فلسفٔه وجودی  بر  تاکنون  تمرکز درس  که  آنجا  از  دین داری:  و  دین دانی 
سعادتمندی دنیوی و اخروی بشر بوده است، ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا اکنون جوامع 
دین دار به سعادت نرسیده اند و یا حتی ممکن است برخی عامدانه و از روی غرض با توجه به شرایط حاکم بر 
جوامع اسالمی، دین را عامل عقب ماندگی ایشان معرفی نمایند. بخش حاضر برای پاسخ گویی به همین سؤال 
و شبهه طراحی شده است و عوامل و زمینه های عقب ماندگی ارائه شده است. این بخش می  تواند شرایطی 
فراهم آورد که دانش آموز به نقد و ارزیابی خود و محیط بپردازد. برای انجام این  بخش، طرح سؤال از 
جانب دبیر گرامی و گفتگوی دانش آموزان در خصوص این مسئله را پیشنهاد می کنیم. حتی می توان مدیریت 
کالس را به عهدهٔ دانش آموزان گذاشت. پایبندی به نتایج این روش، با جهت دهی دبیر پایدارتر خواهد بود.

پرداخته است. مناسب است که  از دین  به راه های دفاع  آخرین بخش درس  دفاع از دین: 
این بخش در فضای گفتگوی میان دانش آموزان پرورده شود و توسط دبیر محترم جمع بندی گردد. 
این قسمت به نوعی در ارتباط با بخش قبل و مکمل آن است. چرا که این دو بخش در صدد ترسیم 
وظیفه مسلمانان در خصوص دین است. یعنی یک مسلمان باید هم نسبت به دین شناخت داشته باشد 
)دین دان (، هم به آن عمل کند ) دین دار( و درنهایت از آن دفاع نماید )دین بان(. پس به طور خالصه 
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می توان گفت که تربیت مسلمان واقعی مبتنی بر سه ضلع است:
1ــ دانایی ما از دین )دیندانی (؛ دین خود را بشناسیم و با احکام و معارف آن آشنا شویم.

یعنی  ظاهر شود.  نیز  ما  رفتار  و  اعمال  در  دین  یعنی  )دینداری(؛  دین  از  ما  دارایی های  2ــ 
آموزه های دینی را در رفتار فردی و اجتماعی خودمان پیاده کنیم.

3ــ قلٔه دینداری )دین بانی، یا همان دفاع از دین(؛ اینکه انسان نگهبان دین باشد و به مرحله ای 
برسد که تمام دارایی هایش  را برای حفظ دین خرج کند، یعنی دین بان شود.

امکان  و  مجازی  فضاهای  جمله  از  غیررسمی  و  رسمی  آموزشی  محیط های  و  ابزارها  تنوع 
بهره مندی سهل و آسان از آنها ضمن آنکه توانسته و می تواند آثار و برکات فراوانی در حوزٔه ترویج دین 
فراهم آورد، ممکن است این آسیب را به همراه داشته باشد که گزاره های غیراصیل به جای آموزه های 
اصیل بنشینند. در این میان معرفی اندیشمندان و آثار ایشان به نسل جوان از اهمیت فراوانی برخوردار 
است. در بحث حاضر یکی از این اندیشمندان که به روش دفاع علمی از دین دفاع کرده است به عنوان 

الگو معرفی شده است.
بخش حاضر به گونه ای انجام شود که هر یک از دانش آموزان در این زمینه بیندیشد و راهکاری 

ارائه نماید.

دانستنی های مورد نیاز معلم
1ــ در بحث تبیین انتظار بشر از دین، از چند بعد می توان به آن نگریست:

الف( تبیین انتظار بشر از دین، از راه بررسی ادلهٔ ضرورت بعثت انبیاء )روش عقلی 
در علم کالم(: 

اثبات ضرورت نزول وحی و بعثت برای رساندن انسان به سعادت واقعی و حقیقی خود او با این 
مقدمات تبیین می شود:

١ــ آفریدگار انسان، خدای علیم و حکیم است که او را برای مقصد و هدفی عالی آفریده است.
٢ــ انسان حقیقتی جاودانه است و باید در »صراط مستقیم« به سوی ابدیت حرکت کند تا از 

دین بانی

تربیت دینی
دین داریدین دانی
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این راه، سعادت ابدی خود را تأمین کند. و اگر در انتخاب این راه مرتکب خطا شود، دچار شقاوت و 
محرومیت از سعادت ابدی خواهد شد.

ابعاد  و  انسان  حقیقت  به  خداوند  فقط  است،  حکیم  و  علیم  خدای  مخلوق  انسان  چون  ٣ــ 
وجودی او و نیازهای وی واقف است و جز او از حقیقت انسان و نیازها و انتظارات واقعی انسان، 

آگاهی ندارد.
٤ــ چون فقط خداوند از حقیقت انسان و ابعاد وجودی و نیازهای او آگاه است، هیچ کس جز 
او نمی تواند راه رسیدن به سعادت را برای انسان مشخص سازد و اگر هم بخواهند در این راه گامی 

با فراهم کردن زمینه های سقوط  نیازهای انسان آگاه نیستند، دچار اشتباه شده،  به همٔه  بردارند چون 
انسان، موجب محرومیت ابدی وی می شوند.

در نتیجه خداوند برنامٔه هدایت انسان را تنظیم و آن را به وسیلٔه پیک معصوم ارسال می کند تا 
بشر با پیمودن راه و برنامٔه الهی، مصون از گزند سهو و نسیان و خطا زندگی خود را شکل دهد و به 

سعادت حقیقی خویش نایل آید.
بنابراین دلیل نیاز انسان به راهنمایی انسان کامل، آن است که بشر عادی، نه ظرفیت آن را دارد 
که به علوم بی کران احاطه پیدا کند و نه فرصت آن برای او فراهم است تا همٔه حقایق را تدریجاً بشناسد. 
از این رو بسیاری از خیرات هست که انسان خیر بودن آن را نمی داند، از آن گریزان است و بسیاری از 
شرور است که چون شر بودن آنها را نمی داند به سمت آن گرایش پیدا می کند )عسی ان تکرهوا شیئاً و 
هو خیر لکم و عسی تحبوا شیئا و هو شر لکم(. پس برای شناخت راه و مسیر سعادت نیاز به راهنمایی 

خداوند دارد.
ب( تبیین انتظار بشر از دین، از راه بررسی فواید دین )در علم کالم(:

بررسی فواید دین در کتاب های کالمی  با عنوان فواید بعثت انبیاء و در زبان جامعه شناسان از آن 
به کارکرد دین یا خدمات و حسنات دین آمده است.

خواجه نصیرالدین در تجرید االعتقاد جامع ترین بیان را در فواید دین ارائه کرده است: تأیید 
اشیاء  شناساندن  افعال،  قبح  و  حسن  شناخت  انسان،  نیاز  رفع  ترس،  بردن  بین  از  عقلی،  یافته های 
سودمند و زیان آور به انسان، حفظ نوع انسانی، تربیت و تکمیل انسان ها فراخور استعداد آنها، تعلیم 
صنایع و فنون سودمند، تعلیم اخالق و سیاسات، بیان ثواب و عقاب اعمال، معرفی انسان کامل به عنوان 
با آرامش، پاسخ به  به زندگی  به زندگی، راهنمایی  قلب عالم هستی، همبستگی اجتماعی، معنابخشی 

احساس تنهایی.
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2ــ فواید بعثت انبیاء در قرآن:
1ــ تعلیم حقایق دست نیافتنی )و یعلّمکم ما لم تکونوا تعلمون / بقره، 151(.

2ــ تزکیه )بقره، 129 و 151(.
3ــ اقامٔه قسط و عدل )حدید، 25(.
4ــ آزادی انسان ها )اعراف، 157(.

5ــ رفع اختالف )بقره، 213(.
6ــ یادآوری فطریات و مستقالت عقلیه )ابراهیم، 52(.

7ــ دعوت به حیات و زندگانی )انفال، 24(.
٣ــ پاسخ به برخی از پرسش های رایج دانش آموزان:

پرسش اول: اگر دینداری برای رسیدن به سعادت الزم و ضروری است، پس چرا کشورهایی 
که ظاهرًا بی دین هستند، غرق در سعادت و خوشبختی اند؟

اوالً در همین کشورها نیز مردم با مشکالت زیادی مانند افسردگی، عدم امنیت، از  جواب: 
هم گسیختگی شدید خانوادگی، رواج شدید مواد مخدر و الکل و … مواجه هستند و آنچه ما از رفاه و 
آرامش در این کشورها می بینیم تنها بخشی از چهرٔه این کشورهاست. ثانیًا هر چند مردم این کشورها 
به  پایبندی  نظم،  آنها فرهنگ ها و عادات خوبی همچون  میان  اما در  ندارند،  به دین  پایبندی چندانی 
قانون، روحیهٔ  کار و تالش برای تولید و آبادی کشور وجود دارد. مسلم است که هر کشوری که با 
جدیت تالش کند، به نتیجه خواهد رسید.البته توصیه به این اعمال در تعالیم دینی ما هم وجود دارد ولی 
متأسفانه مردم ما کمتر عمل می کنند. جمله معروفی که از سید جمال الدین اسد آبادی نقل می شود به 
همین موضوع مربوط است. ایشان می گوید: »من در اروپا اسالم را دیدم ولی مسلمانی را ندیدم اما در 
اینجا مسلمان می بینم ولی از اسالم خبری نیست« . ثالثاً فراموش نکنیم که خوشبختی و سعادت که دین 
به انسان هدیه می کند، هم خوشبختی در دنیاست و هم خوشبختی در آخرت و دین تنها به خوشبختی 
در دنیا بسنده نمی کند. پس ممکن است عده ای با کارو تالش برای دنیای خود، در این دنیا زندگی 

راحت تری داشته باشند، اما بدون رعایت دستورات دین، از سعادت اخروی محروم خواهند ماند.
پرسش دوم: خداوند به ما عقل داده است، پس دیگر چه نیازی به دین داریم؟

و  )عقل(  درونی  رسول  است.  داه  قرار  رسول  دو  انسان  خوشبختی  برای  خداوند  جواب: 
رسول ظاهری )پیامبر( هر یک از این رسوالن مأمور برطرف کردن بخشی از نیازهای انسان هستند به 

عنوان نمونه پرسش هایی همچون چگونه با ساخت وسایل و ابزارها زندگی راحت تری داشته باشیم؟ 
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به  قادر  انسان  عقل  و  دارند  قرار  عقل  در حوزه  و …  کنیم؟  پیاده  جامعه  در  را  نظم  چگونه 
پاسخگویی آنهاست. اما بخشی از سؤاالت انسان هست که عقل نمی تواند به آنها پاسخ دهد. پرسش هایی 
که از حیطه آزمایش و تجربه بشر خارج هستند، از جمله این سؤاالت هستند: روح چیست؟ سرنوشت 

ما در قیامت به چه چیزهایی بستگی دارد؟ عالم برزخ چگونه است؟ و …
پس عقل و دین دست در دست یکدیگر انسان را به سعادت و خوشبختی می رسانند و بدون 

هریک، دیگری نیز نمی تواند کارایی الزم را داشته باشد.
از  برخی  یا  و  افراد سرشناس،  از  برخی  است، چرا  دینداری الزم  واقعًا  اگر  پرسش سوم: 

دانشمندان و یا برخی از کشورها دین ندارند و یا به دین عمل نمی کنند؟
جواب: اگر شما ببینید که عده ای از مردم بهداشت را رعایت نمی کنند، شما چه می کنید؟ آیا 
را  بهداشت  باید  ما چرا  دیگر  باشند،  بیمار  ترجیح می دهند  که عده ای  بگوئید حاال  که  درست است 

رعایت کنیم؟ وقتی ما فواید دین را دانستیم، دیگر نمی توانیم برای دینداری منتظر دیگران باشیم.
4ــ شعری از جامی:

مپویید خواری  ره  عزت  مجوییددرین  دینداری  آیین  به جز 
که ره گم کردگان را رهنمایی ستازین عالم برون، ما را خدایی ست
که غیر او پرستش را سزا نیستپرستش جز خدایی را روا نیست

منابع برای مطالعه بیشتر
١ــ نیاز به دین، حسن یوسفیان، کانون اندیشه جوان.

٢ــ رهزنان دین )آسیب شناسی دین و دینداری در نهج البالغه(، مصطفی دلشاد تهرانی، نشر دریا.
٣ــ انتظار بشر از دین، آیت اللّٰه جوادی آملی، نشر اسراء.

٤ـ کارکردهای ماندگار دین، جمعی از محققین، مؤسسٔه علمی آینده سازان
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هدف کلی
شناخت برخی از ویژگی های مشترک رسوالن الهی

اهداف جزئی:
ــ آشنایی با ویژگی مبارزه با شرک، طاغوت و عقاید خرافی

ــ آشنایی با ویژگی عبودیت و تسلیم در برابر اوامر الهی
ــ آشنایی با ویژگی پایداری در سختی ها

ــ ارزیابی و نقد رفتار و عقاید فردی و اجتماعی خود بر اساس الگوی گرفته شده از پیامبران

ضرورت درس
وجود درس با محوریت معرفی شخصیت رسوالن الهی، پس از ارائٔه فلسفٔه وجودی دین الهی 

که در درس قبل ارائه  شد، از دو جهت ضرورت می یابد.
الف( از مهم ترین روش ها در تربیت دینی، معرفی الگو است. معرفی الگوها عالوه بر آنکه امکان 
انجام یک فعل را که در الگو تجلی یافته است نشان می دهد، چگونگی انجام آن را نیز به همراه دارد. 
به عبارتی دیگر به مخاطب، امکان انجام عمل و چگونگی آن را نشان می دهد. از همین رو است که قرآن 
کریم به معرفی الگوهای متعددی در جهات مثبت و منفی و با جنسیت های متفاوت پرداخته است. کتاب 
درسی پیام های آسمان که رسالت خود را تربیت دینی می داند با طراحی این درس، با تأسی از این روش 

قرآنی، به معرفی الگوهای مسیر سعادت اقدام نموده است.

ان الۀی �نما�ی را�ۀ
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ب( ضرورت دیگری که سبب طراحی این درس شده است، فضای رسانه ای به ویژه در حوزٔه 
سینما پیرامون پیامبران الهی است. در سال های اخیر، تولیدات سینمای غرب با محوریت پیامبران الهی 
افزون شده است. تصویری که در این فیلم ها از رسوالن الهی ارائه می شود، تصویری ناقص و البته 
انحرافی است به گونه ای که حتی برخی از آنها مورد اعتراض کلیسا نیز قرار گرفته است. این فیلم ها 
به آسانی در اختیار دانش آموزان قرار دارد و چنانچه اقدام مناسبی در این زمینه صورت نگیرد، تلقی 
دانش آموزان نسبت به پیامبران الهی ناقص و انحرافی می شود. ارائٔه این درس در پاسخ به این نیاز 

برخاسته از فضا و محیط حاکم بر دانش آموز است.
این درس به این پرسش ها پاسخ می دهد:

١ــ آشنایی با زندگی و ویژگی های پیامبران چه تأثیری بر زندگی ما دارد؟
٢ــ پیامبران الهی چه ویژگی های بارزی داشتند؟

٣ــ آیا دردنیای امروز نیز عقاید باطل و خرافی وجود دارد؟
٤ــ چگونه می توانیم همچون پیامبران تسلیم امر خدا باشیم و با عقاید باطل مبارزه کنیم؟

محورهای اصلی درس
1ــ پیروی از الگوهای مناسب سبب موفقیت در مسیر زندگی می شود و رسوالن الهی، الگوهای 

مسیر سعادت بشر هستند.
باطل و  از عقاید  پیروی نکردن  ایستادگی در راه حق،  بودن، استقامت و  امر خدا  2ــ تسلیم 

مبارزه با آنها از جمله ویژگی های مشترک رسوالن الهی بوده است.
٣ــ مخالفان پیامبران الهی با تکذیب پیامبران و قتل آنان به سرکشی در مقابل آنان می پرداختند.

٤ــ رمز استقامت پیامبران در مقابل مخالفان، اطمینان به وعده های بزرگ الهی بوده است.
برای خداوند است و مهم ترین رسالت  یا شریکان  باطل وجود شریک  از مهم ترین عقاید  5  ــ 

پیامبران دعوت به یکتاپرستی است که در مقابل آن عقیدٔه باطل قرار دارد.
6 ــ دلیل قرار  دادن شریک برای خدا و پرستش آنها، اعتقاد به دخالت آنها در خیر و شر زندگی 

بوده است. 
و  محکم  استدالل  با  آنها  اعتقاد  دانستن  خرافه  مشرکان، ضمن  مقابل  در  الهی  رسوالن  7ــ 

دعوت به اندیشه ورزی و تفکر به مبارزه با عقاید باطل شان می پرداختند.
8  ــ از مهم ترین عوامل گمراهی مردم، » علم نداشتن« و تبعیت از کسانی بوده است که آنها نیز 
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علم نداشته اند.
9ــ عقاید خرافی منحصر به زمان خاصی نیست. آنها را باید شناخت و برای از بین رفتن آنها 

اقدام کرد.

تحلیل اجزای درس
ورودیه: این ورودیه به صورت ضمنی به دنبال تبیین بحث ضرورت اسوه قرار  دادن پیامبران 
اهمیت  پیامبران  ویژگی های  با  آشنایی  بنابراین ضرورت،  است.  مسیر سعادت  کردن  برای طی  الهی، 
می یابد. بنابراین آشنایی با ویژگی های پیامبران الهی از طریق تبیین ضرورت الگو قرار دادن پیامبران در 

ورودیه، فضای الزم برای ورود به درس را فراهم می آورد.
این ورودیه با استفاده از مثال عینی و ملموس، که قابلیت اجرا دارد به بحث الگو و اسوه وارد 
شده است. برای طی کردن درست این بخش ضرورت دارد که دانش آموزان به صورت عملی به نوشتن 
متن در دو حالت الگو داشتن و نداشتن اقدام نمایند تا به  صورت محسوس تفاوت دو حالت برایشان 

روشن گردد.
سعی شده در انتخاب محتوا برای تمرین خط، از محتوای متناسب با متن بهره گیری شود. بنابراین 
شعر انتخاب شده، هدفمند و با عنایت بوده است. توجه به این نکته ضروری است که مضمون شعر در این 

بخش موضوعیت ندارد و نباید فرایند آموزش این بخش بر توضیح محتوای شعر متمرکز شود.
پس از انجام عملی و نوشتن شعر و فهم این نکته که داشتن الگو تأثیر فراوانی بر داشتن خط زیبا 
دارد، به یک نکته باید توجه شود و آنکه هر الگویی باید متناسب با هدف باشد. بر این اساس، زمانی که 

طی مسیر سعادت ابدی هدف است الگوی متناسب با آن، پیامبران الهی هستند.
به صورت خالصه آنچه در این ورودیه مورد نظر است آن است که:

زمینه های  در  را  نقص خود  آنکه  برای  و  هستند  نقص  دارای  مختلف  ابعاد  در  انسان ها  1ــ 
مختلف برطرف نمایند احتیاج به الگو دارند.

2ــ در انتخاب الگوها، باید به تناسب الگوها با نوع فعالیت و هدف پیش رو توجه ویژه نمود. 
الگوها  بهترین  الهی«  »پیامبران  اساس  این  بر  است.  نظر  مورد  ابدی  سعادت  مسیر  طی  اینجا  در 

هستند.
3ــ تبعیت از پیامبران الهی، بدون آشنایی با ویژگی های آنها میسر نمی باشد؛ بنابراین الزم است 

شناخت کافی از ویژگی های آنها به دست آوریم. درس حاضر به این مهم می پردازد.
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نکتۀ مهم: دربارٔه ورودیه ها به این نکته باید توجه کرد که محتوای ورودیه ها دارای دو حالت 
متفاوت می باشند:

گاه محتواها صرفاً طریقیت دارند. به این معنا که برای وصول به هدف موردنظر از آنها به عنوان 
از  می تواند  معلم  یعنی  ندارند  ولی موضوعیت  نمایند  فهم موضوع کمک  به  تا  می شود  استفاده  ابزار 
محتوای متفاوتی استفاده نماید. به عنوان مثال در درس حاضر استفاده از مثال خط و نگارش صرفاً 
طریقیت دارد و دبیر محترم می تواند از هر مثال دیگری در این موضوع استفاده نماید، مثل الگوها در 

خیاطی و ... . بدیهی است از این بخش ها در طراحی سؤال استفاده نمی شود.
اّما برخی دیگر از محتواها عالوه بر طریقیت، موضوعیت نیز دارند. یعنی خود محتوای ورودیه 

مهم و دارای بار آموزشی است. نمونٔه بارز این نوع محتواها را در ورودیه درس قبل داشتیم.
این مهم در بحث ارزشیابی نیز اثرگذار است چرا که از محتواهایی که هم طریقیت دارند و هم 

موضوعیت سؤال طراحی می شود و از آن بخش که صرفاً طریقیت دارد سؤالی طرح نمی گردد.

ویژگی های پیامبران
خداوند،  امر  برابر  در  تسلیم  است.  شده  انتخاب  ویژگی  سه  پیامبران،  ویژگی های  مجموع  از 

استقامت و پایداری در راه خدا و پیروی نکردن از عقاید باطل و مبارزه با آنها.
ویژگی های ارائه شده در سه حیطٔه کامالً متفاوت ارائه شده اند.

الف( ویژگی تسلیم در برابر امر خداوند: این ویژگی به رابطٔه شخصی پیامبران با خداوند 
متعال اشاره دارد. 

قبل از بیان مصداق های تسلیم رسوالن در برابر اوامر و خواسته ها، تسلیم امر موال بودن را در 
زندگی دنیایی و در میان جامعٔه انسانی را امری عقالیی دانسته اند و از این موضوع دنیایی استفاده کرده و 

وجود این خصلت در میان برگزیدگان الهی را جزء الینفک حکمت خداوند دانسته است.
در بیان نمونه ها، سه مصداق از تسلیم بودن سه رسول که دو تن از آنها اولوالعزم می باشند، ارائه 

شده است.
1ــ حضرت ابراهیم علیه السالم: دانش آموزان در پایٔه دوم دورٔه ابتدایی با این شخصیت آشنا 
شده اند. این آشنایی در قالب گفتگوی ایشان با حاکم زمان خود، که جلوه ای از شجاعت کم نظیر آن 
حضرت است، بوده است. خوب است بدانیم در قرآن کریم در میان رسوالن الهی دو پیامبر به صراحت 

به عنوان الگو معرفی شده اند؛ حضرت رسول اکرم )ص( و حضرت ابراهیم علیه السالم.
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ابراهیم  حضرت  یهودیان،  و  مسیحیان  مشرکان،  با  مقابله  فرایند  در  کریم  قرآن  سراسر  در 
علیه السالم مقیاس سنجش عقاید آنان بوده است.

2ــ حضرت موسی علیه السالم: این پیامبر بزرگ الهی در پایٔه چهارم ابتدایی به دانش آموزان 
معرفی شده و داستان والدت ایشان محور آموزش بوده است. پیش از آن در درس قرآن، جریان محاجه 
ایشان با فرعون و معجزات آن حضرت آمده است.اما داستان ارائه شده در این درس برای اولین بار در 

کتاب های درسی آمده است و آشنایی پیشین برای آن وجود ندارد. 
علیه  السالم است. در  ایوب  به حضرت  مربوط  علیه السالم: داستان سوم  ایوب  3ــ حضرت 
تدریس این بخش نیز نیازمند آن هستیم که مشکالت و سختی های حضرت ایوب برای دانش آموزان بیان 

شود. شناخت تاریخ و مکان نبوت ایشان می تواند به تدریس کمک نماید.
استفاده از آیات قرآن کریم در فرایند تدریس این داستان ها، ضمن ایجاد فضای معنوی، سبب 

آشنایی بیشتر با قرآن کریم می گردد و زمینٔه مطالعٔه بیش از پیش قرآن را فراهم می آورد.
سوی  از  باید  که  باشد  داشته  متعددی  جواب های  می تواند  فعالیت  این  کالسی:  فعالیت 
دانش آموزان بیان شود. هدف این فعالیت این است که دانش آموز پس از آشنایی با صفات پیامبران 

سعی در پیاده کردن این صفات در زندگی خود داشته باشد.
ب( ویژگی استقامت و پایداری در راه خدا: این ویژگی در رابطٔه پیامبر با خلق خداست با 
محوریت دعوت الهی. مواجهٔه مردم با دعوت پیامبر اکرم دو نمود کامالً متمایز در دو بُعد متفاوت داشته 

است و این جریان بدون استثناء برای همٔه رسوالن الهی در طول تاریخ رخ داده است.
گروهی ایمان آورده اند و گروه دیگری با محور قرار دادن زندگی این دنیا و با اعتقاد به تقابل میان 
لذت های دنیا و آخرت، در تقابل پیامبران دو گونه عکس العمل نشان داده اند: ایراد اتهام دروغگویی و 

دیگری قتل.
محتواها،  افسانه  بودن  بودن،  مجنون  بودن،  ساحر  قالب  در  الهی  رسوالن  خواندن  دروغگو 

مسخره کردن و افترا صورت می گرفت.
در این بخش نیز دو رسول یعنی حضرت نوح علیه السالم و حضرت ابراهیم علیه السالم 
انتخاب شده انـد. دانش آمـوزان بـا حضرت نـوح )ع( در پایٔه دوم ابتدایی بـه صورت مختصر آشنا 
شده اند. ایشان نماد استقامت می باشند، به گونه ای که پس از 950 سال دعوت، عدٔه معدودی به 
وی ایمان آوردند و سایرین در مقابل ایشان به انواع آزار و اذیت، تمسخر، تهدید و ... متوسل 

شدند.
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در بخش دیگر به استقامت حضرت ابراهیم )ع( در مواجهه با نزدیکان، مردم مشرک و پادشاه 
زمان خود پرداخته شده است. نکتٔه بسیار مهم این بخش دلیل و مبنای این همه استقامت می باشد که 

همان وعده های بزرگ الهی است.
فعالیت کالسی: در این فعالیت که یک فعالیت تکمیلی است از دانش های پیشین دانش آموز 
استفاده شده است. به این ترتیب بخشی از محتوای آموزشی با این فعالیت ارائه می شود. این فعالیت 
ابوطالب،  شعب  بزرگ  جریان  سه  در  ایشان  گرانمایٔه  اصحاب  و  بزرگوار  پیامبر  استقامت  بر  متمرکز 

لیلةالمبیت و جنگ ُاُحد است.
که  این جهت  از  از درس  این بخش  آنها:  با  باطل و مبارزه  از عقاید  پیروی نکردن  ج( 
می تواند با زندگی روزمرٔه دانش آموز ارتباط ایجاد نماید و زمینٔه نقد و ارزیابی اندیشه های خود و محیط 
را فراهم آورد از اهمیت دو چندانی برخوردار است. برای پردازش این موضوع در زمان پیامبران الهی، 
مهم ترین عقیدهٔ باطل یعنی عقیده به »شرک« مورد توجه قرارگرفته است. از نگاه مشرکان، خداوند خالق 
آسمان ها و زمین است اما تدابیر دنیا در اختیار شریکان وی است. شرکاء الهی بین اقوام مشرک متفاوت 
بوده است. ستارگان، ماه، خورشید، بت ها و ... نمونه هایی از این شرکاء بوده اند. آنها با اعتقاد به اینکه 

خیر و شر دنیایشان وابسته به آنهاست به عنوان منبع خیرات وکاشف مضرات عبادت می شوند.
روش مبارزهٔ پیامبران با این عقیدهٔ باطل بخش دوم این موضوع است. این روش ها عبارت اند از:

1ــ روش عملی؛ عدم اعتقاد پیامبران به شرک و باطل دانستن این عقیده.
2ــ ارائٔه دالیل روشن مبنی بر درست نبودن این اعتقاد.

3ــ دعوت مردم به اندیشه ورزی و تفکر پیرامون پدیده های الهی و همچنین نقد اندیشه های خود 
در خصوص توانایی های  بت ها.

در ادامٔه این موضوع به مهم ترین عاملی که سبب تبعیت مردم از عقاید باطل می شود توجه شده 
است؛ یعنی پیروی از کسانی که علم و آگاهی نداشته اند )آبا و اجداد(. این موضوع در آیات متعددی 

از قرآن آمده است.
راه رهایی از بند عقاید باطل مراجعه به کسانی است که دارای »علم الهی« بوده و از منبع دانش 
و علم یعنی خداوند متعال کسب فیض می نمایند. مراجعه به آنها و تبعیت از ایشان راهکار خالصی از 

قیود عقاید باطل و خرافه هاست.
فعالیت کالسی: در این بخش عدم تبعیت از علم و عالمان الهی محور خرافه پرستی معرفی شده 
است. در این فعالیت با ارائٔه آیات قرآنی مصداق هایی از نداشتن علم و آگاهی و آسیب ها و مشکالتی 
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که ناشی از آنهاست بیان شده است:
ــ شریک قرار دادن برای خدا در حالیکه دلیلی برای آن ندارند.
ــ احتجاج و مجادله بر پایٔه جعل و هوی و هوس و نداشتن علم.

ــ ایجاد دختران و پسران برای خداوند بدون داشتن علم.
به  پیامبران  دعوت  مقابل  در  مشرکان  پیامبران:  مبارزۀ  مقابل  در  مشرکان  عکس العمل 
دفاع  باطل  از  باطل  با  و  می کردند  مطرح  را  دیگری  عقاید خرافی، خرافات  از  دوری  و  یگانه پرستی 

می کردند. تطّیر یا فال بد زدن از جملٔه این باطل ها بود. 
وجود عقاید باطل و خرافه و تبعیت از آنها منحصر به زمان خاصی نبوده است و در زمان کنونی 
نیز با انبوهی از این امور غیرواقع که در میان مردم جهان گسترش یافته و پیروانی دارند روبه رو هستیم.
یک نکته: در درس پیشین بر این نکته که علم، توانایی پاسخگویی به سؤاالت انسان را ندارد، 
تأکید کردیم؛ اما در این درس بر ضرورت تبعیت از علم و عالمان تأکید نمودیم آیا این دو در تناقض 

نیست. در این زمینه باید به نکات زیر توجه کرد:
اوالً: منظور از علم در درس قبل علم به معنای علوم تجربی که محصول تالش انسان ها است، بود.

ثانیًا: تأکید کردیم »علم« به تنهایی قادر به پاسخگویی به تمام نیازهای انسان نیست و درعین حال 
واقع نمایی علم را در بخشی از امور نفی نکردیم. اما مراد از علم در این درس، علمی  است که از منبع 
اصیل آن، خالق جهان هستی، صادر شده و از طریق پیامبران الهی در اختیار انسان قرار داده شده 

است. 
فعالیت کالسی: در فعالیت کالسی خواسته شده است به نمونه های دیگری از امور غیرواقع که 
در محیط پیرامونی خود می بینند اشاره نموده و آنها را با ارائه منشأشان نقد نمایند. این فعالیت کمک 
می کند تا دانش آموز با توجه به نکات درس به بی پایه و اساس بودن این خرافات پی ببرد. همچنین باعث 

می شود تا نسبت به این خرافات حالت تهاجمی  گرفته و به راحتی زیر بار آنها نرود.

دانستنی های معلم 
1ــ پاسخ مراجع درباره دعانویسی، فالگیری و جن گیری 

ه مکارم شیرازی: »نوشتن دعاهایی که از حضرات معصومین )علیهم السالم( رسیده و  آیت الّلٰ
در کتب معتبر موجود است، اشکالی ندارد. ولی دعانویسی حرفه ای، که شغل افراد سودجوست، صحیح 
نیست و غالب کتاب هایی که به آن استناد می کنند، اعتباری ندارد.« ایشان همچنین درخصوص رمالی و 
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فالگیری می گویند:»بسیاری از مدعیان آن افرادی دروغگو یا خطاکارند و فال گیری از خرافات است و 
گرفتن پول برای گرفتن فال جایز نیست« 

ه صافی گلپایگانی: »نوشتن دعاهایی که با دلیل معتبر از ائمه معصومین علیهم السالم  آیت الّلٰ
به  که  دعانویسانی  یا  فالگیرها  به  مراجعه  ولی  ندارد  اشکال  آن،  مقابل  در  گرفتن  اجرت  و  شده  نقل 
یا می نویسند جایز نیست و پول  نقل می کنند  ندارد،  از منابعی که اعتبار شرعی  صورت های مختلف 

گرفتن اینگونه أکل مال به باطل و حرام است.«
2ــ داستان 4 سالگی پیامبر )ص( درخصوص گردنبند اهدایی حلیمه: هنگامی که آن 
حضرت در سن 4 سالگی در نزد دایٔه خود، حلیمه، بود، روزی از وی خواست تا برای بیرون بردن 
گوسفندان به برادران رضاعی خود کمک کند و با آنها به صحرا رود. حلیمه خواهش او را پذیرفت اما 
قبل از خروج وی، مهره ای را به گردن وی آویخت تا او را از خطرات حفظ کند. پیامبر بی درنگ آن 
مهره را از گردن بیرون آورد و فرمود: من خدایی دارم که مرا از خطرات حفظ می کند. )بحاراالنوار، 

ج 15، ص 392( 
٣ــ علت رو آوردن به خرافات: یکی از علل گرایش انسان ها به خرافات، خودخواهی و 
مبرا دانستن خود از خطاها و اشتباهات است. یعنی ما هیچ وقت حاضر نیستیم علت اصلی مشکالت را 
خودمان بدانیم و در حقیقت خودمان را باالتر از این می دانیم که بخواهیم کار اشتباهی انجام دهیم. به 
همین دلیل مشکالت زندگی خود را گردن دیگران می اندازیم. مثاًل به دلیل عدم رعایت مسائل بهداشتی 
و بی توجهی به سالمتی و تندرستی خود، دچار بیماری می شویم، آنگاه می گوئیم. در فالن مجلس ما 
را چشم زدند. یا به دلیل بی تدبیری در زندگی خود با مشکالتی مواجه می شویم و فورًا می گوییم حتمًا 

برایمان دعا نوشته اند یا بخت ما را بسته اند و …
علت دوم گرایش به خرافات، روح تنبلی ای است که در برخی وجود دارد. یعنی حال نداریم تا 
در هنگام بروز مشکالت به سراغ ریشه یابی علل آن برویم و به حل مشکل بپردازیم، از همین رو فورًا 

سریع ترین راه را پیدا کرده و همه مشکالت را به گردن روزگار و دیگران می اندازیم.
4ــ احادیثی درخصوص اعتقاد به فال

 پیامبر )ص(: فال  بد زدن نوعی شرک به خداست. )بحاراالنوار، ج 55، ص 322(
)در این روایت پیامبر فال بدزدن را با یکتا پرستی متضاد می داند؛ زیرا کسی که به عنوان مثال 
صدای کالغ یا عدد 13 را به فال بد می گیرد و آن را در سرنوشت خود مؤثر می داند، در واقع برای 

خداوند و قدرت او شریک قائل شده است.(
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ــ پیامبر )ص(: از ما نیست کسی که فال بد بزند، یا برایش فال بد زده شود )یعنی به فال بد دیگران 
نسبت به خود اعتقاد داشته باشد.( )مجمع الزوائد، ج 5، ص ١0٣(

ــ پیامبر )ص(: هنگامی که فال بد زدی اعتنا مکن و به کار خود ادامه بده )محجة البیضاء، ج 
5، ص ٣٢5( شهید مطهری در توضیح این حدیث می فرماید: »]طبق سخن پیامبر[ اگر در قضیه ای به 
چیزی فال بد زدی، این را به دل خود بد راه نده، برعکس عمل کن. یعنی برعکس اینکه اشخاص وقتی 
به چیزی فال بد می زنند، بعد دنبال آن کار نمی روند و مثاًل می گویند بدشگون است، به هر چیز که فال بد 

زدی عمل کن و دنبالش برو« )مجموعه  آثار، ج ٢٧، ص ٦50( 

منابع برای مطالعۀ بیشتر
١ــ داستان پیامبران، موسوی گرمارودی، نشر قدیانی

٢ــ قلمرو پیامبران، احد فرامرز قراملکی، نشر کانون اندیشه جوان
٣ــ مجموعه آفتاب اندیشه )راهنما(، حسین سوزنچی، انتشارات مدرسه

٤ــ سنن جاهلی عرب و روش برخورد قرآن کریم، محمد علی امانی، نشر دانشگاه امام صادق )ع(
5  ــ اسوه های قرآنی و شیوه های تبلیغی آنان، مصطفی عباسی مقدم، نشر بوستان کتاب قم
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هدف کلی
معرفی حضرت محمد)ص( به عنوان آخرین پیامبر و قرآن کریم به عنوان آخرین پیام الهی 

اهداف جزئی:
ــ آشنایی با علت ختم نبوت 

ــ ویژگی های آخرین پیامبر
ــ ویژگی های آخرین پیام الهی

ــ نحوه هدایت یافتن انسان توسط آخرین پیام الهی
ــ آشنایی با شیؤه بهره مندی از قرآن در زندگی

ضرورت درس
پس از آشنا شدن دانش آموزان بامفهوم دین و اعتقاد به دین اسالم به عنوان تنها راه رسیدن به 
سعادت در دنیا و آخرت ، الزم است تا دانش آموزان با این نکته آشنا شوند که این دین، آخرین دینی است 
که توسط خداوند ارسال شده است و پیامبر اسالم، آخرین پیامبر الهی است و از این پس هر ادعایی در 

خصوص دین جدید کذب می باشد.

ام �ی ن  �پ ر�ی �ن ر  و اآ ام�ب �ی ن  �پ ر�ی �ن اآ
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محورهای اصلی درس
1ــ زندگی انسان ها روی زمین همانند کاروانی است که از مبدأیی شروع شده و به سوی مقصدی 

در حال حرکت است.
٢ــ تبیین سیر ارسال پیامبران از سوی خداوند و نقش هر پیامبر نسبت به پیامبر قبلی و بعدی

٣ــ پایان ارسال نبی با بعثت پیامبر اکرم )ص(
٤ــ تبیین جایگاه دین اسالم نسبت به ادیان قبلی

5  ــ جایگاه آخرین پیام الهی در هدایت همه انسان ها
6 ــ محورهای اساسی قرآن کریم

7ــ جایگاه قرآن کریم در زندگی انسان مسلمان
8  ــ نحوه استفاده عملی از قرآن کریم در زندگی

این درس به این پرسش ها پاسخ می دهد: 
١ــ چرا خداوند که همواره برای هدایت انسان ها پیامبرانی را ارسال می کرد با بعثت پیامبر به 

این کار پایان داد؟
٢ــ پیامبر اکرم چه جایگاهی در میان پیامبران دارد؟

٣ــ قرآن کریم چه جایگاهی در میان کتاب های آسمانی دارد؟
4ــ قرآن کریم چه محتوایی دارد؟

5  ــ چگونه می توان از قرآن کریم به صورت عملی استفاده کرد؟

روش تدریس 
1ــ روش آغاز درس: یکی از روش های تدریس این است که در ابتدای کالس سؤاالت فوق 
به صورت تدبری و با فاصله برای دانش آموزان مطرح شود. ولی این مستلزم این است که معلم احاطه 
کافی به مطالب درس و سایر محتواهایی که در راهنمای معلم آمده است، داشته باشد و سؤالی طرح 

نشود که خودش نتواند پاسخ دهد؛ هرچند که جواب تمام سؤاالت فوق در درس آمده است.
٢ــ شیوه تدریس بخش »آخرین پیام«:

الف( معلم به همراه خود یک جلد قرآن بیاورد و در اول کالس آن را به دانش آموزان نشان دهد 
و این سؤاالت را بپرسد که این کتاب چه نقشی در زندگی شما دارد؟ آیا به غیر از قرائت و تالوت آن 
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استفاده دیگری هم دارد؟ این کتاب برای چه نوشته شده است؟ محتوای آن چیست و چگونه می توان از 
آن استفاده کرد؟ آیا در این دنیا کتابی وجود دارد که همپای آن باشد و بتواند جای آن را بگیرد؟

این سؤاالت ذهن دانش آموز را برای ورود به درس آماده می کند.
ابزار خاص همانند یخچال، ماشین  از  به همراه خود یک دفترچه راهنمای استفاده  ب( معلم 
لباس شویی و... را بیاورد و برای دانش آموزان مطرح کند که سازندگان این دستگاه ها این دفترچه های 
راهنما را برای استفاده درست از این وسیله ها برای ما فرستاده اند. آیا خداوند که ما را ساخته است، 
کتاب راهنما نیز برای ما فرستاده است؟ آیا ما می توانیم بدون کتاب راهنما به هدف زندگی برسیم؟ هدف 
سازنده دستگاه استفاده مطلوب از آن بوده است، هدف از خلقت ما چیست که با کتاب راهنمای الهی 

بتوانیم به آن برسیم؟
3ــ روش تدریس بخش »جایگاه قرآن در زندگی«:

خواند.  دانش آموز  برای  بخش  این  ابتدای  در  قرآن  درباره  را  بزرگان  سخنان  می توان  الف( 
باتوجه به شرایط کالس می توان از سخنان بزرگان دین، بزرگان علم، دانشمندان غربی و ... استفاده 
کرد تا فضا برای طرح بحث آماده شود. بخشی از این سخنان در بخش دانستنی های معلم آمده است.

ب( در قسمتی از این بخش سؤال شده که ما چگونه می توانیم با قرآن ارتباط برقرار کنیم و آن را 
کتاب راهنمای زندگی خود قرار دهیم؟ در این قسمت می توان مثال دریا را زد و به بچه ها گفت که گاهی 
ما کنار دریا می ایستیم و به آن نگاه می کنیم، گاهی به آن نزدیک می شویم و دستی به آن می زنیم، گاهی 
در آن شنا می کنیم، گاهی به قایق سواری در آن می پردازیم و گاهی لباس غواصی پوشیده و به اعماق آن 
می رویم و از شگفتی ها و زیبایی های نهفته در دریا لذت می بریم. در این مثال ها هر کس به گونه ای با 

دریا تعامل می کند.
ما مسلمانان در مورد قرآن، که این درس از آن به دریای معارف یاد کرده است، نیز رفتارهای مشابهی 
داریم. بعضی ها قرآن را در گوشه ای از خانه قرار می دهند و تنها نظاره گر آن هستند، برخی هر صبح فقط 
برخی آیات آن را برای حفظ از بال و حوادث می خوانند،گروهی دیگر آیات آن را به سرعت می خوانند و رد 

می شوند و برخی دیگر در معنای آیات دقت و تفکر می کنند و از رهنمودهای آن بهره مند می شوند.
همان طور که کسی که کنار دریا می ایستد و تنها نظاره گر آن است بهره  و لذت کمتری نسبت به 
کسی که در دریا شنا کرده یا با قایق یا کشتی به سفر در آن پرداخته و یا همچون غواص به غور در آن 
پرداخته است، می برد، ما انسان ها نیز به فراخور نوع ارتباط خود با قرآن از بهره های معنوی متفاوتی 

برخوردار می شویم.
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تحلیل اجزای درس
کاروان بشریت )ورودیه(: ورودیه درس، زندگی بشر از ابتدای خلقت تاکنون را به کاروانی 
در حال حرکت تشبیه کرده است. کاروانی که همچون هر کاروان دیگری نیاز به ساربان و راهنما دارد 
تا به بیراهه نرود و مسیر را گم نکند. نکته ای که این ورودیه بر آن تأکید دارد این است که خداوند در 
برهه ای از تاریخ  به کار ارسال نبی برای هدایت کاروان بشریت پایان داده است. حال سؤال این است 

که چرا با وجود نیاز بشر به راهنما، خداوند ارسال نبی را متوقف کرد؟!
این مسئله به خوبی در شعر مرحوم شبستری  نیز بیان شده است.برای اجرای این ورودیه می توان 
ابتدا شعر را خواند و بعد توضیحات قبل از شعر را. به طور کل این شعر و متن قبل از آن و در نهایت 
فعالیت کالسی به دنبال ایجاد این سؤال در ذهن دانش آموز است که چرا دیگر پیامبری برای هدایت 
بشر ارسال نشد. ایجاد این سؤال باعث می شود تا مطالبی که در ادامه درس می آید بهتر فهم شود. پس 

هدف ورودیه ایجاد سؤال در ذهن دانش آموز است.
در شعر ورودیه بر مقام جمع الجمعی پیامبر اکرم تأکید شده است: 

هم او اول هم او آخر در این کارو زیشان سید ما گشته ساالر
یعنی آن حضرت در مقامات معنویه اول است و در صف انبیاء آخر است. همین ویژگی مقام معنوی 

است که موجب می شود خداوند آخرین پیام خود را از طریق ایشان  ارسال کند.
آخرین پیامبر: دراین بخش به چند موضوع اساسی تأکید شده است:

باعث می شد  این  نابود می شود و  یا  پیامبران توسط برخی انسان ها تحریف و  تعالیم  اینکه  1ــ 
خداوند پیامبر دیگری بفرستد.

٢ــ بشارت آمدن پیامبر اکرم را پیامبران سابق به امت های خود داده بودند و مردم از ادیان مختلف 
ذهنیت الزم را برای ظهور آخرین پیامبر داشتند.

٣ــ خداوند بر خاتم النبیین بودن پیامبر اکرم تأکید دارد و به آن در قرآن کریم تصریح کرده است. 
تأکید این مطلب خیلی مهم است تا تمام کسانی که بعد از پیامبر اکرم ادعای نبوت و یا هدایت انسان ها 

از منشأ غیر الهی دارند، نفی شوند.
٤ــ  نقش دین اسالم در میان سایر ادیان، تکمیل کننده و تصحیح کننده است. دین اسالم تمامی 
تحریف هایی که در ادیان سابق صورت گرفته بود را تصحیح کرد و  نواقصی که در ادیان سابق به دالیل 

متعدد وجود داشته است را تکمیل کرده است.
5  ــ  دین اسالم به تنهایی برای هدایت انسان ها کافی است و هر کسی در هر جای دنیا بخواهد به 
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خداوند برسد و در دنیا و آخرت سعادتمند شود راهی بهتر از این دین برایش وجود ندارد.
توجه: در این بحث ممکن است این سؤاالت از سوی دانش آموزان مطرح شود.

الف( اگر دین اسالم کافی است پس چرا مسلمانان پیشرفت نکرده اند؟ چون مسلمانان به تعالیم 
اسالم عمل نکردند و اگر واقعاً به تمام تعالیمی که در قرآن و سنت پیامبر اکرم و ائمه آمده است عمل شود 
وضعیت مسلمانان بسیار متفاوت خواهد بود. همچنان که در برهه هایی که به دستورات دین در عرصه 

علم آموزی عمل شد، شاهد رشد و شکوفایی تمدن اسالمی  بودیم.
ب( چرا خداوند قرآن را این قدر پیچیده کرده است که مسلمانان نمی توانند از آن به راحتی بهره مند 
شوند؟ این مطلب درست نیست. خداوند قرآن را برای هدایت انسان ها بسیار ساده قرار داده است )و لقد 
یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر( ولی مسئله این است که قرآن به طور کل در زندگی مسلمانان جایگاهی 
نیافته است و مهجور واقع شده است؛ همان شکایتی که پیامبر اکرم از مسلمانان در روز قیامت خواهد 
داشت )ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا(. اگر قرآن وارد زندگی مردم شود هم به راحتی می توانند 

استفاده کنند و هم رشد و تعالی یابند.
فعالیت کالسی: در جهت تعمیق مباحث این بخش است. مصرع دوم این بیت به طرز ظریفی به 
این نکته اشاره دارد که دعوت تمام پیامبران یکی بوده است و در واقع به یک راه دعوت کرده اند )نام احمد 
نام جمله انبیاست(، در عین حال که پیامبر اکرم از نظر مقام و نیز کامل بودن دینش از همه آنها باالتر است.

آخرین پیام
موضوعات اساسی این بخش عبارت اند از:

1ــ دینی کامل است که بتواند به تمامی  پرسش های اساسی انسان ها پاسخ دهد. قرآن کریم این 
توان را دارد و به بهترین راه هدایت می کند. قرآن، آخرین پیام الهی است که خداوند با آخرین پیامبر 

خود فرستاده است.
٢ــ محتوای اساسی قرآن کریم در سه محور اساسی مبدأ، راه و معاد دسته بندی شده است که 
شایسته است این سه بخش به خوبی برای دانش آموز تفهیم شود. به این نحو که تمامی مطالب قرآن کریم 
در درون این سه حیطه قرار دارد؛ مطالب علمی، داستان، خبر از غیب، سرگذشت اقوام و پیامبران، 

خبر از آینده، و... .
٣ــ در سه آیه ای که به کار رفته است سه ویژگی اساسی قرآن مورد نظر بوده است:

اول آنکه قرآن به استوارترین راه هدایت می کند در حالیکه سایر راه ها و کسانی که به این راه ها 
دعوت می کنند این ویژگی را ندارند.
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قلب  که  است  متعدد  جنبه های  از  بودن  شفا  این  شفاست.  انسان  قلب های  برای  قرآن  دوم، 
انسان مضطرب با خواندن قرآن آرام می شود، انسان های بیمار با شنیدن قرآن آرام می گیرند، کسی که به 
بیماری های روحی همچون حسادت، بخل، میل به گناه و...دچار شده باشد و خود را به  قرآن عرضه 

کند دوای آن را در قرآن می یابد و ... .
و سوم، قرآن برای استفاده کردن و هدایت یافتن آسان قرار داده شده است و فقط کافی است 

که کسی بخواهد از طریق قرآن هدایت شود.
فعالیت کالسی: در درس »دین راستین« سؤاالت اساسی که برای هر انسانی مطرح است، بیان 
شده است. با توجه به اینکه درس مذکور قبل از این درس در کتاب آمده است دانش آموز به راحتی 
می تواند به آن درس مراجعه کند و سؤاالت اساسی را بیابد. خیلی مهم است که دانش آموز تمامی  آن 

سؤاالت را در این سه حیطه قرار دهد.
جایگاه قرآن در زندگی: در این بخش بر این نکته تأکید شده است که قرآن گنجی است که 
بسیاری از مسلمانان قدر آن را نمی دانند و کمتر از آن استفاده می کنند. قرآن خود به سراغ افراد نمی رود 
تا آنها را دعوت به استفاده کند بلکه این مردم هستند که باید به طرف قرآن بروند و در برابر او زانو بزنند و 

از نور هدایت او استفاده کنند.
این ویژگی ها جمع نشده است )روی  به فردی دارد که در هیچ کتابی  قرآن ویژگی های منحصر 
این ویژگی ها که در اینجا آمده است تأکید شود(. برای شرح ویژگی های خاص قرآن می توان از روایت 
امیرالمؤمنین استفاده کرد. روایت امیرالمؤمنین علیه السالم دارای نکاتی است که روی آنها تأکید شود. 

1ــ قرآن نور است. خاصیت نور این است که راه را نشان می دهد و انسان می تواند با پیگیری 
مسیر نور از گمراهی نجات یابد.

٢ــ قرآن اخبار پیشینیان و آینده جهان را در درون خود دارد.
٣ــ قرآن داروی درد انسان ها را دارد. درد اصلی انسان در این دنیا دور شدن از صراط مستقیم 

الهی است که قرآن بیان می کند چگونه به راه بیابیم و از مسیر الهی دور نشویم.
٤ــ قرآن به زندگی انسان سر و سامان می دهد. انسان را از حیرت و سرگردانی و بی هدف بودن 
نجات می دهد. موجب هدف دار شدن و با برنامه شدن زندگی انسان می شود؛ البته به شرط اینکه انسان 

بخواهد از قرآن استفاده کند.
در پایان، سه گام نزدیکی و استفاده از قرآن برای دانش آموز شرح داده شود. گام اول که کتاب آموزش 
قرآن متولی آن است صحیح خواندن قرآن است. گام دوم درک و فهم و گام سوم استفاده از قرآن در زندگی است.
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دانستنی های معلم
1ــ شعر

گویای بی زبان که گلویت پر از صداست
آرامشـی کـه می دهی ام وقت خواندنت
با چه بسنجمت؟ به چه چیزت مثل زنم؟
آبـدار و  شـاداب  و  تـازه  اناِر  مثل 
گاهی مثَل ز پّشـه زنی گاهی  ام ز فیـل
تکرار صحنه های تو جّذاب و دیدنی ست
تـو قصـص  االنبیـای  دهـانمـان  نقـل 
گذاری محشر  عرصٔه  به  پا  که  روزی 

معنای حرف های تو در سینٔه که هاست؟
بقاسـت چشمـٔه  یافتـٔه  حـاِل  ماننـد 
تو صاحبت گواست مثالی  بی  به  وقتی 
 همچون رطب کالم تو شیرین و جانفزاست 
گاهی چو رعد و برق هراس تو با رجاست
نه سینما، که هر ورقت عین صد نماست
سراینـده ات خداست که  نیستی  افسانه 
آه دستت درون دست عزیزان مصطفاست

شهریار

2ــ دیدگاه دانشمندان دربارۀ قرآن
ــ روژه گارودی )نویسندۀ فرانسوی(: »پیام اساسی قرآن عبارت از آن است که در انسان 
آگاهی بسیار ژرفی دربارٔه پیوندهایش با خدا، با انسان و جهان پدید آورد. این بینش جهانی همٔه ابعاد 

زندگی، در زمینٔه اسالم را از لحاظ هنر، دانش و کردار دربرمی گیرد«.
ـ   دکتر یوهان ولفگانگ فون گوته )ریاضی دان، شاعر و نویسندۀ آلمانی،1832ــ1749م(:  ـ

»عظمت احکام مقدس اسالم که قرآن مجموعٔه آن است، بهت و حیرت عجیبی در ما ایجاد نموده است«.
ــ ماهاتما گاندی )رهبر بزرگ هندوستان(: »از راه آموختن دانش قرآن، هرکسی به اسرار 

روحی و حکمت های دین نائل می شود«.
را  آن  کسی  امریکا  در  که  است  کتابی  امریکایی(:»انجیل  )استاد  فرانسیس  چارلز  ــ 

نمی شناسد، اما قرآن کتابی است که هر مسلمانی با آن آشنا است و این ادعا، گزاف نیست«.
ــ پروفسور هوستون اسمت )استاد دانشگاه در امریکا(:»هیچ کتابی در جهان به قدر آن 
)قرآن( خوانده نمی شود. چه بسیار مردم که سراسر آن کتاب را به حافظه سپرده اند و تأثیرات آن در نفس 
خوانندگان از حد حساب خارج است ... عقیده و ایمان مسلمانان به کتاب الهِی خود در اوج شدت 

است، چنان که مسیحیان در احترام به کتاب خود هرگز به پای ایشان نمی رسند«.
ــ توماس کارالیل )فیلسوف، مورخ و نویسندۀ اسکاتلندی(: »هنگامی که قرآن مجید را 
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مطالعه می کنیم، می بینیم این کتاب عالوه بر آنکه وحی آسمانی است، از نظر کلمات و ترکیب، بلیغ ترین 
کتاب است«.

ــ فرانسواــ ماری آروئه )ولتر( )فیلسوف، نویسندۀ بزرگ و مشهور فرانسوی(: »من 
یقین دارم که اگر قرآن و انجیل را به یک فرد غیرمتدین ارائه دهند، او حتماً اولی را برخواهد گزید؛ 
زیرا کتاب محمد )ص( به طور آشکار افکاری را تعلیم می دهد که به اندازٔه کافی بر مبنای عقلی منطبق 

است«.
ــ آر. اف. بودلی )خاورشناس و نویسندۀ سوئیسی(: »کتاب اوــ قرآن ــ روبه روی من 
است، از نظر اصیل و سالم ماندن از حوادث تاریخی بی نظیر است. کسی قدرت تشکیک در صحت و 

بقای آن به همان نحوی که نازل شده است را ندارد«.
ــ دکتر ِشبلی ُشمیل )دانشمند بزرگ لبنانی(: »پیامبر اسالم، مدبر عالی و حکیم عالی مقام 
است. او با بالغت قرآن، عقول بشر را متوجه خویش ساخت و آنها را در برابر کتاب خویش از خود 

بی خود کرد«1.

٣ــ تشبیهی از پیامبر )ص(: پیامبر )ص( می فرمایند: ِان الّذی لیس فی جوِفه شی ءٌ  من القرآن 
کالبیِت الَخِرِب یعنی کسی که در درونش چیزی از قرآن نباشد، همانند خانٔه ویران است )کنزالّعمال، 
چه  خراب  خانٔه  که  پرسید  دانش آموزان  از  و  کرد  استفاده  می توان  تشبیه  این  از   .)5١٢ ص   ،١ ج 
ویژگی هایی دارد که اگر قلبی با قرآن مأنوس نباشد، این گونه ویران خواهد بود؟ تشابه خانه ویران با قلب 

خالی از قرآن را می توان این گونه بیان کرد:
ــ خرابه ها امنیت ندارند، قلب بدون قرآن نیز مضطرب است و آرامش ندارد.

ــ خرابه ها محل تردد خالفکاران است، قلب بدون قرآن هم محل تردد شیطان و وسوسه های اوست.
ــ خرابه ها متعّفن و بدبویند، قلب بی قرآن نیز از عطر معنویت محروم است.

ــ خرابه ها با اندک تکانی خراب تر می شوند، قلب بی قرآن نیز متزلزل و هر روز رو به سویی است. 
نمی توان  نیز  قرآن  از  دور  انسان های  به  کرد،  اطمینان  نمی شود  خرابه ها  در  گرفتن  پناه  به  ــ 

اطمینان کرد.

             ١ــ برگرفته از کتاب قرآن از دیدگاه 114 دانشمند جهان.
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