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Abstract 

By studying the old and new edition of the Literature books of the middle school, 
it can be seen that they contain valuable topics, such as: love of The Most High God, 
the Prophet and the infallible Imams, seizing the opportunity of life; Martyrdom and 
... has been spoken. Although the educational and spiritual burden of modern 
Literature books is noteworthy, but the emptiness of some materials is felt missing 
in them. Therefore, along with reviewing some of the lessons of Literature books of 
this school, some poems and writings have also been suggested for these books. This 
review is based on six selected influential components in the religious education of 
selected students, which are: remembrance of death and resurrection (and 
martyrdom), romantic worship, piety and self-improvement, politeness, the inner 
eye and Mahdism (Messianism). Among these components, the component 
"Remembrance of Death and Resurrection (and Martyrdom)" has the highest 
frequency with 24 repetitions in documents, which indicates the importance of this 
issue in the opinion of the authors. The purpose of this research, which has been 
done by qualitative content analysis method, is to answer the question of how 
religious and pious students can be trained with the help of these components and 
suggested contents; why we have not been so successful so far. After theoretical 
(and in some cases, field) studies, and analysis of the collected material, it is 
concluded that one of the best ways to deal with social and Belief attacks is 
Increasing students' religious knowledge by intelligently using the contents of the 
Literature books of this school, especially the component "Remembrance of Death 
and Resurrection (and Martyrdom); as well as attention to other important factors 
that will contribute to this knowledge increasing. 
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 ادبیّات فارسی و تعلیم و تربیتِ دینی؛

 هایِ فارسیِ دورة متوسّطة اوّل با محوریّتِ کتاب
 

 ، دکتر احمد رنجبرسیّد یاسر نوروزیان

دکتر حسین آقاجانی مَرسا
 

 29/01/2911تاریخ دریافت: 

 21/02/2000تاریخ پذیرش: 

 چکیده
شدود کدد در هنهدا اض میدامین     مدی  های قددیم و ددیدد فارسدیو دورة متوس دطة او ل، مشداهده     با مطالعة کتاب

شمردن فرصت حیات؛ السَّالم د ، غنیمت عَلَیْهومُ دای، چون: عشق بد خداوند بلندمرتبد، پیامبر و امامان معصوم ارضنده
های فارسی کنونی درخور تود د است، ام دا ددای   است. هرچند بار تربیتی و معنویو کتابرفتد شهادت و... سخن 

هدای  های کتابرو، همراه با نقد و بررسی برخی اض درسشود. اض اینخالیو برخی اض مطالب، در هنها احساس می
است. این نقد و بررسدی بدر اسداس    ها پیشنهاد شده کتابا نیز برای اینهفارسی این دوره، برخی اض اشعار و نوشتد

اند اض: یاد کد عبارتاستشده هموضان انتخاب شدة اثرگذار در امرو تعلیم و تر بیتِ دینی دانش شش مؤلفة برگزیده
اض میدان ایدن    مرگ و قیامت )و شهادت(، عبادت عاشقاند، پرهیزکاری و خودساضی، ادب، چشمو دل و مهددوی ت. 

بار دفعات تکرارو در اسناد، باالترین بسامد را داراسدت کدد    10با « یاد مرگ و قیامت )و شهادت(»ها، مؤلفة مؤلّفد
کیفی انجام گرفتد روشو تحلیلو محتوایو بیانگر اهم ی ت این موضوع در نظر مؤلّفان است. هدف اض این پژوهش کد بد

باور هموضانی دینتوان دانشها و مطالب پیشنهادی میگوند باکمک این مؤلّفدکد چاست، پاسخ بد این پرسش است
ایم. پس اض مطالعاتِ نظری )و در برخی اض کرد؛ چرا تا بد حال، در این ضمیند، چندان موفّق نبودهو پرهیزکار تربیت 

هدای  اض بهتدرین راه هید کد یکی دست مینتیجد بد  اینشده، هوری موارد، میدانی(، و تجزید و تحلیل مطالب دمع
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همدوضان بدا اسدتفادة    های اعتقادیو روضافزون، افدزایش معرفدت دیندی داندش    های ادتماعی و هجمدمقابلد با هسیب
یاد مرگ و قیامت )و شهادت( است؛ و نیز تود د »های فارسیو این دوره، بد ویژه مؤلفة هوشمنداند اض مطالب کتاب
 افزایی سهیم خواهند بود. در این معرفتبد عوامل مهم  ودیگری کد 

 

 های قدیم و ددید فارسی، متوس طة او ل. هموض، کتاب تربیت دینی، معلّم، دانشها:  کلیدواژه

 

 مقدمه
پدذیرد و بدا اهم ی تدی کدد     اش شکل میبا تود د بد اینکد شخصی ت اصلیو فرد در دوران کودکی

ساض کشور دارد، الضم اسدت بدد ایدن عوامدل     ندههای هیدین، فرهنگ و ادب در پرورش فکریو نسل

ای شدود؛ ضیدرا سدالمت رو  و روان هدر     همدوضان تود دد ویدژه   ساضنده و بسیار مهم در تربیت داندش 

 انسانی، بد باورهای اعتقادی و فرهنگ رفتاری او وابستد است:

 کد فددرهنگ بهتددر بُوَد یا گوهدر؟ ض دانددا بپرسیددد پس دادگدددر:»

 کد فرهنگ باشد ض گوهر فدزون پاسدخ بدو رهنددمون: چنین داد

 گفتن، هسدان بُوَدض گوهدر سخن  کد فدددرهنگ، هرایشو ددددان بُدوَد

 «بد فرهنگ باشدد روان، تندرست و سُست هنر، ضار و خوار استگوهر، بی
 (110:  7، ج 2912)فردوسی، 

هدای  دسم و رو  و روان و نیدز دسیسدد   بریم کد با ترویج عوامل مُخرّبوای بد سر میدر ضماند

 هدا، خطدرو ویراندی، کاشدانة باورهدای قلبدیو      ها و کوتداهی ها و برخی اض غفلتگوناگون در این ضمیند

کند. مشداهدة برخدی اض رفتارهدای دور اض انتظدار در دامعدد      هموضان ما را تهدید میبسیاری اض دانش

هدای  بد اصول اعتقادی، اخالقی و... د کدد در دوره   هموضان مادهد کد شمار ضیادی اض دانشنشان می

هایی کد تاکنون برای تود د دادن هموضند د تود د درخوری ندارند و اقدام  مختلف تحصیلی خود می

گرفتدد اسدت،کافی نبدوده و ایدن مسدا ل در مدتن        هنها نسبت بد این مفداهیم واالی معرفتدی صدورت   

 است.راه نیافتد رود، گوند کد انتظار میضندگی هنها، هن

ودود هموضان خود بد و عبارات، شوق عبادت را در ودود دانش ایم با این ابیاتهیا ما توانستد

پدرداضد و  خداوندد متعدال مدی    هدا کدد بدد سدتایش    «تَحمیدی د»اض هایی بیاوریم؟ هیا ما با تدریس نموند

راری ارتبدا  عدایفی بدین هندان و     برقد ایدم بدد   هیدد، توانسدتد  مدی هدای درسدی   معموالً درهغاض کتداب 
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(؛ یا اینکد تنها بدد خوانددن اشدعاری    63د67: 2937شِلدره و...، اکبریرک. کنیم )معبودشان کمک 

 ایم؟ کردههای ادبی مودود در هنها بسندهدر این ضمیند و شر  ظرافت

هادد  «بد دیددن »و ها «بد شنیدن»، بر اثر هموضاندانشهای معنوی شمار ضیادی اض ذا قد متأس فاند،

و بدا وددود تعدالیم ارضشدمند      اسدت های دد ی دیدده  کد در حقیقت، همان ناپارسایی است د هسیب 

و نیدز برخدی    متوس دطة او ل  های فارسدی های غنیوّ فرهنگ و ادب پارسی کد در کتابدینی و هموضه

د بایدد، اغلدبو   گوندد کد  ایدم هن شدود، هندوض نتوانسدتد   مدی های درسی ایدن دوره دیدده   دیگر اض کتاب

 کنیم.فراگیرانمان را برای حیور موفّق و تأثیرگذار در دامعد هماده 

های علمدی،  هموضان کشورش را در ضمیندهای دانشخواهد پیشرفتالبتّد نویسنده در اینجا نمی

تدوان   ، واقعی دت را نمدی  «فرهندگ »های اخیر، نادیده بینگدارد؛ ام دا در ضمیندة    هنری و ورضشی در سال

ریشدة بسدیاری اض مشدکالتی را کدد مدا در عرصدة اعتقدادات، اخدالق و         رسدد  بد نظدر مدی  ارکرد. انک

و پرورش کشدور خدود بایدد    رو هستیم، در ضعف نظام هموضش  فرهنگ، در دامعة خود با هن روبد

هشکار است کد بدون نقد عالماند و منصدفانة وضدعی تِ علمدی و فرهنگدی      همچنین. ودوکنیم دُست

وضع »... کد عی ت مطلوب نخواهیم رسید. بد همین دلیل، این حقیقت را باید پذیرفت مودود، بد وض

« انگیدز نابسدامان اسدت    و تربیت، چد در خدانواده چدد در مؤس سدات رسدمی، بدد یدرضی َاسَدف       تعلیم 

 (.10: 2970)شکوهی، 

 است:ش.( دربارة دلیل این نابسامانی نیز در دایی دیگر هورده 2912استاد شکوهی )ف. 

است کد اض خود بپرسیم: چرا چنین حاصل، ظاهراً وقت هن رسیده پس اض این همد تالش کم»

اندداضه هسددان پنداشدتد و    ترین پاسخ بدین پرسش هن است کد ما تعلیم و تربیت را بدی  است؟ کوتاه

 (.79: 2912 ،یستانی)ن «ایمکد باید، دد ی نگرفتد مسا ل هن را چنان

یدی کدد   ی کشور بیانگر ایدن حقیقدت اسدت کدد دامعدة مدا بدا معیارهدا        مشاهدة وضعی ت فرهنگ

شمارد، فاصلة ضیادی دارد و اینها همدد بدد دلیدل    خداوند بلندمرتبد برای یک مرد و ضن مسلمان برمی

در ادتمداعی کدد دیدن و تقدوا بدر هن      »... ایم های الهی است؛ گویا اض یاد بردهدور افتادن ما اض سَنجد

)شدهیدی،  « رسدد نظدر نمدی   اشد، پیدایش و شیوع هر مُنکَدر، چنددان غیرعدادی بدد    بحکومت نداشتد 

2939 :61 .) 

مؤانست با حیوانات بد ویژه سگان، استفادة نادرست اض ابزار انتقدال ایاّلعدات، نظیدر اینترندت،     



 1311 بهار و تابستان، 21هم، شمارة سال دپژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی،  -دوفصلنامة علمی

202 

دان، های ناسالم رایج بین بسیاری اض پسران و دختران و نیز ضنان و مدر های همراه و...، ارتبا گوشی

هدای شدایعی اسدت کدد چهدرة دامعدة امدروض را        هدایی اض هسدیب  هدای نامناسدب و... ، نموندد   پوشش

 است. غبارهلودکرده 

 خواهم شدن بد کوی میکده، گریان و دادخواه!»

 «هدا کدد دامدن هخِددرْضمدان گدرفدت!ضیدن فتندد 

 (.212: 2976)حافظ، 

هموضان دیروض و امروض کنند، اغلب همان دانشمی گوند عملکد امروض در دامعد اینهیا اینان 

کدد اض منظدر وقدرهن کدریم د و بدا تربیدت        باره، نیک نباید اندیشیدکد چگوند انسانی هیا در ایننیستند؟ 

ْرِض َخِلیَفۀًفی ِإنِّی جاِعٌل تواند مُفتخر شود )صحیح د بد خالفت خداوند در ضمین می 
َ
، «(90البقره /» األ

ْسَفَل ساِفلِیَن هورَد )سر درمی« َاْسَفَل الّسافلین»ناگاه، اض 
َ
؛ و ندد چدون حیواندات،    «(2اَلتّدین/  » ُثمَّ َرَدْدَناُه أ

َضل  گردد )تر میای نیز در ندهبلکد اض هر در نده
َ
نعاِم َبْل ُهْم أ

َ
 «(.271اَألَعراف/ » اولِئک َکْاأل

همدوضان، بدیش اض هدر ضمدانی     دیندی داندش   در اینجا، اهم ی تِ تود د فراوان بد امر تربیتِ درسدت 

ضیدرا بُددروض رفتارهددای ناپسددند، معمدوالً اض فقددر اعتقددادی، فقددر فرهنگددی و    شددود؛ دیگدر هشددکار مددی 

برای رد  وفساد محدی،، بایدد ایمدانی اسدتوار و     »رو،  گیرد. اضاینهای یک فرد نشأت می نگری سطحی

 (. 109: 2912دی، )میرها« گیرد ذهنی موشکاف و منتقد در ودود فرد شکل
 

 هدف پژوهش
هدای  هدف اض انجام پژوهش حاضر این است کد بیان شود چگوند با استفاده اض مطالب کتداب 

و  های ارضشمند دیدن مُبدین اسدالم و فرهندگ    فارسی پایة هفتم، هشتم و نهم د کد دربردارندة هموضه 

کرد و هنان را بد سدوی یدک ضنددگی    هموضانی معتقد و پارسا تربیتتوان دانشادب ایران است د می 

خود   نظر نرسد و دنبة شعارگوند بدهدف، دور اض دسترس بد پاک رهنمون ساخت. برای اینکد این 

گذاران  ش.(، اض بنیان2931اصغرکرباسچیان )ف. های مکتوب استاد علیها و اندیشدنگیرد، بد نوشتد

داشدتد،  های بسیار موفّقی در این ضمیندد  ود تجربدتربیت دینیو نوین در ایران کد بد همراه همکاران خ

 است.استناد شده 
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 های تحقیق سؤال
 در این پژوهش بد سد پرسش ضیر، پاسخ داده خواهد شد:

های ارضشمند و اثرگذار همچون یاد مرگ و قیامت )و شهادت(، عبادت عاشدقاند،  . مؤلّفد2

متوس دطة او ل، چگوندد نمدود     هدایو فارسدیو مقطدعو   پرهیزگاری، خودساضی و... درکتداب 

 است؟یافتد 

 باور و پرهیزگار تربیت کرد؟هموضانی دینتوان دانشها می. چگوند با کمک این مؤلّفد1

 ؟رود د حاصل نشده استگوند کد انتظار می. چرا تاکنون این هدف د هن9

 

 پیشینة پژوهش
هدای ضیدادی   ها و مقالدو کتاب گرفتدهای فراوانی صورتو تربیت دینی پژوهشدربارة تعلیم 

کدد بدا نقدد    و تربیدت دیندی بدا ادبی دات     رسدد در ضمیندة ارتبدا  تعلدیم     نظر میاست؛ ام ا بد نوشتد شده 

اسدت؛ غیدر اض   نگرفتد  باشد، پژوهشی صورتهای ددید فارسیو مقطع او ل متوس طد نیز همراه  کتاب

راهنمدای معلّدم فارسدی پایدة هفدتم      »مربو  بد این سد پایة تحصیلی؛ یعنی:  یفارس معلّمهمان کتاب 

( و کتداب  2916«)راهنمای معلّم فارسی پایدة هشدتم دورة او ل متوس دطد   »(، 2916«)دورة او لو متوس طد

( را نیدز نبایدد اض   2910) معلّدم  ةید کارما(. البتّد کتابو 2910«)معلّم فارسی پایة نهم دورة او ل متوس طد»

هدای ادبی دات فارسدیو    شود تا کتابمیلم انداخت. در این کتاب بد یک معلّمو ادبی ات هموضش داده ق

هموضان تدریس کندد. هرچندد   برای دانش« تربیتی د  فرهنگی»( را با رویکردی دورة راهنمایی )قدیم

ر هدر دو دوره  های مشترک فراواندی د است؛ ام ا اض هنجا کد درس های قدیماین اثر مربو  بد کتاب

شود، بنابراین، برای معلّمان ادبی دات مقطدع متوس دطة او ل، هندوض     میها )قدیم و ددید( دیده اض کتاب

 تواند قابل استفاده باشد.  می
بُدردن اض فرهندگ و ادب ایدران، اثدری شداخن؛ یعندی       همچنین در ضمینة تربیتِ دینی با بهدره  

های اخالقی و برد. این اثر دربردارندة هموضهتوان نام ی( را م2911) استاد یهادرسکتاب ارضشمندِ 

هموضان خویش است و الگوی بسیار خوبی برای مؤلّفان و بد کاربردیو استاد کرباسچیان برای دانش

تواند باشد. اهم ی ت این اثر در هن است کد وی با مهارت، دقّت و ظرافدتِ خاص دی،   ویژه معلّمان می



 1311 بهار و تابستان، 21هم، شمارة سال دپژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی،  -دوفصلنامة علمی

202 

داد و بدر روی  را با کمک ابیات و عبارات ادبدی، بدد شداگردانش انتقدال مدی     مفاهیم دینیو مورد نظر 

 نهاد. هنان تأثیری شگرف می

 

 روشِ تحقیق
)کیفی( انجام پذیرفتد است. پژوهنده بدا اسدتفاده اض روش   « تحلیل محتوا»این پژوهش بد شیوة 

هوری عدات الضم را دمدع  بدرداری، ایاّل  کرده، سدپس بدا فدیش   ای، منابع مورد نظر را مطالعدکتابخاند

است. ناگفتد نماند این تحقیق در برخی اض مدوارد  کرده، پس اض هن، بد تجزید و تحلیل هنها پرداختد 

است؛ ضیرا اض مشاهداتِ عینی ونویسنده د بد عنوان یدک معلّدم د در دامعدد و      « میدانی»نیز دارای دنبة 

 . استهمده  و تربیتِ کشور حاصلفیای حاکم بر تعلیم 
 

 جامعه و نمونة آماریِ تحقیق
های هفتم، هشتم و نهم )دورة های قدیم و ددید فارسی پایدبدامعة هماری واین پژوهش،کتا

 او ل متوس طد( است.
 

 مباحث نظری
 . ادبیّاتِ فارسی و تعلیم1

واژه در اند. البتّد این دانستد« ادبی د»صفت نسبی است و هن را دمع « ادبی ات»اض نظر لغوی، واژة 

بدوده کدد موصدوف هن حدذف شدده اسدت و صدفت را بدد ددای          « علومو ادبی د»یا « فنونو ادبی د»اصل، 

 «(. ادبی ات»: ماد ة 2971معین، )اند موصوف، دمع بستد

 است:در تعریف اصطالحی این واژه نیز همده 

کدد   است، چنان گوند سخنانی است کد اض حد  وسخنان عادی برتر و باالترادبی ات عبارت اض هن»

اندد و اض شدنیدن و خوانددن هنهدا دگرگدون شدده و       مردم هن سخنان را درخورو ضدب، و نقدل دانسدتد   

اند. خصیصة عمدة هن این است کد بر عایفد، خیال، معندی  احساس غم و شادی یا لذّت و اَلَم کرده

 (.9: 2932)سبحانی، « و اسلوب مبتنی است...

هنر بیانو نی ات بد وسیلة ضبان یدا  »شناسی نیز بایدگفت: ضیبایی در تعریف ادبی ات، اض منظر دانش
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ها و احساسداتی  تجلّیو خاردیو اندیشد»کلمات است... . بنابر این تعریف و با تود د بد مفهوم هنر کد 

هدا، حرکدات و   هدا، رندگ  د خد،   کمدک عال دم   کندد و بدد  میهنها را تجربد نیرومند است کد انسان 

، شاعران و نویسندگان و سخنوران کدد هفریننددة کدالم    «دارد...د بیان میوکلمات اشارات، اصوات 

 (.10: 2910)رضمجو، « ضیبا در قالب شعر و نثر هستند، هنرمندند

هددای فددتشددود کددد امددروضه، بددا پیشددرابتدددا الضم اسددت بددد ایددن سددؤال بسددیار مهددم پاسددخ داده 

همدوضان بدد   اسدت، چدد ضدرورتی دارد داندش    داشدتد   مُحی رالعقولی کد بشر در ضمینة فنّداوری و غیدره  

 بپرداضند. متوس طة او لهای فارسی دورة مطالعة دد ی درس ادبی ات فارسی و بد یور ویژه،کتاب

پاسدخ دهدیم، بایددگفت اتّفاقداً، مشدکالت درسدی        اگر اض نظر هموضشی بخواهیم بد این سدؤال 

شدود )دمعدی اض   نها در درس فارسی ناشدی مدی  ها، اض ضعف واکثری ت ههموضان در سایر درسدانش

هددای ضیدداد امالیددی، ایرادهددای (. ودددودِ غلدد،20: 2932؛ نیددز رک. تددادری، 62: 2936شدداگردان، 

هدای  نویسدیو مطالدب درسدی کدد در برگدد     همدوضان در خالصدد  نگارشی و ضعف بسدیاری اض داندش  

ای ا در ایدن درس، مشدکل پایدد   همدوضان مد  دهد کد اغلب دانششود، نشان میمیامتحانی هنها دیده 

شود؛ هموضان مربو  نمیگیرند. البتّد این مشکل، تنها بد دانشداشتد، این درس را معموالً دد ی نمی

شدود! سدخنو اسدتاد    مدی  های امالیدی دیدده  های امتحانی بسیاری اض دانشجویان نیز غل،بلکد در برگد

 دانشجویان خویش است د چنین است: باره د کد در واقع، گالیة ایشان اضشکوهی در این

گذرد. ... من در این سی برگدة  است. اض هر کاری سرسری مینسل ددید خیلی عجول شده »

ام کد در نوع خود دالدب اسدت. بدا ادبی دات، بیگاندد      امتحان بیش اض صد غل، امالیی یادداشت کرده

 (.61: 2912)نیستانی، « اید...شده

هایی، نظیر: ریاضی، ضبان هموضان د و حتّی برخی اض والدین د درس  شمتأس فاند اض نظر بیشتر دان

انگلیسی، فیزیک، شیمی و... اهم ی ت دارند و باید دد ی گرفتد شوند. ای کاش هنان بدین نکتدد نیدز   

شود، بد صورت عجیبدی در دورانو  هن مقدار عمری کد در ادبی ات صرف می»...کردند کد تود د می

 (. 23: 2930)حکیمی، « گذارد...و در وسعتِ فکر و سرعتِ پیشرفت اثر می گرددبعد دبران می

درس  کرد کد اگر معلّمی تمام توان خدود را در ایدن  باره، بدین نکتد نیز باید تود د البتّد در این

هدای مختلدف، پیوسدتد،    کندد؛ در هضمدون   های ادبی معطدوف های دستوری و هرایدبد هموضش نقش

ض هنها بخواهد و تنها با همین معیارهدا داندشو هنهدا را در ایدن درس بسدنجد؛ دیگدر       همین مطالب را ا
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تواند اض ضدرورت و اهم ی دت مطالعدة عمیدقو ادبی دات و ارتبدا  مسدتقیم هن بدا سدعادت دنیدوی و           نمی

بگوید، تا هنها دریابند کدد چدرا بایدد ادبی دات بخوانندد. بدد       هموضانش سخن اُخروی هنان، برای دانش

همدوضان  هور، پرسش اض مطالبی کد ند بد کار دنیای دانشهای دلهرهیگر، با برگزاری امتحانسخن د

هید و ند بد کار عُقبای هنها، و یر  سؤال اض مباحثی کد حتّی، استادان مسلّمو ادبی ات نیز بعیداً، بدا   می

هنهدا را بدد    توان(؛ دیگر نمی726: 2930نظر دارند )رک. شهیدی، ها اختالف ضمیند یکدیگر در هن

 مندکرد؛ ضیرا:مطالعة این درس عالقد

 ام، همد اض یاد ومن برفتهنها کد خوانده»

 «کندمالّا، حددیدثِ دوسدت؛ کدد تکددرار می 
 (210:  1 ج، 2977 ،ی)سعد

 

 . ادبیّاتِ فارسی و تربیتِ دینی2

بخدواهیم پاسدخ دهدیم،    اگر اض نظدر هموضشدی نیدز بگدذریم و اض دنبدة دیگدری بدد ایدن سدؤال          

ای را بدرای ادبی دات فارسدی بایدد در نظرگرفدت؛ ضیدرا کالمدی        بایدگفت کدد شدأن و دایگداه ویدژه    

افزایی نیز هن است کد بسیاری اض این ابیدات و عبدارات، در کدالم    افزاست. دلیل این بصیرتبصیرت

هدای فدراوان   دارد. اشداره  وحیانی و سخنان پیشوایان دینی ما د کد درود خداوند برهندان باد!دد ریشدد    

شاعران، نویسندگان و دبیران ایرانی بد هیات، روایات و احادیث بیانگر این مطلدب مهدم اسدت کدد     

 گفت: کد بایداست تا داییهای اسالم، بسیار تأثیر پذیرفتد فرهنگ و ادب ایران اض هموضه

های دینی و اض دملد علدوم  نشهای ماد ی دیگر، ریشة همة دابد استثنای علوم پاید و دانش»...  

 (.20: 2931)حلبی، « انسانی د در دهان اسالم د قرهن مجید است

خدورو خدوان گسدتردة     اض همین رو، بزرگان فرهنگ و ادب ما در کمال فروتنی، خدود را ریدزه  

 و کدالم  دانسدتند  مدی  السَّدالم د  د عَلَدیْهومُ   کالم اهلل مجید و سخنان حیرت رسول وکالم ا م دة معصدوم  

 ق.( گوید: 032کد ناصرخسرو )ف.پُرفروغشان را همدم رو  و روان خود؛ چنان

 مونسو دان و دلو من چیست؟ تسبیح و قُرهن»

 «خداک پدای خایر مدن چیست؟ اشعار و خُطَب 

 (99: 2977)محقّق، 
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است د در کمال ادب، قدرت سدخنوری خدود را    « المُتِکَلِّمین اَفصَحُ»شیخ ادل نیز د کد خود،  

 داند: اض فیوضات الهی می

 «سپاس دار؛ کد ددز فیض هسمانی نیست ای، سعدی!ضمین بد تیغ بالغت گرفتد»
 (200: 2، ج 2977)سعدی، 

ده هایی را کدد روی بددو کدر   ها و بخت و اقبالاندیشد و تمام موفّقی تالغیب نیز چنین میلسان

 سراید:داند و چنین میاست، اض عنایات قرهن کریم می

 «هرچد کردم، همد اض دولتِ قرهن کردم یلبی، چون حافظخیزی و سالمتصبح»
 ( 092: 2976)حافظ، 

 «بد قددرهنی کدد انددر سیندد داری تر اض شعر تو، حافظندیدم خوش»
 ( 603: 2976)حافظ، 

سدنج و تألیفدات نویسدندگان    های شاعران نکتدد بد سروده گفت کد اگر امروض،توانبنابراین می

هدای اسدالمی اسدت    کنیم، بد دلیل پیوند عمیق هن هثار بدا همدوضه  اندیشمند مسلمان ایرانی افتخار می

رو، پیدددامبر اسدددالم)ی( برخدددی اض شدددعرها را کالمدددی   (. اض همدددین039: 2930)رک. شدددهیدی، 

 اند:  هسا دانستدو تأثیرش را معجزه« همیز حکمت»

ْعِر ِحَکماً ِسْحَرًا َو ِإنَّ ِمَن الَبیان ِ ِمَن  ِإنَّ »  (. 911: 2932)فروضانفر، « الشِّ

همیز، سدخنانو ناصدواب و   ناگفتد نماند کد در میان هن همد ابیات و عباراتِ هموضنده و حکمت

را اض صدافیو ذهدن   شود کد الضم است خواننده، ابتدا هن مینامعقول د و حتّی خالف شرع د نیز دیده   

خود عبور دهد و تا نسبت بد درستی و نادرستیو هن مطالبْ مطمئن نشده است، هن را نپدذیرد )بدرای   

 (.139و  27د22: 2932حلبی،  مطالعة بیشتر رک.

 « ای بسا خرقد کد مستودبو هتش باشد غَش باشدنقدِ صوفی، ند همد صافیو بی»

 (122: 2976)حافظ، 

هدای فراواندی بدرای گفدتن و همدوختن      هدا و درس تربیت دینی، حدرف  ادبی ات فارسی در باب

است کد مفاهیم دینی را بدا ضبدانو   نیز برخورداراست؛ بد همین دلیل « هنر»دارد، بد ویژه هنکد اض ضبان 

یکی د کد « غیرمستقیم»داد؛ ضیرا این کار بد صورت توان انتقال ادبی ات، بهتر و ضیباتر بد فراگیران می

اَبْلَدغُ مِدنَ    لْکِنَایَة  ُا»اندد:  پدذیرد؛ کدد گفتدد   اسدت د انجدام مدی     های هموضشدی و تربیتدی  بهترین شیوهاض 

 «.التَّصْرویحو
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 آدمیّت یا عالِمیّت؟ -

ضمیند برای عروج هدمدی نیدز   هموضد و بهترین پیشهایی کد ادبی ات میدرس تریناض دملة مهم

کدد   اض عالِمی ت د است؛ چنان ( د پیش  2انسانی ت)مقام « ی تهدم»شود، تالش برای رسیدن بد میشمرده 

 است: همده دیف ما دیفدر 

 (. 32: 2930)مولوی، « استکن؛ مقصود این است. باقی، دراض کشیدن یلبهدمی تی »

هدای ناپسدندی چدون خشدم، شدهوت، حدری، حسدد و...        انسان تا ضمانی کد در دام خصدلت  

 گیر است: یابد و بد پرواض درهید؛ ضیرا ضمینتواند بد این مقام دست گرفتدار است، نمی

 و ظلمت و دهل استو شهوت، شَغَب و خشم خور و خواب »

 حَیَدوان خبدددر نددارد ض دهددددان هدمی ت 

 ... یَیَددرانو مدرغ دیددی؟ تددو ض پدای بندددِ شهدوت

 «تبد در هی، تدا ببیدددنی یَیددَددددران هدمی  
 (621د623: 2932)سعدی، 

هایی کد هر کس برای تواند بد دشواریدر شاهنامد نیز بد نوعی می« خوانو رستمهفت»داستان 

شود و موانعی کد در این راه باید اض پیشو رویو خود بردارد، رو می رسیدن بد مقامو هدمی ت با هن روبد

گوندد کدد رسدتم بدرای نجداِت کیکداوس بدا اژدهدا، ضنو دددادوگر،         باشدد؛ یعندی همدان    اشداره داشدتد  

شدد؛  رو شد و اض سدِّ هنها گذشت و بر مشکالت دیگرو این راه نیز چیره  دیو و دیو سپید روبد ارژنگ

هر کدام اض ما نیز برای نجات پادشاه ودودِ خویش اض چنگدال دیدو نفدس، و رهداییو یوسدفِ درون      

، بدر رسدنو رهدایی اض    هریمن درونمان بد نبرد برخیزیم تا با پیروضی بدر او خود اض مَحبسو تن، باید با ا

 هییم:انداضیم و بد مقامو انسانی ت نا ل  چاهِ تعلّقات، چنگ

 سوضد اضین خوبیهزاران دانو یعقوبی، همی»

 «داندمچدرا ای یوسفِ خوبان، درین چاهی؟ نمدی 
 ( 220: 2937)مولوی، 

 نیز در این معنی گوید: شمس وانیدالد ین بلخی در دایی دیگر اض  دالل

 «هیددماض شدددِ مصددر، هن رسدن مدی یوسفم، افتداده در چداهِ فددراق»
 (611: 2937)مولوی، 
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 الغیب نیز چنین است:بیانو لسان

 شاهِ ترکان چو پسندید و بد چاهم انداخت»

 «کندم؟گیدر ار نشود لطدفِ تهمتن، چدد دست 
 ( 063: 2976)حافظ، 

؛ یعندی همدان   «عدالِم بدودن  »است، نَد صِرفاً « بودن انسان»در تعلیم و تربیت اسالمی نیز اصل بر 

است )رک. شده مطلب اشاره این  کد در چندین دا اض قرهن کریم بد ؛ چنان«تعلیم»بر « تزکید»تقد مو 

بدد عندوان عامدل    « تزکیدد »مجیدد اض   ین در قدرهن (. همچند 1/ الجمعةُ ،  260عمران /، هل 222/ هالبقر

ی»فرماید: است؛ هنجدا کد مییاد شده « رستگاری» ْد َاْفَلَح َمْن َتزکَّ
َ
(؛ در دایی دیگر نیز 20)اَألَعلی/ « ق

د َاْفَلَح َمْن َزّکاَها»فرماید: بعد اض ذکرو یاضده قسم می
َ
ضیادِ ؛ کد این خود اض اهم ی ت بسیار («1)الَشَّمْس/  ق

« دانشمند»این مسئلد حکایت دارد و گویای این نکتة اساسی در تعلیم وتربیتِ دینی است کد قبل اض 
 بود.« انسان»بودن، ابتدا باید « هنرمند»یا 

هدزار و  »... استاد کرباسچیان با تود د بد دشدواریو ایدن کدار )هدمی دت(، بدر ایدن بداور بدود کدد          

 )دمعدی اض شداگردان،  « ایدم هدا قددم مدؤثّری برنداشدتد    انچهارصد سال است کدد مدا در تربیدت انسد    

2936 :09.) 

 است:  وی در دایی دیگر نیز هورده
شود خواند و دانشدمند شدد؛   ها را میاست. کتابکم دیده « بنده»دنیا مخترع ضیاد دیده؛ ولی »

 (.200:  1، ج2933)کرباسچیان، « ام ا تغییر یکی اض صفاتِ نفس، خیلی مشکل است

ش(، یار دیرین وی، نیز اض همان دستْ عالمانو عاملی بود کد تمامو هدم   2921استاد روضبد )ف. 

 دهد: بد دامعد تحویل« انسان»و غم ش این بود کد بتواند چند 

داد، عقیده داشت کدد اینهدا   اگر فیزیک یا هر ماد ة درسیو دیگر اض علوم بشری را هموضش می»
 (.97: 2932)تادری، « وانیم چندهدم بساضیممقد مد است برای هنکد شاید بت

اندیشید و چنین سودایی را در سر داشت و بدر ایدن بداور بدود     گوند میاستاد شکوهی نیز همین

 کد رسالت اصلیو معلّم، تحقّق بخشیدن بد همین هدف باید باشد:

اسدت تدا در    معلّم اض میان تمام اعصدار و ادوار و اض میدان تمدام افدراد بشدر، برگزیدده شدده       »... 

« هفرینش و شدکفتنو خدویش و دیگدران دسدت بَدرَد و انسدانی بدد وددودهورَد شایسدتة مقدامو انسدانی           
 (. 19: 2912)نیستانی، 
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تددوان ش.( نیددز ایددن بددود کددد چگونددد مددی2912هددای فکددریو اسددتاد میرهددادی )ف. اض دغدغددد

ه نیز باشدند. هرچندد وی بدر ایدن     اند، وارستد و هضاد هایی را تربیت کرد کد عالوه بر هنکد عاِلم انسان

ترین خطر در دنیدا دانشدمندان   اآلن بزرگ»و « تعداد بسیار کمی دانشمندِ وارستد داریم»باور بود کد 

 (. 37و  02: 2910)حبیب، « اندشده

 است: وی در دایی دیگر نیز دربارة ضرورت تود د بد این نوع تربیت )خودساضی(هورده 

اندد کدد ایدن ندوع تربیدت، یعندی خودسداضی، مدؤّثرترین و         دادهان ادیان، تداریخ و فلسدفد نشد   »

 (.23: 2912)میرهادی، « ترین راهِ تعلیم و تربیت است عمیق

ای  توان بد این مقام رسید؟ حقیقت هن است کد در ودود هر شخصی، مجموعدام ا چگوند می

ند و این دو گروه اض صدفات  اهمدهگرد وهم « نمرودی»ای اض صفات با مجموعد« ابراهیمی»اض صفات 

تواندد حدال و روضو    مدی « نمرود»رو، داستان حمیده و رذیلد، پیوستد با یکدیگر در حال نبردند. اض این

 هرکدام اض ما باشد:

 «رفت خواهی، او ل، ابراهیم شدو در تو نمرودی است، در هتش مرو»
 ( 602: 2، ج 2931)مولوی، 

 گوید:نیز در این معنی  ریکب وانیددر 

 کد چون شیر نجَست اض صفتِ گرگیو خویشهن»

 «چشدمو ههدوفکدنو یوسدفِ کنعددان چدد کندددد؟ 
 ( 909: 2937)مولوی، 

های هر انسان در این عالَم این است کد بدد مبدارضه بدا ایدن صدفاتِ      ترین وظیفدبنابراین، اض مهم

، دَهدی تمام کند تا حَشْدرش  های پسندیدهبرخیزد و در هراستنو ودود خویش بد خصلت نکوهیده

 گوند باشد: انسان

 «ورند، در رَستخدیز، خیدزی سگ اض صفات وسگی، تُهی کُن رگ»
 (923: 2939)سنایی، 

 ق.( نیز در بیانو این معنی گوید: 000پیرو میهند )ف. 

 قددرو تو، بد قددرو معددرفت خواهد بود فردا کد ضوالو شش دهت خواهد بود»

 «حَشْدرو تو بد صورتِ صدفت خواهد بود در حُسن صفت کوش؛ کد در روض دزا 
 ( 93: 2979)ابوسعید ابوالخیر، 
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پدیش اض هن قیامدت   بد بیان دیگر، هر انسانی قبل اض هنکد بمیدرد، بایدد خدود را بمیرانَدد؛ یعندی      

 اند:فرموده (کد حیرت رسول)ی؛ چنانکُبری، در ودود خویش قیامتی برپا کند

ْبَل »
َ
 (. 202: 1ق، ج 2007)کلینی، « َاْن َتُموُتوا  ُموُتوا ق

 ق.(: 202و  212و بد بیان سنایی )ف. بین 

 (. 79: 2976)شفیعیو کدکنی، « ضندگی خواهی... بمیر ای دوست! پیش اض مرگ؛ اگر می»

 گوید: چنین الغیب نیز در بیان دشواری مبارضة درونیو انسان با خویشتن لسان

 عشق و رندی، هسان نمود او ل تحصیل»

 «این فیایل کاخر، بسوخت دانم در کسبو 
 (022: 2976)حافظ، 

دست نخواهد همد وهن را در دهدانو  در این عالَم بد « هدمی ت»باور است کد هرچند وی بر این 

 دیگری باید دُست:

 «میعالَمی دیگر بباید ساخت؛ وض نو، هد هید بد دستهدمی در عالمو خاکی، نمی»
 (600: 2976)حافظ، 

ها بد بار ضند، خرابیها پالوده نگردد، بد هر کاری کد دست اگر ظرف ودود انسان اض هالیش 

ای را بدد دسدت مسدِت الیعقلدی دهندد؛ پیداسدت چدد        مانَد کد شمشدیروهختد هورَد؛ و این بدان میمی

 ها کد خواهد ریخت:خون

 تیغی بد دسددتِ راهدددزندادنو  بد گوهدر را علدم و فددن هموختن»

 بد، کد هید علم، ناکَس را بد دست تیددغ دادن در کددفِ ضنگی  و مست 

 «فتندد همددد در کفِ بددد گوهدران عِلم و مدال و منصب و دداه و قِران
 ( 129:  6، ج 2931)مولوی، 

ذیلدد  بنابراین، الضم است هدمی ابتدا، در صیانت نفس خود کوشیده، وددودش را اض صدفات ر  

هدا  گاه بد کسب معارف بپرداضد؛ هرچند رها شدن اض دام نفس ام داره بدد ایدن هسدانی    ساضد، هن پاک

کد خدا بدد او رحدم   دهد، مگر کسیمی شود؛ نفسی کد بد بیان قرهن کریم بد بدی فرمان نمی ممکن

 َما َرِحَم َربِّی»کند: 
َّ

وِء ِإَّل اَرٌة ِبالس  مَّ
َ
ْفَس أَل  (. 29سف/ )یو« ِإنَّ النَّ

 «کارْدَش تددا استخوان مدا رسیدد باض خَر، ما را اض این نفس پلدید» 
 ( 076:  0، ج 2931)مولوی، 
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 . نقد و بررسی3

های فارسی دورة متوس طة او ل اض مفاهیم بسیار ارضشمندی سخن بد میان خوشبختاند، در کتاب

ای خواهدد بدود تدا    ضمیندد و مقد مدد  است کد تود د بد هر کدام اض هنها، در حقیقت، خود، پدیش  همده

کندد. ایدن نشدان    تحریدک و تشدویق   « انسدانی ت »برداشدتن بدد سدوی وادیو    هموضان را برای گام دانش

 ند.االعاده مهم تود د داشتدو بد این مسئلة فوق دهد کد مؤلّفان، این اهم ی ت را دریافتد می
 

 . یاد مرگ و قیامت3-1

تواند باشدد و  می« مقام انسانی ت»اض میامین بسیار مهم ی کد دستگیر فراگیران در راه رسیدن بد 

« قیامدت »و « مدرگ »اسدت، تود دد بدد مسدئلة     شده  ها، بد ویژه فارسی نهم بدان پرداختددر این کتاب

یدی اض  هدا بایددگفت در میدان دوبیتدی   های فارسی ایدن دوره  در بررسی میمون فوق درکتاب است.

است، بد مسئلة مرگ  خوانی فارسی نهم در نظرگرفتد شدههای شعربابایاهر کد برای یکی اض بخش

 شود:میو قیامت اشاره 

 بدیدم قبدددر دولتمند و درویش بد قبرستان گدذر کردم، کم و بیش  »

 « ض یک کفن، بیشنَدد دولتمند بُرد ا کفدن، در خداک رفتدنَد درویش، بی
 (223: 2917، شِلدره و... اکبریو)

 و: 

 دهان، با ایدن فراخی، تنگت هیدو مکُن کداری کد بر پا سنگت هیدو»

 « تدو ویندی نامة خود، ننگت هیدو خوانان نامد خوانندد چو فدردا، نامد
 (223: 2917، شِلدره و... اکبریو)

هدای هغداضین   شدود. در بخدش  موضوع مرگ اشاره میدر درس دواضدهم اض این کتاب نیز بد 

ق.(  91)ف.« ابدوذر غِفداری  »های پیدامبر اکدرم)ی( بدد    این درس کد دربردارندة قسمتی اض سفارش

 باشد، همده است: می

ات را پیش اض فرارسدیدنو پیدری،   ای ابوذر، پنج چیز را پیش اض پنج چیز غنیمت شمار: دوانی»

ات را پیش اض نیاضمندی، هسایشت را پدیش اض گرفتداری و   ، بی نیاضیات را پیش اض بیماریتندرستی

 (. 200د11: 2917، شِلدره و... اکبریو« )ات را پیش اض مرگضندگی
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با تردمدة ملّدا محم دد     مفیّل دِیتوحنیز کد عباراتی اض کتاب ارضشمند « پیدای پنهان»در درس 

امدام دعفددر صدادق)ع( بدرای یکددی اض    ق.( انتخداب شددده اسدت، حیدرت    2222بداقر مجلسدی )ف.   

گویندد  شاگردانش )مفیّل بن عمر الکوفی( اض حکمت پنهان بودنو مد ت وحیات هرکس، سخن می

خواهدد  « امیددِ بقدا  »شوند کد اگر کسدی اض یدوالنی بدودن عمدر خدود هگداه شدود،        و بدو یادهور می

 (.222: 2917، شِلدره و... اکبریوشود )رک.  داشت؛ ضیرا اض یاد مرگ غافل می

نیدز کدد بدد بخشدی اض ضنددگی یکدی اض ضندان عدارف و         « ضن پارسدا »در درس یاضدهم با عنوان 

پدرداضد،   ( د مدی  ق. 617ف. پرهیزگار قرن دوم هجری بد نام رابعة عَدَوی د د اض ضبان عطّار نیشدابوری )  

 است:« فردای قیامت»همده است کد د مَجاضاً د منظور، « فردا»لفظ 

 (. 31: 2917شِلدره و...، )اکبریو« خواهد بود کد مُقرَّبان هسمان بد تو ناضند تیداه فردا،»... 

سعدی و نثری اض دکتر شریعتی )ف.  بوستانکتاب نیز با انتخاب شعری اض در بخش پایانی این

وگوی صمیماند با پروردگار، اض قبر)گِل( و قیامت )فردا، عُقبی( و مُردن  ش.(، عالوه بر گفت2926

 است: یاد شده 

 کدد نتدوان برهورد فدردا ض گِدل بیدا تدا برهریم دسدتی ض دل»

 «ز...بد عُقبی همین چشم داریم نی ... چو ما را بد دنیا تو کردی عزیز
  (206: 2917، شِلدره و... اکبریو)

 و:

ای کدد بدرای ضیسدتن     ثمری و لحظدخداوندا! بد من ضیستنی عطا کن کد در لحظة مرگ، بر بی»

شِدلدره  اکبدریو « )اش سدوگوار نباشدم  گذشتد است، حسرت نخورم و مُردنی عطا کن کد بر بیهودگی

 (.206: 2917و...، 

ق.(  032خوادد عبداهلل انصاری )ف.  نامة یالهتم نیز عبارتی اض در هغاض کتاب فارسی پایة هف

 دارد:هوردنو توشة هخرت اشاره است کد بد فراهمهمده 

 (.1: 2917شِلدره و...،  )اکبریو« الهی،... دانی دِه کد کار هن دهان ساضیم...»

 دانیم، این عبارت ریشة قرهنی دارد:کد می چنان

ُموا » دِّ
َ
وهُ َو ق

ُ
ُکْم ُمالق نَّ

َ
َه َو اْعَلُموا أ ُقوا اللَّ ْنُفِسُکْم َو اتَّ

َ
(: و برای خدویش خخیدرپ پدیش    119/ ه)البقر...« أِل

 فرستید و اض خدا بترسید و بدانید کد او را مالقات خواهید کرد... . 
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 است:کار برده را بد« برگِ عیش»شیخ ادل نیز در این باره، تعبیرو 

 «کس نیارد ض پس، تو پیش فرست ویش فرستبرگ عیشی بد گور خ»

  (10: 2976)سعدی، 
ق.( هورده شده 2910اکبر هضادی )ف.  در پیشانیو فصل سوم اض فارسی پایة هفتم، بیتی اض علی

 است کد بد ضندگی و مرگ دوانمرداند اشاره دارد:

 «روند هضاد، ضیست کرده و هضاد می ، حالل کسانی کد همچو سروضندگیاین »
 (01: 2917، شِلدره و... اکبریو)

این کتاب نیز با انتخاب ابیات ضیبدایی اض حکدیم ابوالقاسدم    « شعرخوانیو»های در یکی اض بخش

ق.(، بد دهان هخرت، ضندگی و مرگ د با اظهار ارادت بد حیرت رسدول)ی(   022فردوسی )ف. 

 شود:اشاره می 1و حیرت علی)ع( د و پارسایی

 بد نزدِ نبدی  و وصی، گیدر ددای ای سدر دیگربد  اگر چشم داری»... 

  «چنان دان کد خاک پیو حیددرم    بر این، ضادم و هم برین بگدذرم

 (229: 2917، شِلدره و... اکبریو)
 

 3شهادت -

های فارسی  کد در حقیقت، مرگی عاشقاند است، نیز درکتاب«شهادت»یعنی « مرگِ سرخ»اض 

اشعار و مطالب مناسبی برای هنها در نظدر گرفتدد شدده اسدت کدد ددا دارد در       دوره یاد شده، و این 

 شود:ای دداگاند بد هن پرداختد شود. بد همین دلیل، در اینجا تنها بد ذکر مآخذ هن بسنده میمقالد

 (. 213و  211د  212؛ 220؛ 200د17؛ 1: 2917، شِلدره و... اکبریو) :هفتم ةیپا

 (.222د220و  229د221؛ 11؛ 16؛ 36؛ 32؛ 66 :2917، شِلدره و... اکبریو) :هشتم ةیپا

 (.16د19 و 39د71؛ 60 :2917، شِلدره و... اکبریو) :نهم ةیپا

****** 

گوندد بدد نظدر برسدد کدد انتخداب ابیدات و عبداراتی کدد موضدوع هن دربدارة            ممکن است این

هموضان القا کرده، هنان را در ودود دانششهادت، مرگ، قبر و قیامت است، حالت ترس و یأس را 

گوندد نیسدت و سدخن    دارد؛ ام ا باید دانست کد ایدن  اض شور و نشا  کد الضمة این سنین است، باض می

تنهدا  برندد، ندد   سدر مدی  هموضانی کد در این دورة سدنّی بدد   گفتن اض مرگ و روضو باضپسین برای دانش
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ها و شتافتن رد؛ و اض نتایجو مهم  وهن، قدر دانستن فرصتهور نبوده، بلکد بسیار هم ضرورت دارخوت

کَشدد، یدک قددم بدد ضمددان مددرگ خدود        کد میهاست؛ ضیرا هدمی با هر نَفَسی بد سوی نیکوکاری

 اند:شود؛ چنان کد حیرت علی)ع( فرمودهتر مینزدیک

َجِلِه  ِإَلی   َنَفُس اْلَمْرِء ُخَطاهُ » 
َ
 (. 2223: 2971اإلسالم، )فیض« أ

اسدت  ترین نوعو مرگ کد در دعاها سفارش شده گوند است؛ شریفدربارة شهادت هم همین

کدد در عبداراتی کدد هدر روض پدس اض نمداض صدبح،         کد هن را اض خداوند بلندمرتبد یلب کندیم؛ چندان  

 شود، همده است:حیرت صاحب الزّمان)عج( بد هن ضیارت می

(: و مرا اض هنانی قرار بده کد 371: 2931عباس قمی،  )شیخ« َيَدْيِه   َبْیَن   َو اْجَعْلِني ِمَن اْلُمْسَتْشَهِديَن »

 رسند. پیش رویش بد شهادت می

 شود:نیز عبارت باال تکرار می« عهد»در دعای شریفِ 

 (.371: 2931عباس قمی،  )شیخ« َيَدْيِه   َبْیَن   َو اْلُمْسَتْشَهِديَن » 

خدواهیم کدد مدا را بدد      یدرت بداری تعدالی مدی    نیدز اض ح « افتتدا  »در بخش هخر دعای شریف 

ْتاًل ِفي»گرداند: شهادت در راه خودش موفّق 
َ
... َو ق ُهمَّ ْق َلَنا  َسِبیِلَك   َالَلّ : 2931عبداس قمدی،    )شیخ« َفَوفِّ

 (؛ و نیز در دعاهای دیگر؛ ضیرا:919و  911

 رودیبدده ددان و بخددر ارضان و، م یکی دیددارو او، صدد ددان، بیدرضد » 

 «رو...بوددِه سیم و بوندود هَمیان و، مدی چدو دیددی هن چندان سیمین بری را 
 (. 392: 2937)مولوی، 

****** 

هفدتم، هشدتم و نهدم نودواندانی هسدتند کدد یدا بدد          همدوضان پایدة  دانیم، دانشگوند کد میهمان

باورهدای دیندی و مدذهبی، اگدر     اند یا اینکد در هستانة هن قدرار دارندد؛ و یبدق    سنّ وتکلیفشان رسیده

باشد، در برابرو اعمال خدود مسدئول، و بدد انجدام وظدایف دیندی       اش رسیده کسی بد سنّ وبلوغو شرعی

شدود.   الهیْ حال او را شامل میخود نیز مُکلَّف است و بد تناسب اعمال و کردارش، ثواب و عقابو 

خشدی دربدارة شدهادت، مدرگ و معداد، هدم       بیافت کد هگاهیاگر بد دیدة تأم ل بنگریم، درخواهیم 

ارمغان بختی دو سرای را برای هنها بد شان خواهد بود و هم نیکیاریگرو هنان در انجام اعمال عبادی

 خواهد هورد.
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پرسدیده  داسدت کدد وقتدی اض ایشدان      ارضش یاد کردنو اض مرگ، در نظدر پیدامبر)ی( تدا بددان    

میددان دندگ، بدا شدهدا محشدور شدود؟ در پاسدخ        است کسدی بددون رفدتن بدد     شود: هیا ممکن  می

روض، بیست بار بد یادِ مدرگ باشدد، در روض قیامدت بدا شدهیدان       فرمایند: هری، اگر کسی در شباند می

اَل: َنَعْم َمْن »... محشور خواهد شد: 
َ
َحٌد؟ ق

َ
َهَداِء أ ْیَلوِ    اْلَیوْوِم ِفوي  َيْذُکُر اْلَموْوَ    َهْل ُيْحَشُر َمَع الش  ِعْشوِريَن  َو اللَّ

ةً   (.163: 2ق، ج2020)ور ام، « َمرَّ

ش.( بدا  2913در درس هشتم اض فارسیو پایة هفتم، نثری اسدتوار اض عب داس اقبدال هشدتیانی )ف.     

همدوضان نسدبت بدد    اسدت تدا داندش   شده  همده و همین امر سبب« هاستضندگی، همین لحظد»عنوان 

و مفداهیمی اض ایدن دسدت، اض    « د بد سرای هخرتتود »، «حیات حقیقی»، «اغتنام فرصت عمر»مسئلة 

(؛ و بد این نکتة بسیار مهم نیز 66: 2917شِلدره و...،  یک سابقة ذهنی برخوردار باشند )رک. اکبریو
هددای ضندددگی اسدت د خددود،    کننددد کددد نیکدو ضیسددتن د کددد الضمددة هن، قدردانسددتنو فرصدت    تود دد  

 سرانجامی.ای خواهد بود برای نیک ضمیند پیش

کدار و  »ش.(، بدا عندوان   2910فارسی پایة نهم نیز با انتخاب شعری اض پروین اعتصامی )ف. در

شدود کدد   مدی  هموضان، ایدن هگداهی داده  است، بد دانششده سروده « قطعد»کد در قالب « شایستگی

 :نخورند رفتة خود حسرتباضگشت دوانی را قدر بدانند تا بعدها بر عمر اض دستدورانو ُپربها و بی
 گَددِ خدودپسنددی و پندددار نیست   دوانی گدِ کار و شایستگی است»

 متدداعو دددوانی، بد بداضار نیست چو بفروختی، اض کد خواهی خرید؟
 «کد باری است فرصت، دگر بار نیست... غنیمت شِمُر، دز حقیقت مجوی

 (16: 2917شِلدره و...،  )اکبریو 
شد کد ما بدرای دمیددن رو  حیدات حقیقدی در وددود       شخّنشده، م با تود د بد مطالب گفتد

اسدت و  مدرگ، عصدارة ضنددگی    »فراگیرانمان، ناگزیریم برای هنها اض مدرگ سدخن بگدوییم؛ ضیدرا     

 (.216: 1، ج2933هملی، )دوادی« میردکرده است، میگوند کد ضندگیهرکس همان

ت کد این بیان باید هگاهاندد و همدراه بدا    باره باید بدان تود د کرد این اس ای کد در اینام ا نکتد

های درس اخدالق خدود، فدراوان دربدارة مدرگ و      کد استادکرباسچیان درکالسظرافت باشد؛ چنان
 هموضانش بنشیند:هنکد گَردِ ماللت بر خایرو امیدوارو دانشگفتند، بیمی روض رستاخیز سخن

و هشدت نددارد؛ پیدر و ددوان     ت باید مرگ، دا ماً، دلوی چشم شما باشد؛ مرگ، کالسو هف»

 (. 70: 2911)کرباسچیان، « ندارد...
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گفدتن اض قبدر، قیامدت     هنمودهای تربیتی کد بخش ضیادی اض هن، سخندر واقع، استاد با این ر

هموضان خود دهت داده بودندد. یکدی اض شداگردان    شد، بد ضندگیو بسیاری اض دانشو... را شامل می

 است: باره گفتد  ایشان در این

ترین رمدز تربیتدی مرحدوم علّامدد، اثبدات بقدای رو  و حیدات پدس اض مدرگ بدود. او اض           مهم»

دُسدت تدا واقعی دت مدرگ و بقدای رو  را بدد       های صادقاند و حوادث ماورای یبیعی بهره می خواب

بدر   همدوض را های غیروقابل انکار، در ذهن نوهموضان ثبت کند. او ساختار اعتقادی دانشعنوان واقعی ت

 «دادمیکرد و شخصی ت دینی نوهموضان را اض این یریق شکل پایة بقای رو ْ بنا می
 (. 222: 2933نام، )بی

اسدت. ایدن   بداره همدده    ای در ایدن های هموضندده البتّد در برخی دیگر اض هثار استاد نیز حکایت

(؛ بدد  276: 2911اسدچیان،  باشدند )رک. کرب توانند بسیار قابدل اسدتفاده   حکایات برای ما معلّمان می

خصددوی در دورة کنددونی کددد تود ددد نسددل نودددوان و دددوان دامعددة مددا بددد انجددام دادن تکددالیف    

 است. تر اض گذشتد شدهرنگشان، کم شرعی

شناسد و بد بیان حیرت امدام دعفدر صدادق)ع(، ناگهددان     باری، وقتی مرگ، پیر و دوان نمی

(؛ هیدا اض هن  171:  0ق، ج 2011کلینی، )ُ«بَغْتَ ًُ یَأْتِی  لْمَوْتُاَ»بَرد: هید و هدمی را در خود فرومیمی

 باید غفلت ورضید و ترسید، یا اینکد هر ضمان، برای هن باید مهی ا بود؟ بد بیان حکیم توس:

 «بد گیتددی نمددانَد کسی ددداودان پیددر و دددوان مییاهمد مرگ ر»

 (210: 2930)فردوسی، 

 و بد بیانو مُلّایو رومی: 

 «صِددق دان اِلحداقو ذُر یدات را باش هن میقات رامنتظدر می»

 (226:  7، ج2931)مولوی، 

شود بخشی اض ابیداتی کدد علّامدد همدایی )ف.     با تود د بد اهم ی ت مسئلة مورد بحث، پیشنهاد می

حدال اسدتاد، بدد ندوعی      اندد و حسدبو  های ضندگی پُر برکدت خدود سدروده   ش.( در واپسین ماه2921

(، بد عندوان مدتن کتداب    220: 2936شود )رک. یوسفی،  ایشان نیز محسوب می« نامة منظومووصی ت»

 شود: فارسی پایة نهم در نظرگرفتد 

 گفدت ض سدددوضو دل، هدمدددایدی:  مدی سددرایی پدایدان شدبو سخددن»
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 کَنددم دلو نمدی کَندددمدددان مدی فریدداد! کدز ایدن ربددا ِ کَدهگِدل

 مددن مستِ هدددوی و هرضویددم مدرگ هختددد تیددغ بدر گدلدویم

 امددروض دهددد نددویدددِ فددددردا ست و سددوداروضم سپدری شدده

 « دهددم بدداض...مدن وعددددة سددال مدی ست دَمددی و هرضوسدداضمداندده
 ( 229د221: 2932)نصری، 

 

 . عبادت عاشقانه3-2

های فراوان مبنی بر با اهم ی ت دانستنو مسئلة مرگ و معاد، امروضه، بدر  متأس فاند با ودود سفارش

ای اض  گوند های سطحی و شخصی اض هیات و روایات، بدهای کاذب و نیز با برداشتاثر رواج عرفان

ها هن گفتد، در 0شود کد معموالً اثری اض هن ترسو پسندیده و کارساضمرگ و قیامت سخن گفتد می

هم باید حق تعالی را عاشقاند پرستید و هم باید اض او ترسدید   ؛ غافل اض هنکدشودها دیده نمیو نوشتد

توان انکار کرد و بایدد پدذیرفت   ؛ ام ا حقیقت را نمی«(92الحج/ » )الَّذِینَ إوذَا ذُکِرَ اللَّدُ وَدولَتْ قُلُوبُهُمْ 

 ض خداوند متعال همراه است.کد یاد کردن اض مرگ، معموالً با ترس ا

اسدت و شداعر )قیصدر    همدده  « پدیش اض اینهدا  »خوشبختاند، در فارسدیو هشدتم شدعری بدا عندوان      

مدورد اض خداوندد را اض وددود مخایبدانش دور کندد و هن خددای       پور( سعی دارد تدا تدرسو بدی    امین

مسجد را نیز خاندة  خشمناک و دور اض دسترس را پروردگاری مهربان و بسیار نزدیک بد بندگان، و 

 کند:  او در روی ضمین معرّفی

 ای دارد میددددانو ابدددرهدداخددانددد کددردم خددداپیش اض ایدنها، فکددر می»

 کس را در حیورش راه نیست هیددچ کس اض دددای او هگدداه نیست ... هیچ

 .«اش در هسمدددان، دور اض ضمیدددن..خاند رحددم بود و خشمگین هن خدددا بی
 (21: 2917شِلدره و...، )اکبریو

عالوه بر این ابیات کد دربارة برقراری ارتبا  صمیماند و عاشقاند با پروردگار ومتعال، بدد ویدژه   

کتاب )نیایش( و فارسی پایة هفتم نیدز ابیداتی بدد ترتیدب اض     در دعا و نماض است، در بخش پایانیو این

اسدت کدد بدد رابطدة     شدده  هدد .( هورده   729ق.( و خوادوی کرمدانی )ف. 2239وحشی بافقی )ف. 

 کند:عاشقاند با خداوندِ بلندمرتبد اشاره می
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 مرا بنما بد سوی خویش راهی الهی، دانب من کُن نگاهی»

 «هی بنما کد داگیرم بد کویت...ر نگاهی کن کد رو هرم بد سویت

 «(وحشی بافقی»210: 2917شِلدره و...، )اکبریو

****** 

 بدد راه هور مدرا، کدافتددادم اض راه مکُدن دورم ض نزدیکدانو درگداه»... 

 «تو را دانم بد هدر چیدزی کد داندم تو را خوانم بد هر راضی کد خوانم
 «(. کرمانیخوادوی »266: 2917شِلدره و...، )اکبریو

های محم ددواد محب ت )والدت: کد اض سروده« رسد اض راه با بهاری کد می»در بیت هخر شعرو 

 توان دید: است، نیز این رابطة عاشقاند را می« چهارپاره»ش.( در قالبو 2911

 « بدا خددا راضگفتنت امدروض بهتر اض هرچد هست در دنیا»... 
 (.97: 2911شِلدره و...، اکبریو)

 همده است:« چرا ضبان فارسی را دوست دارم؟»خوانیو  همچنین در بخشی اض متن روان

تدوانم بدا فهدم معدارف و     توانم اندرض استادان اخالق را بشنوم. همچندین مدی  با ضبان فارسی می»

منادات مؤمنان و عارفان بزرگ، دل بد هنان بسپارم و بد معبود و محبوب هنان ایمدان بیداورم و بدا او    

 (.293: 2911شِلدره و ...،  )اکبریو« و نیاض کنمراض 

در « نهدج البالغدد  »های گذشتد نیز برای فارسی او ل راهنمایی )پایدة هفدتم(، کالمدی اض    در سال

شدد کدد اض خداوندد مهربدان     هموضان این نکتة بسیار مهم را متذکّر مدی بودکد بد دانش نظرگرفتد شده

 ید بیم داشت:نباید ترسید، بلکد اض گناهانو خود با

 َذْنَبهُ   َو َّلَيَخاَفَنّ »
َّ

 (.219: 2971اإلسالم، )فیض«  ِإَّل

« دانش»های یادشده با عناوینی چون تردمة عبارت اخیر اض کالم موالی متّقیان)ع(، در کتاب

شدده   بود؛ ام ا چند سالی است کد این درس اض کتداب فارسدی ایدن پایدد حدذف     همده « ای کمیل»و 

 است: 

شِدلدره و...،  ؛ نیدز رک. اکبدریو  13: 2933شِلدره و...، )اکبریو« دُز اض گناهِ خود نترسد...و »... 

2911 :17 .) 

ناگفتد نماند در هخرین بخش اض درس یاضدهم اض فارسی نهم نیدز بدا ذکدر حکدایتی اض کتدابو      
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و  یُحِددبُهُمْ»بددد میددمون عشددق دو سددویة خداونددد و بنددده نسددبت بددد یکدددیگر )      ءایدداألول تددذکره

 ای شده است:اشاره پ(20/ هالما د«خیُحِبُونَدُ

است. ...اگر یک دوست مدار کد او چند سال است بد ما دل سپرده ای مرد! خود را رنجد »... 

 (. 31: 2917و...،  شِلدره )اکبریو« است، دوستِ دیگر بیدار استخفتد 

الغیدب، سدعی شدده    اهر و لسانکتاب، با هوردن اشعاری اض بابایاض همینهای دیگری در بخش

همدوضان تقویدت شدود کدد خداوندد متعدال را عاشدقاند بایدد دوسدت          است این بینش در ودود دانش

 خرید:  باید های راه عشق را هگاهاند، بد دانها و سختی داشت و رنج

 کدز او گدرم است باضار محب دت دلدی دیرُم خریددارو محب دت»

 «پدود محندت و تدارو محب دتض  لباسی دوختدم بدر قامدتِ دل

 (223: 2917شِلدره و ...، )اکبریو

****** 

 بُوَد وصلو مو و هجرانم اض دوست  بُوَد دردِ مو و درمانم اض دوست» 

 «ددا هرگز نگردد دانم اض دوست قص ابم اض تن واکره پوست اگر 

 (223: 2917شِلدره و ...، اکبریو)

****** 

 خواهی ضد قدم در بیابان گر بد شوق کعبد،»

 «ها گر کُند خارو مُغیالن، غم مخور...سرضنش 
 ( 23: 2917شِلدره و ...، )اکبریو

 

 . پرهیزگاری و خودسازی3-3

سداضی اسدت کدد در ایدن     تود د بد پارسایی، تزکیة نفس و خودساضی اض دیگر میدامینو انسدان  

سر وکار داریم کد یا بد سدنّ وبلدوغو    هموضانیاض هنجا کد ما با دانش است ورفتد  ها اض هن سخنکتاب

همدوضی کدد بدد ضودی، بدالغ     هموضان دختر، یدا پسدران داندش   اند؛ یعنی همان دانششان رسیدهشرعی

شوند )پایة نهم(؛ اض یرف دیگر، با ودود مظاهر فریبندة فدراوان در فیداهای مجداضی و حقیقدیو      می

ض ایدن مظداهر دلربدا؛ ضدروری اسدت کدد بدا        همدوضو مدا ا  پذیری نودوانان دانشدهان امروض، و هسیب
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 هموضانهای فارسیو این دوره، برهگاهی دانشهای ضیبا و اثرگذار برای کتابانتخاب اشعار و نوشتد

 شود.های اهریمنی( افزوده ضمیند )اهم ی ت مسئلة بلوغ و دوری اض وسوسد در این

ض فارسی پایدة نهدم در اینجدا بایدد     دربارة پرهیز اض معصیت، هخِرین عبارتِ درس دواضدهم را ا

 ذکر کرد؛ عبارتی اض حیرت رسول)ی( کد بد دوریو دد ی اض گناهان اشاره دارد: 

« کندددمددی مددؤمن بددرای رهددایی اض گندداه و نافرمددانی، بددیش اض گنجشددکِ در قفددس تددالش    »

 (.200: 2917شِلدره و...،  )اکبریو

و رنج، بد عنوان عاملی مهم برای  در درس چهاردهم نیز حیرت امام دعفر صادق)ع( اض درد

 برند: ترک معاصی نام می

شِلدره )اکبریو« کرد گناهان را...رسید، بد چد چیز ترک می و اگر هدمی را هرگز دردی نمی»

 (.222: 2917و...، 

کندد دواندان   نیز د کد ذکر هن گذشت د شداعر)پروین( توصدید مدی    « کار و شایستگی»در شعر و

تدرین   یابند؛ ضیرا پرهیزکاری مهدم  دست« بصیرت»ساضند تا بد  نگار گناهان پاکهیینة دلشان را اض ض

 هوردنو توشد برای دهان هخرت است: افزایی و پس اض هن، فراهم عامل برای بصیرت

 «تو را تا در هییند، ضنگار نیست بد چشم بصیرت بد خود در نگر»
 .(16: 2917شِلدره و...، )اکبریو

نیز بد خودساضی کد شر  اصلیو هن، دوری اض گناهان است، اشاره شده است در فارسیو هفتم 

 (. 32د30و  90د99: 2917شِلدره و...، )رک. اکبریو

 2972)ف. (، پروفسدور حسدابی   یحسداب  یوضنددگ کتاب )در بخش سوم اض درس دهم اض همین

)رک. اسددت بددد عنددوان شخصددی تی ادیددب، دانشددمند، خودسدداختد، پارسددا و... معرّفددی شددده      ش.(

 (. 12د10: 2917شِلدره و...،  اکبریو

ای هدای پرهیزکدار و خودسداختد   های بدارضو انسدان   هموضان با ویژگیدر درس یاضدهم نیز دانش

های معروف سیاسی و مذهبی ایدران(  چون شهید ردایی، شهید بهشتی و شهید چمران )اض شخصی ت

 (.202د17: 2917شِلدره و...، )رک. اکبریوشوند هشنا می

 روضدة اض فارسی پایة نهم نیدز د کدد برگرفتدد اضکتدابو      « سیرت سلمان»هموض ودر حکایت درس
ق.(  93مَجدِ خوافی )اض شاعران قرن هشتم هجری( است د نهایت فروتنیو سدلمان فارسدی )ف.     خُلدِ



 1311 بهار و تابستان، 21هم، شمارة سال دپژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی،  -دوفصلنامة علمی

222 

 توان شاهد بود کد بیانگر تود د این صحابیو پیامبر)ی( بد امر وخودساضی است:را می

نمود کد وقتی خادمی بدد وی  لمان فارسی بر لشکری امیر بود. در میان رُعایا چنان حقیر میس»

 (.200: 2917شِلدره و...، )اکبریو« رسید، گفت: این توبرة کاه، بردار و بد لشکرگاهِ سلمان بَر...

اض سددلمان فارسددی در فارسددی پایددة هفددتم نیددز سددخن بددد میددان همددده اسددت؛ کسددی کددد براثددر   

پرهیزکاری، ضهدورضی و تزکیة نَفْس و ارادت بد حیدرت رسدول و خانددان پداکش د صَدلَواتُ اهللو       

عَلَیْهوم د بد چنان تقرّبی نزد حیرت رسول)ی( دست یافتد بود کد ایشدان، هن کدالم معدروف را در     

 داشتند: حقّ او بیان

وار اسدالم)ی( دربدارة او   شاید او لین فرد مسلمان ایرانی، سلمان فارسی است کد پیامبر بزرگ»

 .(203: 2917شِلدره و...،  )اکبریو« َسْلماٌن ِمّنا أْهَل اَلَبْیِت فرمودند: 

 «ادبی ات انقالب»و نیز درس سیزدهم اض فارسیو پایة هشتم، با عنوان  ناگفتد نماند در این درس،

-ادبی ات فارسی با هموضه پیوند»توان بد بحث بسیار مهم  می (16د10: 2917شِلدره و...،  )رک. اکبریو

چون ایدن مسدئلد اض مسدا ل مبتالبدد دامعدة امدروض ماسدت و در فیداهای          نیز ورودکرد؛ «های اسالم

هدا و  تحریدک گوندد کدد پیداسدت، ایدن     شود. ایدن میضده ها بسیار دامن مجاضی نیز بد این نوع بحث

؛ اض همدین رو،  «ایدران را بدا اسدالم چدد کدار؟     »خواهد داشت کد ها درهینده نیز همچنان ادامد هجمد

داده  هموضان نشدان  های فارسی این دوره، بد دانشگوند متون برای کتاباست با انتخابو اینشایستد 

شود کد تأثیر پذیرفتن فرهنگ و ادب ایران اض تعالیم دین مُبین اسدالم، بدرای ایرانیدان مایدة عدزّت و      

 ، ند سرافکندگی؛ ضیرا:استافتخار بوده 

اض اسالم دارد کد تمام مظاهر ضنددگیو ملّدت   ادبی اتِ بعد اض اسالم، فاصلة عظیمی با ادبی اتِ قبل »

گیرد و هن عبارت است اض ساختمان، دامعدد، معتقددات، ضبدان، خدانواده و عوامدل      ایران را دربر می

 (. 31: 2977)رنجبر، « ادتماعی دیگر

****** 

  تدوان سدفارش سدی د ابدن    بداره مدی   بداضگردیم. در ایدن  « بلدوغ »ث پیشین خود، یعنی و ام ا، بد بح

هدای پیشدنهادی بدرای    ق.( را بد فرضندش، محم د، بد عنوان یکدی اض همدان درس   660یاووس )ف. 

 هموضان پایة نهم در نظرگرفت:کتاب فارسی ودانش

د کمدال عقدل مشدرّف فرمایدد     د تدو را بد   و چون بد سنّ و سالی کد خداوند د ددلّ و داللدد   »... 
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برسی، و صالحی ِت مجالست و مکالمد و موادهدة بدا حیدرتش را بدد تدو عنایدت فرمایدد، و اهلی دِت         

دخول در ساحتِ قدس حیرتش را بد ایاعت و بندگی، بد تو مرحمدت نمایدد، هن روض را در نظدر    

اعیدادِ خدود قدرار ده، و در    ترینو بگیر و تاریخ هن را محفوظ بدار، و هن را اض افیلو اوقات و بزرگ

هر سال، در هن روض، تجدید شکرو الهدی نمدا، و در راه حیدرتش صددقد بدده، و بدیش اض پدیش، بدد         

و بد شدرف دنیدا    بها را بد تو عنایت فرمودهخدمات و یاعات خداوند د دلّ و داللد د کد عقل گران  

 (. 221: 2902ی، )شهید« است، قیام نما...و هخرت تو را داللت و راهنمایی کرده 
هدایی را کدد اسدتاد    های هفتم و هشتم نیز چند نموندد اض نامدد  هر کدام اض پاید در این باره، برای

 بلدوغ  یهدا نامدد ش.( خطاب بد فرضندانش نوشتد و در کتابی بدا ندام    2973علی صفاییو حا ری )ف. 

 برگُزید. تواناست، میشده هوری دمع

ایدم کدد   نکتد تود دد کدرده  رسد کمتر بد این اینکد بد نظر می« بلوغ»توضیح بیشتر دربارة مسئلة 

ای است برای اینکد هدمی بتواندد بدد بلدوغ    بلوغو شرعی )با همة اهم ی تی کد دارد( در واقع، خود ضمیند

ْفَس َعِن اْلَهوَو َو َنَهی )»... است حقیقیو خود کد همان رهایی اض هواهای نفسانی پ(، 00خالنّاضعات/ « النَّ

است خدود را اض چنگدال دیدوو نفدس، ایددن      دست یابد؛ اض این رو، مولوی انسانی را کد هنوض نتوانستد 

 داند؛ هرچند سنّ و سالی اض او گذشتد باشد:ترینو دشمنو هدمی، برهانَد، بالغ نمیدشمن

 «نیست بالدغ دددز رهیدده اض هدوا خَلدق ایفدالندد، ددز مست خدددا»
 (207:  9ج  ،2931)مولوی،  

، همان رشتة بسیار محکمی است کد هدمدی بدا چندگ اندداختن بدد هن      «رَهیدن»در نظر او، این

 هایی اض دنس دیگر را بد کامو دانش بچشانَد:تواند بد پرواض درهید و لذّتمی

 برکَشدد ایدن شداخ، ددان را بر سمددا عُرْوَةُ الْوُثْقَی است این تَدرکِ هدوا»... 

 «مدر تدو را باال کَشدان تدا اصدلو خویش شداخو سخددا، ای خوب کیشرَد تا بَد

 (121:  0، ج 2931)مولوی،  

است د  رهایی د کد رستگاریو داوید هر انسانی درگرو هن   هرچند او بر این باور است کد این

دهدد؛ چدون هدمدی تدا ضمدانی کدد بدر روی ایدن کُدرة خداکی روضگدار            نمدی  هدا دسدت  هسانیاین بد 

گداه اض  گذرانَد، پیکاری دا می را در کارضار ودود خویشتن شاهد خواهد بود؛ نبدردی کدد هدیچ    یم

 هن نخواهد هسود:  
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 «افکدنو لدو امدد و ام دارة مدا، کددو؟!دنگ لَو امد و اَم اره بد دنگندد، شب و روض»
 (390: 2937)مولوی، 

اض پیرویو هواهدای نفسدانی، ایدن    کند تا شیخ ادل نیز در قصیدة ضیر بد مخایبانش سفارش می

 شود: غول بیابانی، بد شد ت بپرهیزند تا بدین وسیلد، هیینة دلشان نورانی

 مدردِ دانددا بد دهددان داشدتن ارضانی نیست هسدانی نیست ای ها النّاس! دهدان دای تن»

 نی نیستحَیَدوان را خددبر اض عالَددمو انسددا خفتدگان را چد خدبر، ضمزمدة مرغو سحددر

 کاین بد سرپنجدگیو ظداهرو دسمانی نیست ... پنجدة دیدو بد بداضوی ریاضت بشکن

 صدق پیش هر؛ کد اخدالی بد پیشانی نیست یاعت هن نیست کد بر خاک نهی پیشدانی

 «تر اض این غدول بیدابانی نیست...افکدن مردم حدذر اض وسوسة نفدس، کد در راه خدا

 (13: 2977سعدی، )

اسدت ابیداتی اض ایدن قصدیدة     تود د بد مفهوم ارضشمند این شعر و بیان ضیبدای شداعر، شایسدتد    با 

شدود هن ابیدات را   همدوضان نیدز خواسدتد    و اض داندش  پُرمحتوا، برای کتاب فارسدیو پایدة نهدم انتخداب    

 اضبَرکنند تا ملکة ذهنشان و چراغ راهشان شود.

را شداهد بدود. ایدن    « رهایی»توان مفهوم نیز میش.( 2993اض نیما یوشیج )ف. « پرواض»در شعر 

اض همین کتداب همدده اسدت،    « شعرخوانی»شده و در بخش  سروده« قطعة مُصَرَّعد»شعر کد در قالب 

است کد هر کدام اض هنها نمایندة افراد خاص ی در « خانگی مرغ»و « کِرم»ای بین در حقیقت، مناظره

پدرور و  خدانگی نمداد اشدخای تدن     ودوگر، و مرغ  الش و دُستهای پُرتاند: کِرم نماد انساندامعد

 درأت.کم

ظاهر، هایی کد بد شود؛ پرسشهغاض می« مرغ»هایی اض سوی دو با پرسش وگوی بین هنگفت

کدد هگاهانددد در اندیشدة رهدایی اض پیلددة    « کِدرم »اض روی تواضدع؛ ام دا در بداین، اض روی غروراسددت.    

پرداضد؛ بددان  کند و همچنان بد کار خویشتن )تزکید( میاو تود هی نمیهای تعلّقاتش است، بد یعند

دسدمش اسدیر اسدت، هضاد سداضد و بدا او بدد        ها، روحش را کد در قفدسو نشینیامید کد با این گوشد

 پرواض درهید.

اسدتعداد و  دارد؛ اینکدد چدرا او بدا ایدن     در پایان، کِرم با یک سدؤال، مدرغ را بدد اندیشدد وامدی     

 کند:رهانَد و برای پرواض تقلّایی نمیها نمیامکاناتی کد دارد، خود را اض دلبستگی
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 ام، ضیدن روی، مُنحندیخلوت نشستد در فکدرو رَستنم د پاسدخ بدداد کِدرم د»... 

 «ضندی؟کندی؟ پَددرّی نمدیکوشش نمدی ...اینک، تو را چدد شد، کای مرغ خانگی!

 ( 11 :2917و ...شِلدره )اکبریو

نماند این شعر، در گذشتد، در کتاب فارسی وسال سومو راهنمایی نیدز همدده بدود )رک.    ناگفتد 

 (.03: 2973گیالنی و دیگران، سمیعیو

شود کد میدر مصراع دوم اض دو بیتی ضیر اض بابایاهر )در فارسی نهم( نیز بد این مطلب اشاره  

 در بندِ هواهای نفسانی نباید بود:

 مطیدعو نفس شیطانی، چد حاصل؟ سبحانی، چد حاصل؟دال، غافل ض »

 «دانی، چد حاصل؟تو قددرو خود نمی ون اض مال کبُوَد قددر تو افدز 

 ( 223: 2917و ...، شِلدره )اکبریو

در کتاب فارسیو پایة هشتم نیز شعری مناسب و البتّدد معدروف اض مثندوی، بدرای ایدن میدمون       

است. نبرد امیرالمؤمنین)ع( بدا کدافری بدد ندام عَمدرو بدنو       )رهایی اض هوای نفس( در نظر گرفتد شده 

 عبدِوَد:

 «فعلو مدن بر دیدنو مدن باشدد گددوا... شیددرو حقّدم، نیستم شیددرو هددوا»... 
 ( 10: 2917شِلدره و...، )اکبریو 

در نظرگرفدت.   تدوان ( را مدی 1و2«)پهلوان، ند قهرمان»هموضانو پایة هفتم نیز داستانو برای دانش

، داستانو بود کد در فارسی دوم وراهنمایی، بد خامة تراند امیرابراهیمی همده« پهلوان، ند قهرمان»درس 

، در حدقّ و  «پوریدای ولدی  »ق.( معدروف بدد    711)ف.  میمردیو پهلوانی بد نام محمدود خدوارض   دوان

هندی است؛ کسی کد با این کارش هم دل مادر هن هماورد را شاد کرد و هم بدر سدرو   گیری کُشتی

 نهاد: نفس خود پا
پهلوان، هرام و با وقار، اض دا بلند شد. با دقّت بدد دمعی دت نگداه کدرد. کسدی غدم او را اض       »... 

 کرد کد سبک شدهکرد. احساس میاض شادکردن دلو یک مادر حس نمیاش را شکست، و شادی

خواست پرواض کندد. نگداهی بدد پیدرضن اندداخت و هرام، میددان را       قدر سبک کد انگار می است. هن

 .(72: 2973گیالنی و دیگران، )سمیعیو« کرد...ترک
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 . ادب2ـ3

اض دیگددر مفدداهیم بسددیار ارضنددده و کارسدداض در امددر خودسدداضیو فراگیددران، تود ددد بددد مسددئلة     

تواندد   سعادت دنیوی و اُخروی ایشان را مدی هنهاست؛ امر بسیار مهم ی کد التزام بد هن، «و ورضی ادب»

ک کد معصوم)ع( حتّی گنهکار مؤد ب را بد هدایت و حُسن عاقبت، بسیار نزدیکند؛ تا داییتیمین

 اند:دانستد

َئِ  َمْغُفوٌر َلهُ »  یِّ  (.013: 1ق، ج2007)کلینی، « َاْلُمْسَتِتُر ِبالسَّ

تدر اض ادب و اخدالق   در نظر شریفِ حیرت امام علی)ع( نیدز هدیچ ارث و میراثدی، بدا ارضش    

 نیست:

َدِب »... 
َ
 (.00: 21ق، ج2001،  )حُرّ عامِلى...« َو َّلِمیراَث َکاأْل

، برتدر و  دای دیگر نیز ادب و تربیت نیکو را اض هدر پیوندد نسدبی و سدببی    امیرالمؤمنین)ع( در 

 اند:افتخارهمیزتر دانستد

ْشَرُف َسَبٍب » 
َ
َدِب َاْفَضُل َنَسٍب َو أ

َ
 .(906ق: 2020همدی، )تمیمیو« ُحْسُن اأْل

کندیم،  هایی کد هنها را ضینت میحقیقی نیز در نظر مبارک حیرت علی)ع(، بد لباسضیبایی  

 نیست؛ بلکد بد میزان دانش و ادب هر شخن بستگی دارد:

ُنهَـا» ْثَواٍب ُتَزيِّ
َ
َدِب  ،َلْیَس الَجَماُل ِبأ

َ
 ...«ِإنَّ اْلَجَماَل، َجَماُل اْلِعْلِم و َاأل

 (. 21: 2932 ،)ع(طالبیاب بن ی عل) 

شدود،  اض تأثیر همین سخنان است کد شیخ ادل بر این باور است کد اگر انسان، مقطوع النّسدل  

 اض هن است کد اض او فرضندانی نامؤد ب بر دای بمانَد:  تر پسندیده

 «ادبنسدلو بُریدده، بوددْ، کد موالیدددِ بدی عوف در عرب؟اند بندیدانی چد گفتد»
 (2221: 2932)سعدی، 

  است کد در بیت هشتم هن، بد این همده« یاد حسین)ع(»ة هشتم، شعری با عنوان در فارسی پای

ای اض یدک قصدیدة بلندد وعاشدورایی، سدرودة میدرضا       شود؛ ابیدات برگزیدده  میمیمون )ادب( اشاره 

 ق.(:  2130ماضندرانی )ف. محمود فدایی

 شدد چُندان اض تَفِ دل، کدامو سخنور، تشندد»

 همدده، یک سدر، تشنددکد ردیفِ سُخنش  
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 خشک گردید هدم اض دودِ دل و دیدده، دوات

 خامد با سدوض، رقدم کدرد بد دفتدر، تشندد 

 هه و افسوس! اض هن روض کد در دشت بددال

 «لشکر و یاور، تشندد...بود هن خسدروو بدی 
 ( 11: 2917شِلدره و ...،  )اکبریو 

همدوضان   تبا  برقرار کردن با این شعر، برای دانشرسد کد ارهرچند، در ابتدا، چنین بد نظر می

کمدی مشکل باشد؛ ام ا با چندبار روخوانی و توضیحی مختصر دربارة مفهوم کلّیو هن، و با تود د بدد  

در ذهن بسیاری اض ما نقش بسدتد  « عاشورا»هموض ای کد اض کودکی، نسبت بد واقعة عبرت سابقة ذهنی

خدوبی نیدز بدا هن    برندد و ارتبدا  عدایفی    مدی ض خواندن این شعر لذّت بینیم کد بیشتر هنها ااست، می

 کنند؛ و ام ا بیت هشتم این شعر:برقرار می

 بُرد عب داسو ددوان، ره چو سوی هب فرات»

 «مانْد بر یداد حسین، تدا صف محشدر، تشندد 

 (11: 2917شِلدره و ...،  )اکبریو

العب داس)ع( را نسدبت بدد بدرادرو     حیدرت ابوالفیدل  « دوانمردیو»و « ادب»در این بیت، رعایت 

توان شاهد بود؛ ضیرا با ودود تشنگی ضیاد، چون خواست اض هن هب بنوشدد،  مِهتر و ولی  وضمانش می

 ننوشید:« فرات»تشنگیو برادرش را یاد کرد و اض هب گوارای 

نَّ َمْن َشِرَب اْلَماَء َفَذَکَر َعَطَش »
َ
 (.277ق: 2002یی، )شیخ بها« اْلُحَسْیِن)ع(  أ

شدود  مدی  های دیگری هم درکتاب فارسی پایة هشتم دیدده ، درس«)ع(یاد حسین»غیر اض شعر و

کد شعری اض « بختیراهِ نیک»ششم،  است: درسشده ورضی پرداختد ادب کد در هنها نیز بد میمونو

راسدتگویی، ددد ی ت    ش.(، دربارة رعایت ادب و احترام نسبت بد پدر و مادر،2929ایرج میرضا )ف.

-محم دد حَبلدد   لوید التّمث ددامع  کدد اض « هدابو نیکان»داشتن در کار و... است؛ و درس هفتم، با عنوانو 

گفدتن، خدوردن،    شدده و دربدارة هدابو سدخن   رودی )اض نویسندگان قرن یاضدهم هجدری( انتخداب   

 (.21د22: 2917شِلدره و...،  خوابیدن و... است )رک. اکبری

است، این هگاهی بد خواننده  انتخاب شده« دی ریقش رسالة»نیز کد اض « نام خوش بو»در حکایت 
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داشدت  شود کد حتّی در برابرو نام پروردگار بلندمرتبد نیز دانب ادب و احتدرام را بایدد نگداه    داده می

 )تا چد رسد بد ایاعت اض اوامر و پرهیز اض نواهیو او(:

اهلل( بر هن نوشدتد   ی دید کد نام مبارک پروردگار )بسمیکی اض عارفان، روضی در راه، کاغذ»

گذشتند. ایستاد و کاغذ را برگرفت و هن را معطّدر گرداندد   نهادند و میبود و مردم پا بر هن میشده 

: 2917شِدلدره و...،   )اکبدری « و اندر شکاف دیوار نهاد تا اض هسیب پایو رهگدذران در امدان باشدد...   

30 .) 

رسدد ایدن شدعر    نظر میعرو ایرج میرضا برای این پایة تحصیلی نیز بایدگفت بد دربارة انتخاب ش

هدا و صدمیمی تی اسدت کدد بدر      تدر باشدد؛ دلیدل هن سدادگی واژه    هموضان پایة هفتم مناسببرای دانش

تدر  فیای شعر حاکم است و همین عامل، خوانشو شعر و دریافتِ پیامو هن را برای فراگیران، هسددان 

اندد و معمدوالً در همدان حدال و     ن هنها بد تاضگی، اض دورة ابتدایی بد این مقطدع همدده  کند؛ و چومی

 کرد:بستدتوان هنان را بد درس فارسی، بیشتر دلبرند، با انتخاب چنین شعرهایی میهواها بد سر می

 همدادة خدمتش بد دددان، بداش با مددادرو خویش، مهدددربان بداش»... 

 اض گفتددة او مپیددچ سددر را پدددر را بدا چشدمو ادب نگدددر

 « خُرسندد شدود ض تدو خدداوند... چون این دو شوند اض تدو خُرسند
 (01: 2917شِلدره و...،  )اکبری

اض سی داشدرف  « سدرمایة خوبدان  »بنددِ  دای ایدن شدعر، تردیدع   هموضان پایة هشتم، بد برای دانش

در نظر گرفدت؛ شدعری    توانق.( را می2929)ف. «نسیم شمال»قزوینی، معروف بد گیالنی یا همان 

هدای گذشدتد، درس نهدم اض    ورضی تأکید دارد. ایدن شدعر در سدال   ضیبا و پرمفهوم کد پیوستد بر ادب

 است:کتاب فارسی سال دومو راهنمایی بوده 

 با ادب باش کد تکلیف دوانان، ادب است»

 هدم و حیوان، ادب است فرقو ما بین بنددی

 ندان، ضینت ومدردان، ادب استراحتِ رو و ض

 (.62: 2933شِلدره و...،  )اکبریو« هید هید همد دا سورة قرهن، ادب است...

اض دملدد حکایدت    تدوان دیدد؛  هایی را با این میمون میبا دقّت در فارسی پایة هفتم نیز درس

در ندزد  »کد سعدی برای رعایت احترام و ادب نسبت بد پددرش، هدم بدد ددای عبدارتِ      « اندرض پدر»
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کندد   اض او یاد می« رَحْمَ ُاهللُِعَلَیْ »هورَد و هم با عبارت دعاییو را می« در خدمت پدر»، عبارتِ «پدر

« کدردن  پرهیدز اض بددگویی  »(. هرچند پیدام اصدلی ایدن درس،    26: 2917شِلدره و ...، اکبریو)رک. 

تدوان اض هن  است؛ ام ا عالوه بر دو میمون یادشده )ادب و پرهیزکاری(، میمون دیگری را هم می

 فهمید و هن، دریافتِ دُرُست اض تعالیم دینی است.

د کد هن هم اض گلسدتان سدعدی   « قطعد»در حکایت دیگری نیز با انتخاب شعر ضیبایی در قالب 

شدود کدد اض گسدتاخی نسدبت بدد مادرشدان        هی داده مدی همدوضان هگدا   انتخاب شده است د بدد داندش   

 (.10: 2917شِلدره و ...، اکبریوبپرهیزند )رک. 

شود  نسبت بد مادرش دیده میق.( 162بایزید بسطامی )ف. هم ادبو « دعای مادر»در حکایتِ 

 (.60: 2917شِلدره و ...، اکبریو)رک. 

کنندد کدد   همدوضان سدفارش مدی   بدد داندش   ریف د د قُدِّسَ سِرُّهُ الشَّ  در درس نهم نیز امام خمینی

هایشان بدا ادب و احتدرام رفتارکنندد و     هایشان را با دقّت بخوانند و نسبت بد پدر و مادر و معلّم درس

(. در بخدش دیگدری اض همدین درس، اظهدار محب دت و ادبو      32: 2917شِلدره و...، اکبریو... )رک. 

 توان دید. نسبت بد حیرت معصومد)س( میش.( را 2977علّامد مح مدتقی دعفری )ف. 

د بدرای    دصَلَواتُ اهللو عَلَیْد  های ممتاضو حیرت ختمی مرتبت د  هم ویژگی« اُسوة نیکو»در درس 

هدایی نظیدر پرهیزکداری، مهربدانی، ادب، احتدرام بدد        شود؛ ویژگیهموضان بد تصویرکشیده میدانش

 (.227د220: 2917شِلدره و ...، )رک. اکبریو. ضیستی، تود د بد نماض او ل وقت و.. نوع، ساده هم

نیز احترام، ادب و حرف شنویو پسری روستایی را در برابر پدرو پیر و « پیر دانا»خوانیو  در روان

 (.262د261: 2917شِلدره و ...، بینیم )رک. اکبریو اش میباتجربد

فارسیو پایة هفتم «و شعرخوانی»های برای یکی اض بخش« توفیقو ادب»تاضگی نیز درسی با نامو بد 

شدود، اضدملدد دو بیدتِ معدروف اض مولدوی      است کد ابیاتی اض مثنوی را شامل میشده در نظر گرفتد 

 ورضیدن:دربارة ادب 

 ادب، محروم شد اض لطف رببی اض خدددا دوییدم توفیددق ادب»...

 « بلکد هتش در همددد هفددداق ضد ادب، تندها، ند خود را داشت بدبی

 ( 96: 2917شِلدره و ...، )اکبریو
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 . چشمِ دل3-2

درک حقددایقو معنددوی بددا چشددم و گددوش دل کددد خددود اض نتددایجو پارسددایی و تود ددد بددد امددرو     

 است. ها بد هن اشاره شده ای است کد در این کتابمهم  وخودساضی است، اض دیگر میامینو ارضنده

ا این چشم و گوش ظاهری کد سایر موددودات نیدز اض هن برخوردارندد د و     هشکار است کد ب

تدوان حقدایق عدالمو    شنوند د نمی بینند و میتر و تیزتر میبسا، برخی اض هنان، اض ما هدمیان نیز دقیق  ای

 (. 70: 2976)حافظ، « بین باید...دیدنو روی تو را دیدة دان»معنا را درک کرد؛ بلکد 

شوند؟ با تعم ق در دو روایت نورانی ضیر اض میام ا چشم و گوشو دل چیستند و چگوند گشوده 

 دریافت:توان حیرت ختمی مرتبت)ی(، پاسخ این سؤال را می

اَل ِلْلَقْلِب ُاُذَناِن َو َعْیَناِن َفِاَذا أَراَد اللهُ »... د 
َ
ُه ق ْلِبوِه ِبَعْبٍد َخْیرًا َفَتَح َعْینَ  و َتَعاَلی و أنَّ

َ
َتوْیِن ِفوی ق دل «: ... ْیِه اللَّ

« کندد  هدای دلدش را بداض مدی    نیز دو گوش و دو چشم دارد و چون خدا خیرو کسی را بخواهد، چشم

 (.70: 2932)فروضانفر، 

نَّ »د 
َ
َیاِطیَن   َلْوَّل أ ُلوِب َبِني َعَلی  َيُحوُموَن   الشَّ

ُ
وَماَواِ  ق ْرِض آَدَم َلَنَظُروا ِإَلی َمَلُکوِ  السَّ

َ
: اگدر نَدد ایدن    َو اأْل

کردندد حقدایقو   مدی اند، هرهییند مشاهده هدم را فراگرفتدهایو بنیبود کد لشکرو شیایینْ ایرافِ دلمی

 (.21: 2912)نراقی، « مودوداتِ عوالم عِلوی د و سِفلی د را

است، هدمی را غیر اض ایدن دیددة ظداهری و     گوند کد در کالم نبی  اکرم)ی( اشاره شدههمان

بیندد و  هدایی را مدی  هدا و ناشدنیدنی  نادیددنی  دلو صنوبری، چشم و قلب دیگری نیز هست کد بدا هن، 

کدد در کدالم حیدرت امدام      شنود؛ و این ممکن نخواهد شد مگر با مُراقبدد و پرهیزکداری؛ چندان    می

شدود تدا   ، هدمی بدد دربدانیو اض هن موظّدف مدی    الهی معرّفی شده، دایگاه «قلب»نیز  دعفر صادق)ع(

 (.232تا: )شَعیری، بی« فاَلتُسْکِنْ حَرَمَ اللَّدِ غَیْرَ اللَّدِ  اللَّدِ؛  حَرَمُ  اَلْقَلْبُ»نیابد: بیگاند بدان راه 

 «تا در ایدن پرده دددز اندیشدة او، نگدذارم ام، شب همد شبپاسبان حدرم دل شده»

 (093: 2976)حافظ، 

هدایی در دل  تدریج، روضندراه، ممارست ورضد؛ بد یداست کد اگر انسان چنین کند و در این پ

یابد؛ پس اض هن، با خود چندین ضمزمدد   را در ودود خود می« بیندام دهان»شود و هن او گشوده می

 خواهد کرد:

 (032: 2976)حافظ، « بینم؟! ها می با کد گویم کد در این پرده چد»... 
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های فارسی این دوره )اض دملد فارسی هفتم(، ابیداتی بدرای تود دد    گفتد شد، درکتاب کدچنان

 است؛ اض دملد:شده دادن و تشویق فراگیران بد این مسئلة مهم، در نظر گرفتد 

 اند اض خاکدانها بَرکرده دست درختانند همچون خاکیاناین »

 «گویندد راضاض ضمیدرو خاک می ددز و با دستِ دراضبا ضبان سب 
 ( 12: 2917شِلدره و...، )اکبریو

 و:

 بد صحرا بنگرم، صحرا تو بیندم بد دریا بنگرم، دریا تدو بیندم»

 «نشدان اض قامتِ رعندا تدو بیندم بد هر دا بنگرم، کوه و دَر و دشت
 ( 71: 2917شِلدره و...، )اکبریو

 و:

 «بینیهنچد نادیدنی است، هن  چشمو دل، باضکن کد دان بینی»
 «(فارسیو هشتم» 22: 2917شِلدره و...، )اکبریو

 و:

 «نیست گوشی کد همی نشنود هوای تو را ای نیست نبیند رخ ضیبدای تو رادیده»
 «(فارسیو نهم» 22: 2917شِلدره و...، )اکبریو

رسدد کدد   ای است؛ ام دا چندین بدد نظدر مدی     هرچند پرداختن بد این میمون، امر بسیار پسندیده

هموضانو این مقطع تحصیلی، بد ویژه پایدة هفدتم و هشدتم کمدی مشدکل      فهماندنو این مفاهیم بد دانش

شدود  مدی هایی دیدده  های فارسی این دوره نیز ترکیبدر برخی اض ابیات دیگرو کتابکد  باشد؛ چنان

مرتبد(، و نیدز در  بودن و پیچیدگیو هن مفاهیم )بد علت انتسابو هن بد خداوند بلنددلیل انتزاعی  کد بد

اختیار نبودن فرصت کافی برای شر  معنا و مفهوم هنها، معموالً امکان توضدیح کدافی دربدارة هنهدا     

همدوضان وددود نخواهدد داشدت؛     برای بیشتر معلّمان و نیز امکان فهم درست هن توس ، بیشدتر داندش  

، بد «یلعت رویو تو»و « فروغ رویو حق»گذشت و در بیتی کد اض نظر« قامت رعنا»هایی نظیر ترکیب

 ترتیب در ابیات ضیر:

 «حق اندر وی ض پیدایی است پنهان دهان، دملد، فروغ روی حق دان »د 
 «(هفتم فارسی» 22: 2917شِلدره و...، )اکبریو
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 «هادهِ عنوانوی، یلعت روی تو، ضینتها  ای نام نکوی تو، سردفتر دیوان»د 
 «(فارسی هشتم» 1: 2917شِلدره و...، )اکبریو

توان مجداضاً  هموضان می)یَدُ اهلل( را برای دانش« دست خدا»باره اینکد مثالً  توضیح بیشتر در این

وگوهای روضمرّة خود، ایدن دملدد را فدراوان     کد در گفت قدرت و عنایت حق تعالی معناکرد؛ چنان

)اشداره بدد هیدة شدریفة     « هاسدت دست خدا باالی همة دسدت »یا « همراهدست خدا بد »شنوند کد می

« درخشندگیو )یلعتِ( رویو خدا»، و دشوارتر اضهن، «رویو خدا»پ(؛ ام ا 20خالفتح/« َيُداللِه َفْوَق أْيِديِهْم »

تدوان   ایدن هسدانی نمدی    و نیز در نظرگرفتن قد  و قامت رعنا و... برای خداوند متعال را برای ایشان بد

های فارسی انتخداب شدوند کدد    یاتی برای این بخش اض کتاباست ابداد. اض این رو، شایستد  توضیح

تدر و   همدوضانو ایدن ردة سدنّی قابدلو لمدس     تر، و مفاهیمشان بدرای داندش  های معناییو هنها سادهترکیب

 تر باشد.روشن

 

 . مهدویّت3-2

هدای  ساضی است کد بیشدتر در کتداب  العاده مهم و انسان اض دملد مسا ل فوق« مهدوی ت»مسئلة 

 فارسی پایة هشتم و نهم بدان پرداختد شده است. 

اسدت، ظهدور    در توضیح موضوع مهدوی ت بایدگفت مطابق با هنچد کد در قرهن کدریم همدده  

بعیدی اض  »موعود، امری قطعی است و این وعدة الهی، روضی بد وقوع خواهد پیوست؛ تا بدانجا کد 

 (.63: 2916)باالدستیان و دیگران، « اند...ههید را در این موضوع بررسی کرد 160محقّقان تا 

کندد، هورده شدده   مدی ای کد بد ایدن حقیقدتِ محتدوم اشداره     در ضیر، دو نموند اض هیات شریفد

 است:

(: بقی ت اهلل )ذخیرة خداوندی( برای شما، 36)هود/ « بَقِیَّتُ اللَّدِ خَیْرٌ لَکُمْ إونْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ...»د 

 اگر ایمان هورده باشید، بهتر است. 

واِلُحوَن َو َلَقْد َکَتْبَنا ِفي»د  ََ الََّّ ْرَض َيِرُثَها ِعَبواِد
َ
نَّ اأْل

َ
ْکِر أ ُبوِر ِمْن َبْعِدالذِّ (: و مدا، در  202)األنبیداء/    «الزَّ

 ایم کد این ضمین را بندگان صالحو من بد میراث خواهند بُرد.ضبورد پس اض تورات د نوشتد

مسئلة ظهورو مُنجی، اض هن دهت کد هم با حیات ما رابطة مسدتقیمی دارد و هدم بدا مَمدات مدا،      
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کد بنا بدر روایتدی کدد اض داندب     درخورو تود د فراوان است. ارتبا  ضندگی ما با هن، بدان دلیل است 

کدد هندوض امدام ضمدانش را نشدناختد      حیرت رسول)ی( وارد شده است، هر کس بمیدرد، در حدالی  

 باشد، بد مرگِ مردمو دوران داهلی مُرده است:

 (.12: 1ق، ج 2007)کلینی، « َمْن َماَ  َّلَيْعِرُف ِإَماَمُه َماَ  ِمیَتً  َجاِهِلیَّ ً »

الساُلم( چیست؟ معرفتی کد اگدر بددان نرسدیم،    کردن نسبت بد امام )عَلَیْدِمنظور اض معرفت پیدا 

گوندد نیدز خدواهیم مُدرد؛ هیدا منظدور اض ایدن        های عصر داهلی خواهیم ضیسدت و همدان  چونان انسان

ای حیرت)عج( و دانستن حَسَب و نَسَبو ایشان است، یا مقصود، چیدز  معرفت، تعیین عمر شناسنامد

 دیگری است؟

تَعَالَی فَرَدَدُ الشَّدرویفَ د    اهللُاألعظم د عَجَّلَ اهللواسخ بایدگفت هنچد کد دربارة حیرت بقی تدر پ

شدود، اول ایدن اسدت کدد هن وددود       باید دانست تا بر معرفت ما نسبت بد هن ودود ندورانی افدزوده  

دی حدی  و حاضدرند   نیستند، بلکد مودو« سمبل امید»شریف د برخالف تصو ر بسیاری اض افراد د تنها   

کدد  نگرند؛ چندان ای کد با دیدة خدایی بد کردارهای همگان میکنندهو برکارهای ما، ناظر؛ نظارت

 گوییم:، خطاب بد ایشان می«سی د األی ام»در ضیارت روض دمعد، 

الُم َعَلْیَک َيا َعْیَن اللِه ِفی» (: سالم بر تدو! ای دیددة الهدی    203: 2931عب اس قمی،  )شیخ« َخْلِقِه َالسَّ

 در میان مردم. 

اندد نیدز بدد    ق.(د رَحْمَد اهللو عَلَیْدِ د نوشتد  029هن حیرت )عج( در توقیعی کد بد شیخ مفید )ف.

اند کد عِلمو ما بر اَخبار شما مُشروف است و هیچ چیزی اض اوضاع و احدوال شدما   این نکتد اشاره کرده

 های اَعمال شما نیز هگاهیم:ها و کاستیمانَد و اض لغزشهان نمیبر ما پن

ا َشْي » ْنَباِئُکْم َو َّلَيْعُزُب َعنَّ
َ
ا ُيِحیُط ِعْلُمَنا ِبأ َصاَبُکْم  َفِإنَّ

َ
ِذَ أ ْخَبارُِکْم َو َمْعِرَفُتَنا ِبالزَّ َلِل الَّ

َ
عب داس   )شیخ«  ٌء ِمْن أ

 (. 261: 7ق، ج2020قمی، 

اور باید رسید کد گناهان بندگان سبب شده است تا بدین ایشدان و هن وددود    دوم اینکد بدین ب

 اند:باره فرموده کد خود در اینگوند ددایی افتد؛ چنانناضنین، این

ِثُرُه ِموْنُهْم   َفَما َيْحِبُسَنا َعْنُهْم » ِْ وا َنْکَرُهوُه َوَّل ُنو َُِّل ِبَنا ِممَّ  َما َيتَّ
َّ

: 7ق، ج2020عب داس قمدی،    )شدیخ « ِإَّل

رسدد، نیسدت؛ در   (: دلیلو پنهان شدنو ما اض هنان چیزی دز هنچد کدد اض کدردار هندان بدد مدا مدی      011

 گوند رفتارها را توقّع نداریم.کد ما اض هنها اینحالی
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ق.( در بیانی، بعدد اض هنکدد وددود امدام)عج( را لطفدی اض       671خوادد نصیرالد ین توسی )ف. 

وی در امور هنهدا را لطفدی دیگدر اض سدوی خداوندد بدد هنهدا         دانب خداوند بد بندگان و نیز تصرّف

 داند:است؛ دلیل عدم دسترسیو مردم بد ایشان را بد سبب اعمالو )گناهانو( هنان میدانستد 

ا ُلْطٌف   ُوُجوُده» ُفُه ُلْطٌف آَخُر، َو َعَدُمُه ِمنَّ  (. 027: 0، ج2966)هقادمال خوانساری، « ، َو َتََّر 

هگاه بود هر سال، در شب قدر د شبی کد کسی اض حقیقتِ هن هگاه نیست و اض  سوم اینکد باید

بدد امدر پروردگدار متعدال برهسدتان ندورانی هن       « رو »و « مال کدد »هدزاران مداه بهتدر و برتدر اسدت د       

هدای الهدی را بدد دسدتان مبدارک ایشدان        «قددر »و « قیدا »ها و  «اَمر»هیند و میوقفد فرود حیرت، بی

 سپارند:  می

ی َمْطَلِع اْلَفْجرِ » ْمٍر* َسالٌم ِهَي َحتَّ
َ
ِهْم ِمْن ُکلِّ أ وُح ِفیَها ِبِإْذِن َربِّ ُل اْلَمالِئَکُ  َو الر   (.2و  0)القدر/ « َتَنزَّ

چهارم اینکد باید دانست کد بد برکدت وددود ایشدان اسدت کدد دهداْن بداقی و برقدرار اسدت؛          

همدده  « عَدیلدد »کدد در دعدای شدریفِ    ند؛ چنانخورهسمان و ضمین پابرداست و دهانیان روضی می

 است: 

ْنَیا َو ِبُیْمِنوِه » ِذَ ِبَبَقاِئِه َبِقَیِت الد  وَماءُ   ُرِزَق   الَّ ْرُض َو السَّ
َ
عب داس قمدی،    )شدیخ « اْلوَوَر  َو ِبُوُجووِدِه َثَبَتوِت اأْل

2931 :221.) 

 بایدگفت:دربارة ارتبا  مسئلة موعود با ممات و معادِ هر کدام اض ما نیز 

، و باضگشت مسئوالند بد نزد خداوند، همواره معاددر امرو انتظار، اصلو اعتقادیو بسیار مهم  و »... 

حیور دارد. این حیدور در سدد دهدت نمدودار اسدت: او ل اینکدد مهددی)عج(، بدد هنگدام ظهدور،           

ظهدور مهددی)عج(،    دارد...؛ دوم اینکد بد هنگامدهد، ... و مؤمنان را عزیز میستمگران را کیفر می

است...؛ سدوم اینکدد   گردند... و این خود، قیامت صُغرایی اض پاکان و پلیدان بد دهان باضمیگروهی 

 (. 161: 2963)حکیمی، « است؛ یعنی عال مو قیامت.... اَشراطِ ساعتظهور مهدی)عج(، اض 

و در ایدن میدان،    نمایدد ، بسیار ضروری می«ظهور»اض همین رو، هشنا ساختن فرگیران با مسئلة 

همدوضان  ای برخوردار است، انتخاب اشعار و مطالبی است کد بر معرفت داندش هنچد اض اهم ی ت ویژه

تددریج   عصدر)عج( بیشدتر شدود، بدد     حیرت ولی  باره بیفزاید؛ ضیرا اگر معرفت هنها نسبت بد در این

پیوستد ظهور حیدرتش را، در   هوردن مقد مات فرج،ودود ناضنین خواهند شد و با فراهم  شیفتة هن

 انتظارخواهند نشست.تمام یول عمر خود، بد 
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اهم ی دت در انتظددار بدودن و بددد خددمت مبددارک حیدرت حج ددت)عج( شدتافتن، ضمددانی بیشددتر      

د بدا هنکدد هندوض حیدرت قدا م)عج(        السُدالم د عَلَدیْهومُ    شود کد بدانیم صادق هل محم دد مشخّن می

یافتندد  کردند ضمانو حیاتِ ایشان را درمیان نگشوده بودند، هرضو میچشمان مبارکشان را بد این ده

 بودند:تا همة عمر در خدمتِ حیرتش می

ِه)ع( َهْل ُوِلَد اْلَقاِئُم)ع(»... ُبو َعْبِد اللَّ
َ
ْدَرْکُتهُ  ؟ُسِئَل أ

َ
اَم َحَیاِتي  َفَقاَل َّل َو َلْو أ يَّ

َ
)ابن أبدی ضیندب،   « َلَخَدْمُتُه أ

 (.102ق: 2917

ای باشدد  کرد تا تعالیم ما در این ضمیند بدد گوندد   بد دلیل همین اهم ی ت است کد باید بسیار دقت

کنند و با خود بیندیشدند کدد چگوندد    هموضان، عطشو این حیور را در ودود خود احساسکد دانش

 د: شوند و پیوستد مالضم رکابش باشن توانند اض ضُالل دیدار هن قطب عالَمو امکان، سیرابمی

 «ای ببدارَدابدری کد در بیدابان، بر تشندد دیدار یارو غایب، دانی چد ذوق دارد؟»
 ( 90: 2917شِلدره و...، اکبریو)

های سعدی است د در درس چهارم اض فارسدی پایدة نهدم     توضیح اینکد بیت باال د کد اض سروده 

پیداست، دربارة مصاحبت بدا دوسدتان   کد اض عنوانش همده است. این درس چنان« نشین هم»با عنوانو 

نیک و بد، و تأثیر هن در ضندگی و سرنوشت انسان است. در اینجا فرصت بسیار خوبی بدرای معلّدم   

هید تا ضمن توضیح دربارة پیام این درس، هن یارو غایدب اض نظرهدا را بدد عندوان بهتدرین،      فراهم می

کدد در کالمدی اض حیدرت امدام      ؛ چندان 2ندکهموضان معرّفیباوفاترین و غمخوارترین دوستِ دانش

ُشود: گوند معرّفی میاین« امام»الساُلم د رضا د عَلَیْدِ
ِنیُس »... 

َ
ِفیُق   أأْل ِقیُق  الرَّ ُخ الشَّ

َ
ِفیُق، َو اأْل (: ... همددم و   010: 2ق، ج2011)کلیندی،   ...« ، َو اْلَواِلُد الشَّ

 رفیق، پدر مهربان و برادرو همسان... . 

عصر)عج( انتخاب و هورده شدده  ن کتاب، ابیاتی اض امام خمینی)ره( دربارة حیرت ولی در ای

 است: 

 کَشان همدد برخیدز! کد عیدددِ می میدالدِ گُدل و بهدارو ددان همدد»

 «بر دان دهان، دوباره دان همد... خاموش مبداش ضیرو ایدن خرقد

 (206: 2917شِلدره و...، )اکبریو 
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اض « شدوق مهددی)عج(  »، شعری با عنوان «شعرخوانی»ایة هشتم نیز در بخش درکتاب فارسی پ

 است:ق. (همده 2010کاشانی )ف. مُلّا محسن فیض

 گفتم کد روی خوبت، اض من چرا نهان است؟»

 گفتا: تو خود حجدابی، ورند رُخم عِیدان است 

 ! نشددانو کویَت؟دداناگفتم کد اض کددد پرسم، 

 « نشان است...، بدیکویهن گفتا: نشان چد پرسی؟  
 (01: 2917شِلدره و...، اکبریو) 

ذوق معاصدر، مهددی دهانددار    اض شداعر خدوش  اض ایدن و در کتداب قددیم، شدعر ضیبدایی      پیش 

یلبدددان و داریو فرصدددتبدددود کدددد بدددا بیدددانی ینزهمیدددز، بدددد دُکّدددان     ش.(همدددده 2923)والدت 

است.  کرد. متأس فاند این شعر، اکنون حذف شدهمیاشاره « مهدوی ت»کنندگان اض مسئلة  سوءاستفاده

کننده در عصر کندونی،  های کاذب و گمراهرسد با تود د بد پیدایش عرفاننظر میکد بد در صورتی

افزایدد، بهتدر اسدت در اولوی دت      باره )مهددوی ت( مدی  انتخاب اشعاری کد بر هگاهیو فراگیران در این

 باشد:

 شد، نیامدیچد روضها کد یک بد یک، غروب »

 ها کد در گدلو رسدوب شدد، نیدامدیچدد بُغض 

 شکن سخن! تبددر بد دوشو بت خلیلو هتشیدن

 خددای ما دوباره، سنگ و چوب شد، نیدددامدی 

 ایم، نَدددشکستد ایم و دلمدا کد خستدد برای

 «ای، چدد خوب شد نیددامدی...ولی برای عدد ه 
 ( 01: 2919شِلدره و...،  )اکبریو 

شدده  بدرده   نیدز اض امدام ضمدان)عج( ندام    «( دو نامد)»نماند در درس دهم اض فارسی هشتم  ناگفتد

-ق .(، در نامد2920الد ین اسدهبادی )مسموم، خواه و مبارضو نستوه، سی ددمالاست؛ هنجا کد هضادی

د تا بدرای  خواهق .(، مردعو بزرگ تقلید شیعیان هن روضگار، می 2921ای اض میرضای شیراضی )ف. 

-کند؛ و میرضای شیراضی نیز چندین مدی  را حدرام اعالم« تنباکو»مبارضه با استعمارو انگلیس، استفاده اض 

 کند:ای فتوای بد یادماندنی خود را صادر میکند و در نامد
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ْحمِن اللِه ِبْسم» ِحیِم، َاْلَیوومالرَّ َصوَلواُ  م ضمان د  ... استعمال توتون و تنباکو، در حُکمو مُحاربد با اماالرَّ
 (. 77: 2917شِلدره و...،  )اکبریو« د است اللِه َو َسالُمُه َعَلْیِه 

شِدلدره و...،   نام برده شده است )رک. اکبدریو « والیت فقید»در بخش دیگری اض این کتاب اض 

د د  توان فرصت را غنیمت شمرد و اض حیرت حج دت د صَدلَواتُ اهللو عَلَیْد   (. در هنجا نیز می10: 2917

 گفت؛ ضیرا:سخن

مهدوی ت اض بُعد سیاسی، نظام والیت فقید را بد عنوان نیابت اض مهدی)عج( در ضمان غیبت، »... 

کند... . این نظام سیاسی، تداوم نظام مهدوی است و پدذیرش و سرسدپردن بدد فرمدان ولدی       یر  می

دریدان انقدالب بدزرگ خمیندی     کد در پذیری اض امام ضمان)ع( ا ست. ... چنان فقید، در ادامة ایاعت

  (.12: 2916)باالدستیان و دیگران، « ایمکبیر)ره( شاهدهن بوده

بدد قلددم مرحددوم   )ره(ینددیخم امدام در درس چهداردهم اض فارسددیو پایدة هفددتم نیزکدد اض کتدداب    

است کد بدد ندوعی بدا مبحدث      همده« مردعی ت»شده، لفظِ ش.( انتخاب 2911امیرحسین فردی )ف. 

تبا  دارد؛ ضیرا وقتی اض حیدرت مهددی)عج( دربدارة تکلیدف شدیعد در ضمدان غیبدت        ار« مهدوی ت»

 شد، بد این دستد اض عالِمان دینی ارداع دادند:پرسیده 

ا اْلَحَواِدُث » مَّ
َ
و  َو أ وُ  اللَّ َنوا ُحجَّ

َ
ِتوي َعَلوْیُکْم َوأ ُهْم ُحجَّ )کلیندی،  «  هاْلَواِقَعُ  َفاْرِجُعوا ِفیَها ِإَلوی ُرَواِة َحوِديِنَنا َفوِإنَّ

 (:619: 1ق، ج2011

کنید. هنان حج ت من بر شما هستند و من دهد بد راویان ما مرادعدو ام ا، در وقایعی کد رخ می

 حج ت خدا هستم.

هموضان بد عندوان یدک   هدف اض انتخاب این درس این است کد امام خمینی)ره( در نظر دانش

شود و دیگر اینکد در ودود هنان نگرش مثبتی فی مردع و یک رهبر دینی، انقالبی و پرهیزکار معرّ

(. 32: 2937و...، شِدلدره   نسبت بد شخصی ت ایشان، همراه با شور و اشتیاق ایجاد شود )رک. اکبریو

 است:در بخشی اض این درس همده 

، بسددیاری اض علمددا و  2900پددس اض درگذشددت هیددت اهلل العظمددی برودددردی)ره( در سددال    »

بد مردعی ت انتخاب کردند... . ...امام خمینی پس اض پیروضی انقالب، بیش اض ده  روحانیون، ایشان را

 (. 219و  212: 2917شِلدره و...،  )اکبریو« سال، رهبری کشور را برعهده داشت...

اسدت، شایسدتد   اض هنجا کد در فارسیو پایة هفتم، شعری دربارة حیرت اباصدالح)عج( نیامدده   
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پایدد، اض مسدئلة بسدیار    همدوضانو ایدن   نیز ابیداتی متناسدب بدا درک داندش     است مؤلّفان برای این کتاب

تدوان  هیدد، بدرای فارسدیو ایدن پایدد مدی      پراهم ی تِ مهدوی ت در نظر گیرند. اشعاری را کد در ضیر می

 پیشنهاد کرد: 

 وی اض همدد حاضرتر اض ماتْ سالمُ اهلل ای غایب اضین محیددر اض ماتْ سالمُ اهلل»

 «اَحسنت ضهدی منظدر اض ماتْ سالمُ اهلل... پسندیده وی سُدرمة هددر دیددهای ندور 

 (332: 2937)مولوی، 

 داندم بسوختدی  و بد دل، دوست دارمت سپارمتای غایب اض نظر بد خددا می» 

 «بداور مکدن کد دست ض دامددن بدارمت... تا دامدنو کفدن نکَشدم ضیر پدای خداک
 (217د216: 2976)حافظ، 

 همدددو بدار مدی همددة بدرگ بهدددار بدا همددمی بودی، بهددار همددده تدو اگر»

 «همدددد...ددویبدددار می تَدرَنُّمددی بدد لدبو رود تراندة شدد اضمی تَدر گلدوی ضمدزمدد
 (77د76: 2973)شیونو فومنی، 

 

 . حجاب و عفاف3-2

هدای  دای خالی هن، همچنان درکتداب یکی اض میامین بسیار ارضشمند در راه خودساضی کد 

خداوندد متعدال    اسدت. « حجاب»و « عفاف»شود، تود د دد ی بد مسئلة فارسی این دوره احساس می

 فرماید:اکید و فراوان دارد. هنجا کد میهای باره، در قرهن کریم سفارشدر این

(: بدد مدردان   90)النّدور/  ...« وا فُرُودَهُمْ ذَلِکَ أَضْکَی لَهُمْأَبْصَاروهِمْ وَ یَحْفَظُقُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُیُّوا مِنْ »د 

 تراست... .باایمان بگو: دیده فرونهند و پاکدامنی ورضند؛ کد این برای هنها پاکیزه

ِخِذ  َاْخَداٍن »د   (: و ند هنکد ضنان را در پنهانی، دوستِ خود بگیرید. 2/ ه)الما د« َو َّلُمتَّ

ِخَذاِ  »د   گیرانو پنهانی نباشند.دوست(: خو ضنانپ 12النّساء/ «)َاْخَداٍن َو َّلُمتَّ

کریم نیز اض رفتارو مدأخوذ بدد حیدای دختدران حیدرت      خداوند متعال در دای دیگری اض قرهن

شدود کدد هن دو دختدر     است و بد بندگانش این نکتة بسیار مهم را متذکّر مدی گفتد  شعیب)ع( سخن

های نامحرمان در امدان  رفتند، برای هنکد اض نگاههایشان بد هن مکان میکردن داموقتی برای سیراب

ماندند تا چوپانان دیگر، گوسفندان خود را هب دهند و هن محی، را تدرک  قدر منتظر می باشند، هن
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 (.19کنند )رک. القصن/ 

هن پیدامبر  نمونة دیگر اض رفتار وموقّرانة هن دو دوشیزه، ضمانی است کد یکی اض هن دو، بدد ندزد   

هید تا موسی)ع( را برای دریافت دستمزد، بدد ندزد پددرش ببَدرَد.     الهی د کد درود خدا بر او باد! د می  

شدود کدد او وقتدی بدد ندزد حیدرت موسدی)ع(        هور مدی پروردگار عالَم در هنجا نیز این نکتد را یداد 

 (.12القصن/  داشت خ ند با دلب تود د وخودنماییپ )رک.رفت، با شرم و حیا قدم برمی می

شناختد شدده  « مُنکَرْ»اولیای او و پاکان عالَم، متأس فاند هن چیزی کد در نظر خداوند بلندمرتبد، 

هید؛ و لباسی کد بدد بیدان قدرهن کدریم شایسدتد      شمار می بد« معروف»است، امروض، در نظر بسیاری، 

هدا  ای برای نمودنو حجمو بدن(، بیشتر بد وسیلد16است وسیلة پوشش و ضینت باشد )رک. األعراف/ 

  .استها تبدیل شده و برانگیختن شهوت
 

 بد دای پردة تقوا کد عیبو دان بپوشاند»

 «هدای پرنیدانی راض دسم هویختدیم ایدن پرده 
 (3: 2929)پروین اعتصامی، 

دور هدا بدد   گرایدی ها و تبدرّج هنکد ضیبندة بانوان مسلمان و ایرانی است کد اض بدپوششیو حال 

 تدر اض دختدر نبدی    گوند در دامعد ظاهر نشوند؛ بد راستی، کدام اُسدوه بدرای هندان شایسدتد    باشند و این

کدد دربدارة روضهدای پایدانیو      تواند باشد؟ چندان عَلَیْهوما د می ضهرا د صَلَواتُ اهللو  اکرم، حیرت فایمة 

ض دُرودگری خواستند نوعی تابوت اند کد با راهنماییو سلمان فارسی، اکردهعمر پربرکت ایشان نقل

: 2910برای ایشان بساضد تا هنگام تشییع دناضه، حجمو بدنشدان مشدخّن نباشدد! )رک.کرباسدچیان،     

  (.227د222: 2962؛ شهیدی، 210

نددارد و   است کد مسئلة حجاب، تنهدا بدد اسدالم اختصدای     باره، هننکتة درخورو تأم ل در این

هدم عمدل   « ایدران باسدتان  »خواهند در این ضمیند، حتّی یبق هیین  و میاندیشند هنانی کد اسالمی نمی

 کنند، باض هم ناگزیر بد رعایت هن هستند:

اسدت. تدا   قدر مسلّم این است کد قبل اض اسالم هم در میان بعیی ملل، حجاب ودود داشدتد  »

و احتمداالً هندد،   ام، در ایران باسدتان و در میدان قدوم یهدود     های مربو  خواندههنجا کد من درکتاب

 (. 21: 2910)مطه ری، « است...تر بوده حجاب ودود داشتد و اض هنچد در قانون اسالم همده، سخت
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با تود د بد اهم ی تِ فراوان این موضوع در شرع مقد س و نیز در فرهنگ ما ایرانیان، و همچندین  

بدد فرمدودة حیدرت    نقش سداضندة ضن در تحکدیم کدانون مقدد س خدانواده، همدان کدانونی کدد بندا          

ْسواَلِم  ِفوي  َما ُبِنوَي »رسول)ی( هیچ بنیانی نزد خداوند بلندمرتبد، بد قداست و محبوبی ت هن نیست )   اْْلِ
َحب  ِإَلی

َ
َعز  ِمَن ِبَناٌء أ

َ
َوَجلَّ َو أ ِه َعزَّ ْزِويِج اللَّ اسدت  پ(؛ بسدیار ضدروری   279: 2، ج2931فریدد تنکدابنی،   « خالتَّ

 شود تا بدین وسیلد، ارضشهای فارسیو این دوره در نظرگرفتد میامین برای کتابهایی با این درس

دهدیم؛ چدون   ویدژه دختدران نشدان     هموضان، بدد حقیقی ودود ضن و اهم ی ت مسئلة حجاب را بد دانش

دهندد کدد   اینان، همان مادران فردا هستند و بَناست فرضنددانی را در دامدان مِهدرهگین خدود پدرورش      

رو، الضم اسدت ایدن نکتدة بسدیار مهدم، بدیشدان       خدورَد. اضایدن  سرضمین بد دست هنان رقم ین هیندة ا

اگر ضن اهم ی ت نداشت، خدا نسلو دواضده امام را اض نسل حیرت ضهرا)س( قدرار  »یادهوری شود کد 

 «(.علّامد یبایبایی» 910: 2930)گُلیو ضواره، « دادنمی

داشتنو چنین الگویی د کد درود خددا    نان با پیشو چشمخواهد شد کد هاین هرضو ضمانی محقّق 

 بردارند؛ ضیرا: بر او باد!د و با هم تی بلند و رعایت عفّت و ادب در این راهِ خطیر گام

 نَبدُوَد خیدددر در هن خدداند، کد عصدمت نَبدُدوَد چون یهارت نَبُدوَد، کعبد و بُتخاند یکیست»

 «هدر کدد را نیست ادب، الیددق صحبدت نَبُددوَد س شداهحافظا! علدم و ادب ورض کد در مجل
 (139: 2976)حافظ، 

 و بد بیان ضیبای حکیمو توس: 

 «رُخاندت پُر اض رندگ و هضرم بداد سید نرگسانت پُر اض شدرم باد»
  (210: 2، ج 2912)فردوسی، 

یافتن بد این هدف مهم  وتربیتی د کد سدالمت دسدم و روان افدراد      بد همین منظور و برای دست

هدای فارسدیو ایدن    ای را بدرای کتداب  دامعد نیز درگرو هن است د اشعار و مطالب اثرگذار و ساضنده 

رسدد ابیدات ضیدر اض ژالدد     همدوضان پایدة هفدتم، بدد نظدر مدی       توان برگُزید؛ مدثالً بدرای داندش   دوره می

 ( مناسب باشد:ش. 2912مقامی )ف.  قا م

 وهان! ای دختران! خیزید و همدستان شویدهان»

 رهنمدا گدر بدایدد، هنَدک چدددامدة غَددرّای مددن 

 تا! نپندداری کد چدادر، سدد  راه توست؛ اض هنْک

 چدادر برهمدد نعددره و غوغددای مددن سیدداض  
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 ... نورو چشما! دخترا! هیندده اندر دست توست

 بددان، ای گدوهدر یکتددای مددنقددرو نعمدت را  

 دامان باش؛ وض هضادی، بد دز عزّت مخواهپاک

 «راهِ تاریکدان مدرو، ای ضهددرة ضهدددرای مددن 
 (273د277: 2912)قا م مقامی، 

کدرد.  تدوان انتخداب  را مدی  حجداب  مسدئلة هموضان پایة هشتم نیز صفحاتی اض کتاب برای دانش

گیدرد،  را اض ضن می« هضادی»کتاب، بد این ایراد کد رعایت حجاب، شهید مطه ری در بخشی اض این 

 (. 12د11: 2910مطه ری،  دهند )رک.پاسخ می

کندد، منظدور اض رعایدتِ حجداب، ایدن      مدی گوند کد شهید مطه ری در نوشتة خود اشداره  همان

حیور ساضندة هنها هفرینی و ها بمانند و اض نقشنیست کد دختران و ضنانو سرضمین ما، صرفاً در خاند

شود؛ بلکد مقصود هن است کد هندان در دامعدد، حیدوری عفیفاندد و موقّراندد      در دامعد دلوگیری 

باشند، نَد حیوری دلبراند؛ یعنی اداضه ندهند اض هنها برای باضارگرمی و تبلیغات استفاده شود؛ داشتد 

و اسدت، ندد پیشدکار و کارفرمدا:     بگیاهی خوشضنْ »ضیرا بد بیان موالی پارسایان، حیرت علی)ع(: 

َة َرْيَحاَنٌ  َو َلْیَسْت 
َ
 (.191: 2971اإلسالم، )فیض« ِبَقْهَرَماَنٍ    َفِإنَّ اْلَمْرأ

ش.( 2937باره و برای همین پایة تحصیلی، اض یکی اض هثار مرحوم نادر ابراهیمدی )ف.  در این

هفدتم   پایة هموضان در درس ششم اض فارسیاندیشمند و کارگردان توانای معاصر، کد دانش نویسندة

-ای را مدی ( نیدز نموندد  20د20: 2917شِلدره و...،  اند )رک. اکبریوهای او هشنا شدهبا یکی اض نوشتد

ضمین را  خود بد همسرش، او و سایر ضنان و دختران ایرانهای نوشتدتوان برگزید. وی در یکی اض دل
کند )رک. ابراهیمی،  می بد ویژه در عرصة سیاست تشویقبرای حیوری پاک و مؤمنانة در دامعد، 

 (.03د02:  2937

کند کدد ایدن نیدز    های انقالب و دفاع مقد س تمجید میناگفتد نماند وی در این نامد، اض هرمان

چنینی کد بد یور غیرمستقیم و بدا دوری اض حالدت    هایی ایندرخور تود د است؛ ضیرا با گزینش متن

پدرداضد، نگدرش مثبتدی را نسدبت بدد اسدالم، امدام)ره( و        های انقالب میان ارضششعارگونگی، بد بی
امدام  »تدوان ایجداد کدرد؛ همدان هددفی کدد مؤّلفدان بدا انتخداب درس          همدوضان مدی  انقالب در داندش 

 اند. در فارسی پایة هفتم، در پیو تحقّق بخشیدن بد هن بوده« خمینی)ره(
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« قطعدد »بای ضیدر را اض پدروین اعتصدامی د کدد در قالدبو       هموضان پایة نهم نیز شعر ضیبرای دانش
توان پیشنهاد کرد؛ شعری بسیار هموضنده کد با خواندن هن، بد اهم ی تِ فدراوان  سروده شده است د می 

 گوید:بُرد؛ بد ویژه هنجا کد میتوان پی دایگاه ضن، بد عنوان یک همسر و مادر، بیشتر می
 «ض مدادرسدت مُیس ددر، بدزرگدی پسددران فرداستهمیشد دختدرو امروض، مدادر و»

 ( 233: 2929)پروین اعتصامی، 

رندگ  با تأس ف فراوان باید گفت کد این نقش پُراهم ی ت، این روضهدا در دامعدة مدا بسدیار کدم     
است؛ در حالی کد نقش ضن را در پرورش فرضند و حتّی همسر کد بعدها بد ساختنو دامعدد نیدز    شده

 گرفت: کم خواهد انجامید، بد هیچ روی نباید دست

ساضد و مردْ تاریخ را؛ ...هنچدد کدد تحقیقدات تداریخی و مالحظدات      گویند ضنْ مرد را میمی»
ی ت مرد، بیشتر مدؤثّر اسدت تدا مدرد در سداختن      کد ضن در ساختن شخصکرده، این است روانی ثابت

 (.000: 2930)مطه ری، « شخصی ت ضن...

بد دلیل همین اهم ی ت است کد نویسنده اصرار دارد تمام این شعر ضیبا بدد عندوان مدتن درسدی،     
همدوضان بدرای   شدود؛ و بدرای اینکدد شدوق داندش     برای کتاب فارسی این پایة تحصیلی در نظرگرفتد 

( 1و2«)شدعرخوانی »شود، بهتر است کد در بخدش  تک ابیات این شعر برانگیختد د تکتود د کافی ب
کدار،   شود، تا حد اقل، این دست اض اشعار اض مبحث سؤال و امتحان بد دور باشد؛ شاید با ایدن هورده 
هدای هن را   یدی کدد پدروین ویژگدی    «ضنو نکدو »ای در ودود هنان ایجاد شود و خدود را بدد هن   انگیزه
 تر ساضند:شمارد، نزدیک و نزدیک برمی
 در هن سدرای کد ضن نیست، اُنس و شفقت نیست»

 در هن ودود کد دل مُدرد، مُدرده است روان 
 شمرَد... ندد بداندوَست کدد خدود را بدزرگ می
 بد گدوشواره و یددوق و بدد یداره و مدردان 

 چو هب و رنگِ فییلت بد چهره نیست، چد سود
 ضربَفت و ضیددورو رخشدان؟ض رنگِ ددامدة  

 بددرای گددردن و دست ضن نکددو، پرویدن!
 «سدزاست گوهر دانش، نَددد گدوهدر اَلدوان 

  (231و237: 2929)پروین اعتصامی، 

****** 
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 شناسی . آسیب2

هدای فارسدی دورة متوس دطة او ل، مطالدب بسدیار مفیدد و       گوند کدد گفتدد شدد، در کتداب    همان

کدد در راه سداضندگی فراگیدران د کدد در دورة      اسدت   قابدل تدود هی همدده   میامین دیندی و انسدانی   

تواند کارگر اُفتد؛ ام ا پرسش بسیار مهم دی کدد در   برند د بسیار می  سر میحس اسی اض ضندگی خود بد 

اسدت، اض   گوند کد بایسدتد ایم هنشود این است کد چرا ما تاکنون نتوانستد اینجا باید بدان پاسخ داده

شدمار   دینیومند شویم تا هوی ت هموضان بهرهدر راه تربیت درستِ دینیو دانش، بخشتعالیم رو این 

کردن مقایع گوناگون تحصیلی و هشنایی با ایدن مطالدب   هموختگانو ما بعد اض سپریضیادی اض دانش

 :نباشدرنگ رنگ و بعیاً بیهمیز، همچنان کمحکمت

متأس دفاند، در دامعدة امدروض مدا وددود دارد! ... هدیچ ملّتدی        وای بد حالو این خودباختگی کدد  »

ای کد ما در مقابل لغات و عادات ادنبدی  اعتنا نیست. ... بد انداضهانداضة ما نسبت بد شعا ر خودش بی

« بنددیم...  تسلیم هستیم، هیچ ملّتی تسلیم نیسدت... اگدر فرنگدی یدک ضنّدار ببنددد، مدا دوتدا ضنّدار مدی          

 (. 07و  06و  00: 2930)مطه ری، 

دورة  هدای فارسدیو ایدن   بایدگفت هرچند تدأثیر مطالدب ارضنددة کتداب     در پاسخ بدین پرسش

هموضشی، انکارناپذیر است و اض این نظر نیز بسیار اهم ی ت تحصیلی در رسیدن بد یک فرایند مطلوب 

شدود؛ بلکدد   ربدو  نمدی  ها )چد گفتن( متنها بد این کتابعوامل موفّقی ت در این کار،  تمام؛ ام ا دارد

 نیز بسیار مهم است: « گفتن چگوند»

رسدد کدد چگوندد هن را    خواهیم بیاموضیم، نوبدت بدد هن مدی   دادیم کد چد میوقتی تشخین »

اض کددنم علّددت سددرخوردگیو گروهددی  حس ددداس اسددت و گمددان مددی  همددوضش دهددیم. ایددن مرحلددد 

 (.619 :2930)شهیدی، « هموضان ضبان فارسی اض اینجداست... دانش

همیدز کدد   حقیقت هن است کد یک معلّدم هگداه و پارسدا بدا همدین ابیدات و عبدارات حکمدت        

کندد تدا تزکیدد و    تواندد کداری  ترین پیامشان دعوت بد پرهیزکاری و یهدارت درون اسدت، مدی    مهم

شود؛ تا دایی کد هنان خدود را در پداکی و    تهذیب نفس، در نظر شاگردان، باالترین ارضش شمرده

کدد  اند؛ چندان نَفَس گشتدها سیر کرده، با هنان همت، چونان فرشتگان ببینند؛ گویی در هسماننورانی 

 اند:پیشوای پارسایان، حیرت امام علی)ع(، فرموده
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ُکووَن » َدَر َفَعفَّ َلَکاَد الَعِفیوُف َان يَّ
َ
ن ق ِهیُد ِفی َسِبیِل اللِه ِبَاْعَظَم َاْجًرا ِممَّ وَن اْلَمواَل َما اْلُمَجاِهُد الشَّ َمَلکوًا مِّ

شود، بیشتر نیسدت اض کسدی کدد )بدر حدرام و       ای کد در راه خدا کُشتد: ادر و پاداشو دهادکنندهِئَکِ  

کار بَرَد؛ نزدیک است شخن پاکدامن )کدد اض   باشد و عفّت و پاکدامنی بدناشایستد( توانایی داشتد 

 (. 2909: 2971اإلسالم، )فیض« فرشتگان شودای اض دارد(، فرشتدحرام و ناشایستد خود را نگد می

است، سفارشی کدد او هن را اض پددرش بدد یادگدار     باره، سفارش شیخ ادل نیز شنیدنی  در این

 دارد: 

 مرا ایدن یک نصیحت کرد و بگذشت: پدر چون دور عمرش مقتیی گشت»

 بد خدود بر، هتش دوضخ مکُدن تیددز کد شهوت، هتش است، اض وی بپرهیز

 «بد صدبر، هبدی بریدن هتش ضن، امدروض ن هتش نددداری یداقت سددوضدر ه
 ( 276: 2977)سعدی، 

هموضان، همان دانش« تربیت دینی»شدن برای امر تود د بد نکتة اخیر، یعنی اهم ی ت فراوان قا ل 

و  سدت اشدده  برابدر دانسدتد   « گرایدی اُمُدل »ساضی است کد متأس فاند گاهی با عامل حیاتی و سرنوشت

ای را کدد در  ایدم! تود دد بدد مسدئلد    بد همین دلیل، اغلدب اض هن گُریدزان بدوده   «. تعص ب»گاهی نیز با 

سرتاسر ضندگی خود )اض لحظة تولّد تا مرگ( بد هن نیاضمندیم و برای نظام تعلیم و تربیدت مدا بسدیار    

ایم؛ ایدن در حدالی   ف نگریستدکناری نهاده،گاهی نیز بودان بد دیدة استخفاتواند باشد، بد گشا میراه

بد هر دنبد اض ضندگانی ماد ی و معنوی خود نظری دقیق بیفکنیم، با قرهن و حددیث سدر   »...کد است 

 (.21: 2931)حلبی، « وکار داریم...

هدا  و هنوض، صدای رسا و دردمند پیامبر اعظدم، حیدرت ختمدی مرتبدت)ی( را اض پدسو قدرن      

 بودند: خبر داده« مغُربتِ اسال»شنید کد اض توان  می

 َغِريَبوًا َفُطووَبی ِلْلُغَرَبواءِ » 
َ
ْساَلُم َغِريَبًا َو َسَیُعوُد َکَموا َبوَدأ ِ

ْ
 اَّل

َ
!: اسدالم بدا غُربدت هغداض شدد و یدولی       َبَدأ

)فروضانفدر،  « افتدد. خوشدا بدد حدالو غریبدان هن دوران!     نخواهدکشید کد همچون او لش بد غُربت مدی 

 (.007د006:  2932

 استاد کرباسچیان دربارة ضرورت تود د بد تعالیم دینی و مذهبی چنین است:سفارش 

های غیرعلمی را پیداده  ها و روشروی تعلیم وتربیتِ دینی خیلی دقّت داشتد باشید و سلیقد»... 
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؛ خوانقرآنکرد، ندد  تربیت یقرآنها را توان بچ دنکنید و روی این مسئلد فکر کنید کد چگوند می

« کنیددد کنیددد کددد بدرای سددالمتی فرضندددان بیمددار خدود اقدددام مددی  گوندد تددالش د، همدداندر ایدن مددور 

 (. 201: 2910)کرباسچیان،

بخشدد و  همچنین باید دانست تعالیم دینی، در حقیقت، بد ضندگی انسان معنا و دهت الهی مدی 

بدا وددود   اسدت کدد    شدده نقدل  « پروفسدور حسدابی  »کد دربارة  ساضد؛ چناناو را اض دیگران ممتاض می

 بند بودند:ها پایهای دینی و مذهبی را قلباً باور داشتند و بدانبرخورداری اض هن مقام علمی، هموضه

ایشان در دوران یفولی ت، حافظ قرهن کریم شدند و در مُباحثات، همواره بد هیدات قدرهن   »... 

. حتّدی بدد هنگدام انتخداب همسدر )بدا        کردند...و روایات بد عنوان شواهد و دالیل محکم استناد می

های سرشناس و بد اصطال ، متجدد دِ هن روض(، دختدری اض   ودود پیشنهادهای بسیار اض سوی خانواده

خانوادة روحانیو حا ری برگزیدند. ایشان فرضندان خود را اض کدودکی، ملدزم بدد فراگیدری و انجدام      

کردند... . در ضمان ادارة اولّین بیمارستان خصوصی در ایران )بیمارستان گوهرشاد،  فرایض دینی می

)حسدابی،  « ارکنان خانم ملزم بدد رعایدت کامدل حجداب بودندد...     ش.( با ودود دو  وحاکم، ک2921

 (. 230د271: 2933

تدرین  کد مهم )پارسایی(« تقوا»بندی؛ یعنی همان پایدربارة اهم ی تِ این  دکتر حسابی همچنین

هموضان است د و نیز نقش هن در هیندة روشنی کد برای دانش « مقام انسانی ت»عامل در راه رسیدن بد 

 اند:خواهد ضد، هوردهقم نُخبد ر

التّحصیل شدوند؛ ولدی کسدی کدد دیدد و نظدر       شاید بیست شاگرد ممتاض درس بخوانند و فارغ»

)حسدابی،  « باشد؛ چنین افرادی نسبت بد دیگدران برتدری دارندد   ددیدی دارد، بایستی تقوا نیز داشتد 

2933 :271 .) 

بدا   شدود کدد هنگدام رویدارویی     قویدت هموضان تبنابراین، بسیار نیکوست کد این باور در دانش

بُردن بد دامان دیدن و غدمو هن   حقیقی، بهترین راه، پناه  نامالیمات روضگار و برای رسیدن بد هرامش

 »229: 2917شِلدره و...،  اکبریو و دین رهانَد، دُرُست... خرک. خریدن است )تو را دانشرا بد دان 

 است: نیز همده پ(. این نکتد در ابیات ضیر«هفتم فارسیو

 «دین و خِرَد بس است سپاه و سپر مرا با لشکرو ضماند و با تیغ تیدزو دهدر»
 «(ناصر خسرو» 11: 2977)محقّق،  
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 و: 

 «ها خددا اض وی بُدریددباقدیو غدم گفت: رو؛ هر کد غمو دین برگُزید»
 ( 022:  6، ج2931)مولوی، 

 و:

 است بنیدداد هر دو دهدانکد دین  هشکدار و نهدداننگد دار دیددن، »

 «کلیدددد بهشت و تدراضوی داد... دیدن اض نهددداد پندداهِ روان است 
 (92: 2931)اسدی توسی، 

 شناسی تربیت دینی نیز باید گفت: دربارة هسیب
اسدت، اقددامات   کدرده  را هلدوده و ضنندده   هنچد فیای مدارس و تعلدیم و تربیدت اخالقدی    »... 

ای اض مرب یان و معلّمانی است کد بددون بداور و   کارانة پارهریاکاراند و فریب هایوباضیصوری و نقش

های تربیتی بدد ایفدای نقدش    دهند، در فع الی تگویند و در ظاهر انجام میاعتقاد عمیق بد هنچد کد می

 (.271: 2930)کریمی، « پرداضندمی

اعتنا نباید بود، بلکد هگاه باید بی های دینی و مذهبی خود، بدبین وهمد، نسبت بد هموضه با این
ها باید باضی ها و سالوسچیز دیگری است، و ند تنها هن را اض این ریاورضی« مذهب»بود کد حقیقتِ 

هدای معندوی و مداد ی فراگیدران     بد دور دانسدت، بلکدد اّتفاقدًا هن را بهتدرین محدّرک بدرای پیشدرفت       

 توان بد شمارهورد: می

فرضدی ة  »و « یک نودوان، بدون ضمینة مدذهبی و دیندی، شدبید بدد کشدتی بددون سُدکّان اسدت        » 

بدد نقدل   » 201و 202)اودلوم، « دارد...می بَست، شخص یت او را نگدمذهبی نودوان، همچون چوبْ 
 «(.916و  919: 2930اض شرفی، 

تمدام تدالش خدود را بدد      ها،های ماد ی و معنوی ملّتبد همین دلیل است کد غارتگران سرماید

های سطحیو خود اض دین بسنده کنیم و اض فهمو عمیق هن برند تا ما بد همان برداشتاند و میکار بُرده

 هموضانو ما بد فهمو درستی اض دین دست یابند؟باضمانیم. ام ا چد باید کرد تا دانش

البتّد باید هگاه بود کدد ایدن    پاسخ این است کد بر تربیتِ دُرُستِ دینی باید تکید و تأکید کنیم.
تربیت  شود؛ ضیرا مهم، تنها با انجام دادن یاعات و عباداتی کد اض روی روضمرّگی است، حاصل نمی

بیدار کردن محب دت و سدتایش   »... دینی، عالوه برهموضش احکام و هداب ظاهری دین، در حقیقت، 

 (.290: 2930ضاده، )نقیب« خداست در انسان
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 «ددو نخدرندهدزار خرمن یاعدت، بد نیدم کد هنگام بدادِ استغنداهدوش باش   بد»

 (179: 2976)حافظ، 

 دربارة هدف اض این نوع تربیت نیز باید گفت:

هدف تربیت دینی، برانگیختن شوق و رغبت دینی است و ند صدرفاً انتقدال مطالدب دیندی... .     »
تدأثیر تربیتدی را در سداختار     تدرین کد شور یلبو دیندی را در کدودک پدرورش دهدیم، بدزرگ      همین

 (. 16: 2970)کریمی، « ایمشناختی و عایفی او ایجاد کرده

هدای مربدو  بدد    همدوضی در درس بیندیم داندش  داشت کد اگر میالبتّد بدین نکتد نیز باید تود د 

بداالیی را   هایهای هسمانی و... نمرههای دینی و مذهبی، نظیر: قرهن، دین و ضندگی، هدیدهموضش

یافتدد  وی افدزایش  « شدوقو دیندیو  »تواند صِرفاً دلیلی بدر هن باشدد کدد    هورَد، این امر نمیبد دست می
هدا  شدود، دیندی شددن بچ دد    ای و رسدمی مدی  ها برنامدد هنجا کد دینی کردنو بچ د»است؛ چون معموالً 

 (. 103: 2930)کریمی، « گرددسطحی و تصنّعی می

راگیران الضم است بد هن تود د شود، ایدن اسدت کدد در    نکتة دیگری کد دربارة تربیت دینی ف

های تربیتی خود، نتایج هندی  این ضمیند باید بسیار شکیبایی ورضید، در صورتی کد ما غالباً برای اقدام

هدایو  گوندد نیسدت کدد بدذرو پرورشدی کدد در ضمدین دل       کَشیم؛ حدال هنکدد همیشدد ایدن    را انتظار می
هدا بگدذرد تدا داندة     اصلد بد ثمر بنشیند؛ بلکد گداهی الضم اسدت سدال   ایم، بالفهموضانمان کاشتد دانش

توان شاهد بود؛ ضیرا تربیت بایدد بدا   نیز می« تربیت» تربیت برگ و بار دهد. این مفهوم را در تعریفِ

)رک.کریمدی،  بَدر اسدت   همراه باشد و این امر )خودانگیختگی( نیز ضمدان « شدن خودانگیختد»یک 

2970 :21.)  

 باید کد تا یک سنگ اصلی، ض هفتاب ها سال»
 « لعل گردد در بدخشان، یا عقیق انددر یمن 

 خسناییپ( 273: 2976)شفیعیو کدکنی، 

نیدز  « تدرین ضمدان بدرای تربیدت دیندی، چدد ضمدانی اسدت؟        مناسدب »در پاسخ بد این سدؤال کدد   

مرحلدة بعدد، بدد    بایدگفت تربیت اصلی و اساسی هر انسانی، نخسدت، بدد پدیش اض ضاده شددن، و در     

گردد. دُرُست بد همین دلیل است کد باید برنامدة مشدخّن و مُددو نی بدرای     دوران کودکی او باضمی

هدای الضم داده  باره بایدد همدوضش   ها نیز در اینتربیت پیش اض تولّد فرضندان خود داشت و بد خانواده

 شود:
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ی، ادتماعی د فرهنگی خدانواده،   شناسان معتقدند کد تأثیرات محشناسان نیز مانند دامعدروان»

اند کد تولّدد، هغداض ضنددگی نیسدت... . بدد      در کودک اض بدو تشکیل نطفد مطر  است. هنها پذیرفتد

ها پیش اض تولّد و اض ضمان برخدورد و تالقدی مناسدب    عقیدة هنان، ضندگی کودک در حقیقت، مد ت

قددر نزدیدک و   بطة مدادر و دندین هن  شود... . راسلّول دنسی نر با ماد ه و تشکیل تخمک شروع می

تدر  دهد، بد مراتب مهدم اند: یی  همین مد ت نسبتاً کوتاه، هنچد برای دنین رخ میمهم است کد گفتد

انگیزتر اض مجموعد حوادثی هستند کدد بدد یدور متوس د،، اض ضمدان تولّدد یدی  هفتداد سدال           و شگفت

 (.260: 2910مقد م، )قرایی « ضندگی، ممکن است برای یک انسان اتّفاق افتد

 است:باره هورده استاد کرباسچیان نیز در این

داند کد چقدر مسا ل روحی و شود... خدا میتربیت کودک، قبل اض ضمانو حمل شروع می»... 

 (.203: 1، ج 2933)کرباسچیان، « مزادی پدر و مادر در هیندة کودک هنان مؤثّر است

سالی نیدز بایدد گفدت کدد فراگیدری داندش در کدودکی،        دربارة اهم ی تِ تربیت در دوران خُرد

ْقِش ِفی»رود: گاه اض بین نمیهمانند ایجاد نقش در سنگ است کد هیچ َغِر َکالنَّ ...« اْلَحَجر َالِعْلُم فی الَِّّ

 خحیرت علی)ع(پ(. 917: 6ق، ج2931)ماضندرانی، 

بداره، هن اسدت کدد بدرای موفّقی دت در امدر       توصیة حیرت امام دعفر صدادق)ع( نیدز در ایدن    

او در این سدنّ و سدال، بدرای    پرورش یک انسان، اض دورة نونهالی بد او باید پرداخت؛ ضیرا همادگی 

َعَلْیَک »هاست؛ سوی خوبیتر اض سایرین، بد  رونده انجام هر کار نیک، اض دیگران بیشتر است و پیش
ُهْم َاْسَرُع ِإلَ  ْحداِث َفإنَّ

َ
 (. 192: 22ق، ج 2011)کلینی، « ُکلِّ َخْیرٍ  یِباأل

 در بزرگی، فَددال  اض او برخاست اش ادب نکنندهرکد در خُدردی»

 «نشود خشک، دز بد هتش، راست کد خواهی، پیچ چوبو تر را چنان 
 ( 221: 2977)سعدی، 

تربیدت، و نیدز    سداض در بد دلیل هگاهی کامل و دقیق بد اهم ی تِ بسیار ضیاد این دورانو سرنوشدت 

بدرای دسدت   « ندو »و « کُهدن »هموضان است کد استعمارگرانو نقش معلّم و تأثیر بسیار ضیاد او بر دانش

 کنند:می یافتن بد اهداف خود، با دقّتِ بسیار باال عمل

ساضیم و دیگر با ها میها و دبستانهای مسلمانان را در کودکستانبود: بچ دیک کشیش گفتد »

 (.91: 2، ج 2931)کرباسچیان،  «داریم...هنها کاری ن
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ها بسیار تأکیدد  ریزی دقیق تربیتی و علمی در مدرسداض همین روی، استاد کرباسچیان بر برنامد

 ورضیدند:می

های هخِر ضندگی، یدک روض صدبح ضود،   گفت: هقای علّامد، در ماهمدیرو یکی اض مدارس می»

ای؟ ددوابی  کدرده صدد سدال دیگدرو مدرسدد چدد فکدری       مرا احیارکرد. تا نشستم، پرسید: ... بدرای 

 (.31: 2933نام، )بی« نداشتم. گفت: ... فکر کن!...

دهد کد کارو تربیتی دربارة هدمی، تا چد انداضه اهم ی دت دارد و تدا چدد    بیان این مطالب نشان می

او  حد مشکل است! در حقیقت، پیچیدگی کار پرورش یک انسان را در پیچیدگی سداختار وددود  

ودوکرد؛ چون هدمی معجونی شگفت اسدت و در وددودِ بدد ظداهرْ کوچدک او، دهدانو       باید دست

 است: گرفتد عظیمی دای 

 «وَ فِیکَ انْطَوَی الْعَالَمُ الْأَکْبَرُ وَ تَحْسَبُ أَنَّکَ دورْمٌ صَغِیرٌ»...
 (.02: 2932، )ع()علی  بن ابیطالب 

 الد ین بلخی نیز چنین است:بیان دالل

 «گَز تَن، عالَمی پنهان شدهدر سد پنهان شده بحر علمی، در نمی»
  (221:  7، ج 2931)مولوی،  

بینی و کنترل رفتارهدای انسدان، بدد    هاست کد پیشها و دشواریبد دلیل ودود همین پیچیدگی

ای عملیو هنیز با هن همد معلومات علمی و فع الی ت« استاد روضبد»کد  مُیس ر نخواهد بود؛ چنان سادگی

 مانْد: گُشایی در این ضمیند درمیخویش، گهگاه اض مشکل

با سابقة چندین سالة معلّمی و مطالعاتِ عمیق در رشتة تعلیم و تربیت، گاهی در حدلّ ومسدا لو   »

مانم؛ با اینکد نمرة لیسانس علوم تربیتدی مدن، بداالتر اض نمدرة لیسدانس فیزیدک مدن        تربیتی معطّل می

 (. 62: 2911)کرباسچیان، « است

ای د با کارو ریشدد  بود؛ ضیرا گاهی گاه ناامید نبایدها، هیچها و دشواریهمة این پیچیدگیام ا با 

بلندمرتبد در قرهن مجیدد اض حیدرت    گوند کد خداوندشود؛ همانگُل، بهار میو بر اثر صبرد با یک

 است: برده نام « اُم ت»ابراهیم )ع(، بد عنوان یک 

ِه َحنِیًفا» اِنَتًا ِللَّ
َ
ً  ق مَّ

ُ
تنهایی( یک ام ت بود؛ مطیع فرمان  (: ابراهیم )بد210)النّحل/« ِإنَّ ِإْبَراِهیَم َکاَن أ

 خدا و خالی اض هر گوند انحراف. 
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است، عبدالمطلّب )ف. همچنین بر اساس روایتی کد اض قول حیرت امام صادق)ع( نقل شده 

م.(، دد  گرامی ورسولو خدا د عَلَیْهومَاالسَّالم د نیز در روض قیامت، بد صدورت     271قبل اض هجرت /  02

اض  شود، در حدالی کدد چهدره و نشدانة پیدامبران و شدکوِه پادشداهان       پارچد محشور مییک ام ت یک

ً  َواِحَدًة َعَلْیوِه ِسویَماُء األْنِبَیواِء َو َهْیَبوُ  اْلُمُلووِ  »رخسار ووی نمایان است:  ِب َيْوَم اْلِقَیاَمِ  ُامَّ « ُيْحَشُر َعْبُداْلُمَطِلّ

 (.007: 2ق، ج2007)کلینی، 

 تو مگو همد بد دنگند و ض صلحو من چد هید؟»

 ...«ای؛ هزاری! تو چراغ وخود برافروضتو یکی ند 
 (062: 2937)مولوی،  

امر تعلیم و تریبت، بد ویژه تربیدت دیندی   «و تراکمی بودن»است کد نکتة اخیر، مؤی د این مطلب 

 گاه نباید اض نظرْ دور داشت؛ ضیرا:را هیچ

هایی را ساختیم و بد هنهدا حقیقدِت دیدن را منتقدل کدردیم، بدد یدور غیرمسدتقیم         اگر ما انسان»

ایدم و ایدن، مبالغدد در    ها نفر را ساختدایم و اگر هزارها نفر ساختد شوند، میلیون ساختدهزاران نفر را 

 (. 19: 2936)دمعی اض شاگردان، « سخن نیست

 پایان دوست من کد ره بُردم بد گنجو حُسنو بی»

 «صدد گددای همچو خود را بعدد اض این، قارون کنم 
 (070: 2976)حافظ، 

شد، بدرای رسدیدن بدد ایدن هددف و موّفقی دت در ایدن کدار )تربیدت           تر نیز اشارهکد پیش چنان

 درست دینی(، معلّم، خود باید الگو باشد:

« بد دای اینکد معلّمی پیدا کنید کد دینی را خوب درس دهد، معلّمی بیابید کد متددی ن باشدد  »

 (. 90: 2910)کرباسچیان،

****** 

ا و تربیت خوب و بهنگامو دینی(، عامدل  در کنار این سد عامل )کتاب خوب، معلّم خوب و دان

بدرای معلّدم   « کدافی فرصدت »بسیار مهم  دیگری را نیز نباید اض نظر دور داشدت و هن، در نظرگدرفتنو   

اش را عملی ساضد؛ ضیرا اگر اض بهترین معلّمان و مرب یان، های تعلیمی و تربیتیاست تا او بتواند برنامد

مند باشیم؛ ام ا ضمان کافی بدرای انتقدال   امکانات هموضشی نیز بهرهترین بهترین متون درسی و پیشرفتد
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« تعلدیم »باشدیم، در همدان بخدش    و ارا ة هن مطالب، و همچنین دیدن باضخورد هن در اختیار نداشتد 

 «.تربیت»نخواهد شد، تا چد رسد بد  هم موفّقی ت چندانی حاصل

همدوضان  یور نداشتن تعدادی اض داندش های نسبتاً ضیاد در یول سال تحصیلی؛ حودود تعطیلی

های علمی، فرهنگی و ورضشی کد با غیبت هنان، معلّم در کالس بد دلیل شرکت در اردوها، مسابقد

است، برای این گروه، دوباره بداضگو  کرده شود مطالبی را کد قبالً برای شاگردان تدریس مجبور می

نیدز   هن و فنّدیو  کتداب، همدراه بدا بیدان مطالدب     هدای  بودن معلّم بد تددریس تمدام درس   کند؛ موظّف

هدای  هدا و سرفصدل  های پیشرفت تحصیلی و سایر هضمونبودنو او با ضمان برگزاری هضمونهماهنگ 

( بدرای درس  6«ضندگ تَدک »ساعتِ هموضشی )اصطالحاً، یک تَک اختصای؛ شدهبندیدرسی ضمان

شدود بخشدی اض    هی معلّدم مجبدور مدی   کد گدا «فارسی»ساعت هموضشی برای درس و یک تَک« امال»

کدار را بدرای یدک    اختصدای دهدد،   « فارسی»)انشا( را نیز بد درس « نگارش»ضمان مربو  بد درس 

 است:کرده معلّم ادبی ات در این مقطع، بسیار مشکل 

کد ضمدان  رود کد وظایف بسیاری را انجام بدهند، در حالیاض هنجایی کد اض معلّمان انتظار می»

توان انکدار کدرد کدد همدوضش در مقایسدد بدا سدایر مشداغل،         کمی در اختیار دارند، دیگر نمیبسیار 

 (. 73: 2931)الرونس، « ای پُرخطر استحرفد

 
 های فارسیِ متوسّطة اوّل، هایِ اثرگذارِ کتابترین مؤلّفه . دفعات تکرار در اسنادِ مهم1جدول 

 آموزان در امر تعلیم و تربیت دینی دانش

 دفعات تکرار در اسناد ها مؤلّفه مضموننوع 

ساض میامین انسان

 (شهادتیاد مرگ و قیامت )و 

 عبادت عاشقاند

  پرهیزکاری و خودساضی

 ادب

 چشم دل

 مهدوی ت
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 های فارسی متوسّطة اوّل، های اثرگذارِ کتاب. دفعاتِ تکرار در اسنادِ مهم ترین مؤلّفه1شکل 

 آموزان امر تعلیم و تربیت دینی دانشدر 

 

 گیری نتیجه
همدوضانی معتقدد،   برای تربیت دانشهیدکد دست میبد شده، این نتیجد اض مجموع مطالب گفتد

هدای فارسدی دورة متوس دطة او ل،    گیری اض میامین فاخر و ارضشمند کتابباتقوا و بافرهنگ، با بهره

ابتدا الضم است بیشترین تود د و تأکید بدر پدرورش و سداضندگی اعتقدادی و اخالقدی هنهدا معطدوف        

شود. البتّد منظور اض بیدان ایدن مطلدب، هن    شود؛ بد دای هنکد بیشتر، بد هموضش مسا ل ادبی پرداختد 

و قواعددِ مربدو  بدد نگدارشو     ون بالغت هموضان ما نسبت بد رعایت نِکات نحوی، فننیست کد دانش

اعتندا باشدند؛   اسدت، بدی  ها همدده  این کتاب« های ضبانی و ادبیودانش» صحیحو یک متن کد در بخش

پرهیدز کدرد و بیشدتر بدد     « تعلدیم »گوند نسبت بدد مسدئلة   بلکد مقصود هن است کد باید اض تود د افرا 

دوره د  های فارسیو این است بد میامین بلند کتاب )تربیت دینی( پرداخت. اض این رو، الضم« تربیت»

عبدادت  »، («شدهادت یداد مدرگ و قیامدت )و    » تدرین هنهدا در شدش مؤلفدة     کد در این پژوهش، مهدم 

سدت د بیشدتر    بنددی و بررسدی شدده ا    دستد« مهدوی ت»و  «چشمو دل»، «ادب»، «پرهیزکاری»، «عاشقاند

بار دفعات  10 ها باکد اض میان سایر مؤلّفد« (شهادتیاد مرگ و قیامت )و » مؤلفةتود د شود؛ بد ویژه 

 تکرار در اسناد، باالترین بسامد را داشتد است. 
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دهد کد یاد مرگ و قیامت د اگر با معرفت و بداورو قلبدی همدراه     نشان می مؤلفدنمود باالی این 

شدود کدد   م ضند؛ ضیرا بد ایشان یادهور مدی هموضان رق ای را برای دانشتواند ضندگیو پاکیزهباشد د می 

گوند نیز خواهد مُرد؛ دیگر اینکدد ذهدن هندان را بدد ایدن      کند، همانمیگوند کد ضندگی  انسان همان

ساضد کد مرگ، پایان ضندگی نیست؛ بلکدد درواضة ورود بدد عدوالمو پدیشو     نکتة قابل تأم ل، متود د می

تواندد دربردارنددة    تجربد خواهد کرد. همچنین می رویو هر شخن است کد سرانجام، روضی هن را

هوردنو توشدة  این پیام بسیار مهم برای هنها باشدد کدد هددِف اصدلی اض ضنددگی، تدالش بدرای فدراهم        

هخرت و کسب همادگی برای دیدار بدا خداوندد بلندمرتبدد اسدت؛ دیدداری کدد تنهدا مدرگ، هن را         

تواند عامل مهم ی مرگ و قیامت در این است کد میساضد. بد بیان دیگر، اهم ی ت کلّی یادِ  ممکن می

ورضی،گشدوده شددن چشدمان دل و     برای پرستش عاشقانة خداوند، پرهیزکاری و خودسداضی، ادب 

هدای   هموضان باشدد. ایدن نکتدد، ارتبدا  تنگاتندگ مؤلفدة یداد مدرگ را بدا مؤّلفدد          یاوریو دانشمهدی

 دهد.شدة دیگر نشان می انتخاب

ن بد این مسئلة بسیار مهم و اثرگذار در حیدات دنیدایی و عقبدایی فراگیدران،     خوشبختاند، مؤلّفا

هدای  اند؛ ام ا بد این نکتد نیز باید تود د داشت کد تنهدا، گنجانددن ایدن مطالدب در کتداب     تود د کرده

درسی، ما را بد هدف مورد نظر نخواهد رساند و الضم است این میامین ارضشمند، با کمک مرب یانی 

هموضان انتقدال داده شدود   ای درست و با اختصای ضمان کافی، بد دانشدانا و شکیبا، بد شیوهپارسا، 

تا با ایجاد انگیزه و رغبت الضم برای کسب این معارف در وددود ایشدان، بتدوانیم کسدانی را تربیدت      

داشدتد  رسی دقیق اَعمال و دیدار بدا خداوندد متعدال، ایمدان     کنیم کد بد ابدی ت، روض باضپسین، حساب

کد نگداهِ  کنند؛ و چون بدین بداور رسدند  باشند و حیور او را در تمام لحظات ضندگی خود احساس

ای دیگدر عمدل   بدد گوندد  ، الددرم،  حرکات و سَکَناتشان را ضیر نظدر دارد تیزبینو الهی، هر هن، تمام 

سر ضندد، هن گنداه   حیور را اض یاد بُرده، گناهی اض هنها خواهندکرد؛ و اگر گاهی بر اثر غفلت، هن 

نخواهند کرد فیای دامعد را هلوده  خواهد بود، ند اض روی گستاخی. بنابراین، سعی« ادب»اض روی 

بدرای  « حیدور الهدی  »درد هورند. بد همین دلیل، پرداختن بد مفهدوم  شماری را بد های بیکنند و دل

هدایی   یلبدد درس بااهم ی ت است و مدی هموضان این مقطع د و حتّی سایر مقایع تحصیلی د بسیار    دانش

هدای  در بیان اهم ی ت درک حیور الهی د کد نقش مهم ی نیز در پرهیز اض گناهان دارد د برای کتداب   

بدد خددا چدد    »شود. هرچند در فارسیو پایدة هشدتم، درسدی بدا عندوانو      فارسیو این دوره در نظرگرفتد 
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داشدتد   تواندد اشداره  ، بدین میدمون نیدز مدی   «یدارامانت»است کد عالوه بر موضوعو همده « بگویم؟

 (. 26: 2917شِلدره و...، اکبریو باشد )رک.

نیز نباید اض نظر دور بماندد. ددا دارد مؤلّفدان    « عفاف و حجاب»پرداختن بد موضوع بسیار مهم  و

را بدد  باره، ارضش پایبندی بدد ایدن سدفارش الهدی      با در نظرگرفتن مطالب ضیبا و تأم ل برانگیز در این

هموضان یادهور شوند. همچنین دربدارة نگدرش مثبدت بدد ددنس ضن، و اینکدد ضندان نیدز چدون          دانش

در فارسی نهدم، الضم  « ضن پارسا»مردان، توانایی رسیدن بد مقامات عرفانی را دارند، عالوه بر درس 

مددارج  اض ضنان معاصدری کدد عدالوه بدر موفّقی دت در یدی  و      های فارسی این مقطع نیز است در کتاب

هایی اض ش.( یاد شده، بد گوشد2961)ف.« بانو امین»علمی، اض نظرو معنوی نیز ضبانزدند، نظیرو مرحوم 

هدایی   هایی کد بد معرّفی چنین شخصی تانتخاب نوشتدشود؛ ضیرا رفتار، حاالت و سخنان هنها اشاره 

 ان دختر خواهد داشت. هموضهموضان، بد ویژه دانشای در پرورش دانشپرداضد، نقش ساضندهمی

هدای  های فارسی این دورة مهدم و حس داسو تحصدیلی و اشدعار و نوشدتد     کتابشک، مطالببی

منددی اض ضبدان   های فرهنگ و ادب ایرانی، و نیز با بهدره پیشنهادی، با پشتوانة تعالیم اسالمی و هموضه

ای را شداهد  این پس، دامعد رسای هنر، ظرفی ت و توانایی برهوردنو این هرضو را خواهد داشت تا اض

شدان را بدد ددای     اعتنایی نکرده، وظایفِ شدرعی باشیم کد عموم افراد هن، بد شعا ر دینی خویش بی

 تعالیم انحرافیو برخی اض مد عیان گمراه و سوددو را بر تعالیم الهی و سدخنان معصدومین د    هورند؛می
دارندد و اض فنّداوری و امکاندات ددیدد بدد      حرام باضمی ها را اضدهند؛ دیدهبرتری نمی هومُ السَّالم د عَلَیْ

گیرندد؛ بلکدد در پدیو اض بدین      چنین با حیوانات انس نمدی  کنند. شهروندانی کد ایندرستی استفاده می

 بردن برخی اض صفات رذیلة ودود خویش )صفات حیوانی( خواهند بود. 

ورضندد و در  پیوستد پارسایی مدی ها، بد دیگر سخن، با تربیت افرادی کد تحت تأثیر این هموضه

شوند در راه حفظ دیدن و  بینند و بعدها نیز حاضر میکمال ادب، همیشد خود را در محیر الهی می

تدوان اض انقدالب اسدالمی، پاسدداری نظدامی و      وین، اض دان عزیزشان، عاشقاند دست بشدویند؛ مدی  

نهایدت نیدز تمدد ن ندوینو      فرهنگی کرد و پس اض هن، بدد سدوی دامعدة مهددوی گدام برداشدت و در      

 را بنیان نهاد؛ بوعُوْنو اهللو تَبارَکَ و تَعالی. « اسالمی د ایرانی»
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 یادداشت
 (.110: 2910اهلل بهاءالد ینی)ره( است )رک. خرّاضی،  . این تعبیر اض هیت2

، میدمون پارسدایی را هدم    «یاد مرگ و قیامت». توضیح اینکد چون در این درس، عالوه بر مؤلفة 1

دفعدات تکدرار هن نیدز    « پرهیزکداری و خودسداضی  »شاهد هستیم، لذا در ددول مربو  بد مؤلفدة  

 صورت، عمل شده است. ثبت، و در چند مورد مشابد دیگر هم بد همین 

در اینجا، تنها مربو  بد شدهیدان دوران  « شهادت». ذکر این نکتد ضروری است کد منظور اض واژة 9

هدای واقعة کربال، شهدای راه انقالب اسدالمی، شدهیدان حمدالت    شود، بلکد ش دفاع مقد س نمی

 (.رَحْمَد اهللو عَلَیْهومگیرد )تروریستی و شهیدان راه قدس )فلسطین( را هم دربر می

اض ایدن تدرسو   « ثمالیابوحمزة »کنندگان، حیرت امام سج اد)ع(، در دعای شریف ضینتِ عبادت .0

 اند:گوند سخن بد میان هوردهممدو ، این

لْحوِد َوْحَشوِتی َو إَذا ُنِشوْرُ  ِلْلِحَسواِب َبوْیَن َيوَدْيَک ُذلَّ اْلَقْبوِر َوْحوَدِتی َو ِفویَو ِعْنَدالَمْوِ  ُکْرَبِتوی َو ِفوی»...  الَّ
گیدر و  مدرگ بدد انددوهِ دَم   (: خخداونددا!پ ... و هنگدام    900: 2931عب داس قمدی،    )شدیخ ...« َمْوِقِفی

شدود،   کن و چون برای حساب، نامة عملم گشدوده  نهایی و وحشتم رحمحسرتم، و در لَحَد بد ت

 بد حال ذلّتم در پیشگاه عظمتت ترح م فرما... . 

چون در این بیدت، تلویحدًا یدا تصدریحًا بدد حیدرت حج دت)عج( اشداره نشدده، لدذا ددزو همدارو              .2

 لحاظ نشده است. « مهدوی ت»

ضندگ( اسدت و مدد ت    )تک« ساعتتک»ض دو . توضیح هنکد یک ضنگ کاملو هموضشی، مرکّب ا6

همدوضان مقطدع   دقیقد است. در برنامدة درسدیو مربدو  بدد داندش      20ساعت نیز قانوناً ضمان هر تک

سداعتِ هن بدد درس ادبی دات فارسدی      0ساعت برنامد هموضشی در هفتد، فق،  90متوس طة او ل، اض 

 ،«فارسدی »و « امدال »هدای  رساست. بددین ترتیدب کدد بدرای هدر کددام اض د      اختصای داده شده 

شدده  ساعت( در نظرگرفتد دقیقد )دو تک 200، «انشا»ساعت(، و برای درس تک دقیقد )یک 20

سداعت در هفتدد بدد ادبی دات فارسدی اختصدای داده        2های گذشدتد،  است؛ در حالی کد در سال

 دقیقد در هفتد بود. 200شد و سهم درس فارسی، همانند درس انشا،  می
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دفتر هموضش متوس طة راهنمایی تحصیلی )با همکاری ادارة کلّ هموضش و پرورش استان  .00

)هموضش ادبی ات دورة راهنمایی تحصیلی، مبتنی بر رویکردِ کارمایة معلّم (. 2910) سمنان(

 دا.های هموضشی خویرایش سومپ(. بیفرهنگی تربیتی؛ ویژة کارگاه

. مشهد: دانشگاه فردوسی انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی(. 2910رضمجو، حسین ) .02

 مشهد.

 . تهران: اساییر.روش تحقیق و مأخذشناسی(. 2977رنجبر، احمد ) .01

 پیام نور. . تهران: دانشگاه(1تاریخ ادبیّات )(. 2932سبحانی، توفیق ) .09

. دودلد دریک مُجلَّد. بد کوشش سی د های سعدی غزل(. 2977بن عبداهلل )سعدی، مصلح .00

 نوراهلل ایزدپرست. تهران: ضُحل.

 . بد تصحیح محم دعلی فروغی، تهران: هرمس.کلّیّات سعدی(. 2932) دددددددد .02

 تهران: ققنوس.. اض روی نسخة تصحیح شدة محم دعلی فروغی، گلستان(. 2977) دددددددد .06

 . بد کوشش خلیل خطیب رهبر، تهران: صفی علیشاه.گلستان سعدی(. 2977) دددددددد .07

. بد تصحیح مدر س حدیقةالحقیقةوشریعةالطریقة(. 2939سنایی، ابوالمجد مجدودبن هدم ) .03

 رضوی. تهران: دانشگاه تهران.
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. تهران: ایی تحصیلیفارسیِ سالِ دومِ دورة راهنم(. 2973گیالنی، احمد و دیگران )سمیعی .01

 های درسی ایران.شرکت چاپ و نشر کتاب

نشر  . تهران: شرکت چاپ وفارسیِ سالِ سومِ دورة راهنمایی تحصیلی(. 2973) دددددددد .20

 های درسی ایران.کتاب

 . تهران: مؤس سة فرهنگیو مُنادیو تربیت.دنیای نوجوان(. 2930)محم درضا شرفی،  .22

 . تهران: علمی.سعدی گزیدة قصاید(.2977شعار، دعفر) .21

 . نجف: مطبعة حیدری د.االخبار)لِلشَّعیری(جامعتا(. شَعیری، محم د بن محم د )بی .29

 ، تهران: هگد.های سلوکتازیانه(. 2976محم درضا )شفیعیو کدکنی،  .20

 . مشهد: هستان قدس رضوی.تعلیم و تربیّت و مراحل آن(. 2970شکوهی، غالمحسین ) .22

 . تهران: خجستد.تو برای تواز (. 2973شیونو فومنی )  .26

 تهران: علمی و فرهنگی.. از دیروز تا امروز(. 2930) شهیدی، سی د دعفر .27

 . قم: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.زندگانیِ فاطمة زهرا)س((. 2962) دددددددد .23

 . تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.السّالم(قیام حسین)علیه(. 2939) دددددددد .21

. بیروت: عمل الیوم و الَّلیلة من الواجبات و المستحبّاتالفالح فیمفتاح ق(. 2002شیخ بهایی) .60

 داراألضوا.

 ای. قم: هیین دانش.. تردمة مهدی الهی قمشدمفاتیح الجنان(. 2931شیخ عب اس قمی ) .62

 ، قم: اُسوه.0. ج سفینة البحارق(. 2020) دددددددد .61

 القدر.. قم: لیلةهای بلوغنامه(. 2937صفایی حا ری، علی ) .69

. تردمة محم ددواد نجفی. السّالم(دیوان حضرت علی)علیه(. 2932) )ع(علی  ابن ابی یالب  .60

 تهران: ارس.

. تهران: مرکز 7و  2. بد کوشش دالل خالقی مطلق. ج شاهنامه(. 2912فردوسی، ابوالقاسم) .62

 دا ره المعارف بزرگ اسالمی.

 قطره.. بد کوشش سعید حمیدیان. تهران: شاهنامه(. 2930) دددددددد .66

. با تردمة کامل و تنظیم مجد د حسین احادیث و قِصصِ مثنوی(. 2932الزّمان )فروضانفر، بدیع .67

 داوودی. تهران: امیرکبیر.
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 . تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.2. ج الحدیث(. 2931فرید تنکابنی، مرتیی ) .63

 .الکریم. تهران: دارالقرهنترجمة قرآن مجید(. 2932فوالدوند، محم دمهدی ) .61

 . قم: فقید.البالغهترجمه و شرح نهج(. 2971اإلسالم، سی د علینقی )فیض .70

 هذین.. تهران: گُلمقامیدیوان عالمتاج)ژاله( قائم(. 2912مقامی، عالمتاج )قا م .72

 . تهران: ابجد.شناسیِ آموزش و پرورش جامعه(. 2910قرایی مقد م، امان ) .71

تهران: مرکز تدوین و نشر هثار علّامد  .استادهای توصیه(. 2910کرباسچیان، علی اصغر ) .79

 کرباسچیان.

 . تهران: مرکز تدوین و نشر هثار علّامد کرباسچیان.1. ج رسائل استاد(. 2933) دددددددد .70

 . تهران: مرکز تدوین و نشر هثار علّامد کرباسچیان.2. ج در مکتب استاد(. 2931) دددددددد .72

او ل(. تهران: مرکز تدوین و نشر هثار علّامد )دفتر های استاد درس(. 2911) دددددددد .76

 کرباسچیان. 

 ، تهران: مرکز تدوین و نشر هثار علّامد کرباسچیان.وصایای استاد(. 2911) دددددددد .77

 ، تهران: انجمن اولیا و مربیان.زاتربیتِ آسیب(. 2970کریمی، عبدالعظیم ) .73

 فرهنگیو مُنادیو یبیعت.. تهران: مؤس سة تربیت چه چیز نیست؟(. 2930) دددددددد .71

شناختی در تربیتِ دینیو فرضندان(. تهران: های روان)نکتد نماز و مدرسه (.2917) دددددددد .30

 انتشاراتیو ستادِ اقامة نماض. -مؤس سة فرهنگی

اکبر . بد تحقیق وتصحیح محم د هخوندی و علی1و  2. ج کافی ق(.2007کلینی، محم د ) .32

 سالمی د.اإلغفّاری. تهران: دارالکتب

 الحدیث.. قم: دار22و  1، 0، 2. ج کافیق(.  2011کلینی، محم د ) .31

 . قم: حیور.بخشهای جانجرعه(. 2930گلی ضو اره، غالمرضا ) .39

 . تردمة ناصره موالنا. تهران: واژه.اعتماد به نفس(. 2931الرونس، دِنیس ) .30

 انقالب اسالمی.تهران: . روشنای عِلم(. 2910مؤس سة فرهنگیو حدیثِ لو  و قلم ) .32

 .المازندرانی(صالحاألصول والرّوضةالمولیالکافیشرحق(. 2931ماضندرانی، محم دصالح) .36

 االسالمی د.. بد تحقیق و تصحیح ابوالحسن شعرانی. تهران: المکتبد6ج 
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. با تصحیح و مقد مة اکبر دیوان محتشم کاشانی(. 2931الد ین، علی )محتشم کاشانی، کمال .37

 هران: نگاه.بهداروند، ت

 . تهران: توس.شرحِ سی قصیده از حکیم ناصرخسرو قبادیانی(. 2977محقّق، مهدی ) .33

 . تهران: صدرا.2. ج حماسة حسینی(. 2930مطه ری، مرتیی ) .31

 . تهران: صدرا.1. ج خدماتِ متقابل ِاسالم و ایران(. 2961) دددددددد .10

 . تهران: امیرکبیر. 2. ج فرهنگِ فارسی(. 2971معین، محم د ) .12

الزّمان فروضانفر. . با تصحیحات و حواشی بدیعفیه مافیه(. 2930مولوی، داللد ین محم د ) .11

 تهران: امیرکبیر.

 الزّمان فروضانفر. تهران: سیمرغ.. با مقد مد بدیعکلّیّاتِ دیوانِ شمسِ تبریزی(. 2937) دددددددد .19

 الزّمان فروضانفر. تهران: علمی و فرهنگی.شر و بدیع، 1و  2. جمثنویشرحِ  (.2931) دددددددد .10

 . شر  سی د دعفر شهیدی. تهران: علمی و فرهنگی.7و  6، 0. ج مثنوی شرحِ (.2931) دددددددد .12

 . تهران: دیدار.های تربیتها و روشوجو در راهجُست(. 2912میرهادی )خمارلو(، توران ) .16

 تهران: هدینة سبز. .معراج السّعاده(. 2912نراقی، ملّا احمد ) .17

الد ین های استاد دالل)ضندگی، هثار و اندیشد سراییسخنپایانِ شبِ (. 2932نصری، عبداهلل) .13

 همایی(. تهران: هفتابو توسعد.

 . تهران: یهوری.وپرورشنگاهی به فلسفة آموزش(. 2970ضاده، میرعبدالحسین)نقیب .11

کد اض استاد غالمحسین هایی)درسکالسی از جنسِ واقعه (. 2912نیستانی، محم درضا ) .200

 ام(. اصفهان: یارو مانا.شکوهی هموختد

 . قم: مکتبد فقید.1و  2. ج مجموعة ورّام (.ق 2020) مسعودبن عیسى فراس، ور ام بن أبی .202

 . تهران: علمی.چشمه روشن: دیداری با شاعران(. 2936یوسفی، غالمحسین ) .201




