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دیباچه:

دیــر	زمانــی	از	ســخن	آن	ابــر	مــرد	نگذشــته	اســت	کــه	فرمــود: )مــن	بــا	اطمینــان	می	گویــم	کــه	اســام	ابــر	قدرت	هــا	را	بــه	خــاک	

مذلــت	خواهــد	کشــاند	و	ســنگرهای	کلیــدی	جهــان	را	یکــی	پــس	از	دیگــری	فتــح	خواهد	کــرد.(

آن	روزهــا	کــه	جهــان	در	ســیطره	و	چنــگال	ابــر	قدرت	هــای	رشق	و	غرب	بــود	و	مظلومی	جــرأت	و	باور	نــدای	مظلومیــت	رس	دادن،		

نداشــت.	یــا	اگــر	فریــادی	بــر	می	خاســت	صــدای	آن	در	نطفــه	خفــه	می	شــد،	در	نظــر	عــده	ای	ایــن	پیــش	بینــی	عمیــق	و	الهــی،	

حداکــر،	رجــزی	بیــش	محســوب	منی	شــد.

ــا	دانش	هــا،	بینش	هــا،	 ــا	گذشــت	قریــب	چهــار	دهــه		از	آن	ســخن،	جهــان،	آبســن	حــوادث	و	تغییراتــی	اســت	کــه	ب اینــک	ب

کشــش	ها،	خواهش	هــا،	کنش	هــا	و	منش	هایــی	نــو،	نشــانی	از	تولــد	اندیشــه	های	نوپایــی	در	عرصــه	ی	ایــن	کــره	ی	خاکــی	می	دهنــد.

اینــک	فرزانــه	ای	دیگــر	از	تبــار	هــان	بــزرگ	مــردی	کــه	)چیزهایــی	درخشــت	خــام	میدیــد	کــه	دیگــران	حتــی	در	آینــه	هــم	

منی	دیدنــد(،	جهــان	را	درگــذار	از	یــک	پیــچ	مهــم	تاریخــی	می	دانــد	کــه	آن	ســوی	آن،	نویــد	بخــش	متدنــی	بــزرگ	اســت	برگرفتــه	از	

ســبک	متعالــی	زندگــی	اســامی	می	دهــد.	امــا	بــه	راســتی	آیا	اســام	خــود	از	طاقچــه	ی	خانه	هــا	رس	بــر	خواهــد	آورد	تــا	ظلم	و	جــور	را	

بــه	خــاک	مذلــت	بکشــاند	یــا	اینکــه،	مصلحانــی	باید	کمــر	همــت	ببندنــد	و	آینــده	ی	گیتــی	را	رقــم	زنند؟!

مــا	انســانیم	و	البته	مســلان	و	شــیعه	ای	کــه	در	عرص	امــام	خمینــی	9 و	در	روزگار	حکومت	اســامی	زندگــی	می	کنیم.	مدعی	

انتظــار	و	چشــم	بــه	راه	منجــی	عــامل	تابیــم	و	ایــن	تکلیــف	ســنگینی	بــر	دوش	مــا	می	نهــد.	پــس	چــه	باید	کــرد؟	چطــور	میتــوان	یک	

ــی	بود؟ منتظر	واقع

وظیفــه	ی	یــک	منتظــر	حقیقــی	چیســت؟	بــرای	تحقــق	آرمان	هــای	انقــاب	اســامی	کــه	بــه	عبارتــی	امیــد	داریــم	بــه	انقــاب	

حــرت	حجــت	Q متصــل	شــود،	چــه	بایــد	کــرد؟

به	اعتقاد	ما	اساسـی	ترین	و	برنده	ترین	سـاح،	تربیت	نیروی	انسـانی	کارآمد	اسـت.	انسـانی	که	با	عنایت	خدای	متعال	U و	زیر	

سـایه	ی	هدایت	امام	عرص		Q	با	خود	شناسـی	و	خود	سـازی	برمبنای	تعالیم	قرآن	و	امئه	طاهرین	D )اسـام	ناب	محمدیa(	در	

جهت	تحقق	آرمان	های	جامعه	اسـامی	گام	های	اسـتوار	و	محکم	بردارد.

و	اکنـون:	این	نیروی	انسـانی	که	تکلیف	سـنگینی	بـر	دوش	دارد	و	می	خواهد	بر	مبنای	نظام	معیار	اسـامی	یعنی	تعالیـم	قرآن	و	

امئـه	ی	طاهریـن D	بـه	اصاح	سـبک	زندگی	فردی	و	اجتاعی	جامعه	اسـامی	بپـردازد	را	باید	چگونه	تربیت	کرد؟

مرکــز	پــرورش	انســان	کارآمــد	بــه	حــول	و	قــوه	ی	الهــی	اراده	کــرده	اســت	تــا	بــا	طراحــی	نقشــه	راهــی	حتی	االمــکان	مدبرانــه	بــه	

تربیــت	نیــروی	انســانی	کارآمــد	پرداختــه،	و	مبتنــی	بــر	مکتــب	امــام	خمینــی	9	در	تغییر	معــادالت	جهان	بــرِی	پیــش	رو،	نقش	

مؤثــری	ایفــا	کنــد.	باشــد	کــه	به	فضــل	الهــی	پرورش	یافتگان	ایــن	مرکــز	در	بین	یــاوران	اصلی	حــرت	حجــت	Q بــوده	و	خداوند	

آن	هــا	را	امــام	متقیــن	و	امید	مســتضعفین	جهــان	قــرار	دهد.
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ــاک،	در	 ــز	پ ــذاران	و	اندیشــه	ورزان	مرک ــرای	بنیان	گ ب   

»مبانی«حرکــت	در	مســیر	تحقــق	افق	هــا	و	آرمان	هــا،	آرزوهــا	و	

چشــم	انداز	غائــی،	واقعــی،	عینــی	و	ملمــوس	بــودن	ایــن	مبانــی	

در	عیــن	بنیادیــن	بــودن	آنهــا	بــا	بهره	گیــری	از	متــون	اســالمی	

همــواره	مــورد	نظــر	بــوده	اســت.			در	ایــن	مســیر،	رجــوع	دامئــی	

ــر	اســاس	نیازهــا	و	پرســش	های	 ــی	اســالمی	ب ــون	و	مبان ــه	مت ب

جدیــد،	حرکتــی	زاینــده	بیــن	ســاحت	اندیشــه	و	میــدان	عمــل	

شــکل	می	دهــد.	بدین	جهــت	ایــن	تعاطــی	نظــر	و	عمــل،	بهرتین	

ــت	 ــیر	تربی ــالمی	در	مس ــاب	اس ــب	ن ــدی	از	مطال راه	بهره	من

ــو	و	نگاه	هــای	تحول	گــرا	 ــه	دریافت	هــای	ن اســت	کــه	منجــر	ب

ــی	و	کلیــت	تربیــت	می	شــود.	 ــه	مبان ب

ــه	و	 ــه	ریش ــت	ک ــزی	اس ــاک	آن	چی ــز	پ ــر	مرک ــی	از	نظ مبان

بنیان	هــای	امــور	تربیتــی	و	تعلیمــی	را	نشــان	می	دهــد.	نظــر	بــه	

اینکــه	مــا	در	مقــام	نظریه	پــردازی	و	ارائــه	رسفصل	هــای	اعتقــادی	

ــای	 ــالف	نگاه	ه ــر	خ ــی	ب ــوع	مبان ــتیم،	در	موض ــفی	نیس و	فلس

هستی	شناســی،	 بــا	رسفصل	هــای	 کــه	 مبانــی	 بــه	 مرســوم	

موضــوع	 طــرح	 بــه	 و...	 معرفت	شناســی	 انسان	شناســی،	

می	پردازنــد،	در	پــی	یافــن	پاســخِ	پرســش	های	بنیادیــن	خــود	در	

ــزرگان	دینــی	 ــات	و	آراء	ب ــات	و	روای ــاب	تعلیــم	و	تربیــت	در	آی ب

بوده	ایــم.	

هامن	گونــه	کــه	بــرای	بســیاری	از	بــزرگان	یــک	آیــه	یــا	روایــت	

نقــش	کلیــدی	در	مســیر	زندگــی	و	مشــی	و		مــرام	شــخصی	آنــان	

ــی	اســت	کــه	 ــات	و	احادیث ــا	آن	آی ــرای	م ــز	ب ــی	نی داشــته،	مبان

رسچشــمه	های	مســیر	تربیتــی	را	نشــان	می	دهــد	و	دیگــر	آیــات	

ــری	 ــه	فک ــل	منظوم ــه	تکمی ــه	ب ــی	ک ــی	و	اخالق ــات	تربیت و	روای

کمــک	می	کننــد،	در	بحــث	اهــداف،	اصــول	و	نظام	نامــه	تربیتــی	

ــد. ــتفاده	می	گردن اس

بنابرایــن	فصــل	مبانــی	دامئــاً	در	حــال	تکمیــل	اســت؛	چــون	ما	

دامئــاً	در	حــال	حرکــت	هســتیم	و	حرکــت،	منجــر	به	پرســش	های	

جدیــد	می	شــود	و	پاســخ	های	جدیــد	می	طلبــد.

بــا	ایــن	تفاســیر	طــی	ســالیان	اخیــر	و	از	ِقبَــل	مطالعــه	ی	متــون	

اســالمی	و	پرســش	از	اهــل	نظــر	و	علامی	تربیتــی،	آیــات	و	روایات	

و	گزاره	هــای	زیــر	بــه	عنــوان	مبانــی	مرکــز	پــاک	در	جهــت	

رســیدن	بــه	اهــداف	در	نظــر	گرفتــه	شــده	اســت:

الف(		آیات

		 ــه	. ــم	ک ــدرز	می	ده ــک	ان ــام	ی ــه	ش ــط	ب ــن	فق ــو	م بگ

دو	دو	و	بــه	تنهایــی	بــراى	خــدا	بــه	پــا	خیزیــد.	»ُقــْل 
ـَـا أَِعظُُکــْم بَِواِحــَدٍة أَْن َتُقوُمــوا لِلَّــِه َمْثــَى َوُفــَراَدى«	 إِنَّ

ــباء،	46( )س

		 ای	کســانی	کــه	ایــامن	آورده	ایــد!	اگــر	)آییــن(	خــدا	را	.

ــان	را	 ــد	و	گامهایت ــاری	می	کن ــد،	شــام	را	ی ــاری	کنی ی

وا  ــا الَّذيــَن آَمنــوا إِن َتنــُرُ َ اســتوار	مــی	دارد.	»يــا أَيُّ
اللَّــَه َينُرُکــم َوُيَثبِّــت أَقداَمُکــم«	)محمــد،	7(

		 اگــر	خــدا	را	دوســت	می	داریــد،	از	مــن	پیــروی	کنیــد!	.

تــا	خــدا	)نیــز(	شــام	را	دوســت	بــدارد.	»ُقــل إِن ُکنُتــم 

ّبــوَن اللَّــَه َفاتَِّبعــوين ُيِببُکُم اللَّــُه«	)آل	عمــران،			( ُتِ

4	 هامنــا	منــاز	اســت	کــه	)اهــل	منــاز	را(	از	هــر	کار	.

ــَاَة َتْنَهــٰى َعــِن  زشــت	و	منکــر	بــاز	مــی	دارد.	»إَِنّ الَصّ

ــِر«	)عنکبــوت،	45( ــاِء َواْلُْنَک الَْفْحَش

5	 ــوَن . ــا اْلُْؤِمُن َ ــد.	»إِنَّ ــرادر	یکدیگرن ــان	ب ــا	مؤمن هامن
ــرات،	49( ــَوٌة«	)حج إِْخ

6	 ــی	و	احســان	. ــی	و	احســان	جــز	نکوی ــاداش	نکوی ــا	پ آی

اْلِْحَســاُن«	 إَِلّ  اْلِْحَســاِن  َجــَزاُء  »َهــْل  اســت؟	

ــن،	60( )الرحم

7	 در	برابــر	کّفــار،	رسســخت	و	شــدید،	و	در	میــان	خــود،	.

مهرباننــد.	»أَِشــّداُء َعــَى الُکّفــاِر ُرَحاُء َبيَنُهــم«	)فتح،	
)	9

		 ــأَنَّ . ــْم بِ مگــر	منی	دانــد	کــه	خــدا	مــى		بينــد.	»أََلْ َيْعلَ
اللََّه َيــَرى«	)علــق،	4	(

9	 ــد	. ــر	منی	ده ــى	را	تغي ــال	قوم ــدا	ح ــت		خ در	حقيق

مگــر	اینکــه	آنــان	خــود	حال	خــود	را	تغيــر	دهنــد.»إِنَّ 
ــِهْم«	 ــا بِأَنُْفِس وا َم ُ ــرِّ ــى ُيَغ ــْوٍم َحتَّ ــا بَِق ُ َم ــرِّ ــَه َل ُيَغ اللَّ

ــد،			( )رع

	0	 پــس	در	کارهــاى	نيــک	بــر	يکديگــر	ســبقت	گريــد.	.

»َفاْســَتِبُقوا اْلَــْرَاِت«	)مائــده،		4(

			 ــد.	. ــاد	خــدا	دل	هــا	آرامــش	مى	یاب ــا	ي ــاش	کــه	ب آگاه	ب

ــِه َتطَْمــِنُّ الُْقلُــوُب«	)رعــد،			( »أََل بِذِْکــِر اللَّ

			 مؤمنــان،	تنهــا	کســانی	هســتند	کــه	هــرگاه	نــام	خــدا	.

بــرده	شــود،	دلهاشــان	ترســان	می	گــردد؛	و	هنگامــی	

ــان	 ــود،	ایامنش ــده	می	ش ــا	خوان ــر	آنه ــات	او	ب ــه	آی ک

ــوکل	 ــان	ت ــر	پروردگارش ــا	ب ــردد؛	و	تنه ــر	می	گ فزون	ت

ــُه َوِجلَــت  ــا الُؤِمنــوَن الَّذيــَن إِذا ذُِکــَر اللَّ َ دارنــد.	»إِنَّ
إِذا ُتلَِيــت َعلَيِهــم آياُتــُه زاَدهُتــم إميانًــا َوَعــٰى  ُقلوُبُــم َو

ـِـم َيَتوَکَّلــوَن«	)انفــال،		( َربِّ

			 ــتى	. ــم	بفرس ــه	براي ــر	خــرى	ک ــه	ه ــن	ب ــروردگارا	م پ

ــٌر«	 ــْرٍ َفِق ــْن َخ ــَت إَِلَّ ِم ــا أَنَْزلْ َ نيازمنــدم.	»َربِّ إيِنِّ ِل
)قصــص،	4	(

	4	 ــم،	. ــا	گفتنــد	اميــان	آوردي ــا	مــردم	پنداشــتند	کــه	ت آي

رهــا	می	شــوند	و	مــورد	آزمايــش	قــرار	منی	گرنــد.	

ــْم َل  ــا َوُه ــوا آَمنَّ ــوا أَْن َيُقولُ ــاُس أَْن ُيْتَُک ــَب النَّ »أََحِس
ُيْفَتُنــوَن«	)عنکبــوت،		(

	5	 و	آنهــا	کــه	در	راه	مــا	)بــا	خلــوص	نیّــت(	جهــاد	کننــد،	.

قطعــاً	بــه	راه	هــای	خــود،	هدایت	شــان	خواهیــم	کــرد.	

»َوالَّذيــَن جاَهــدوا فينــا لََنهِدَينَُّهــم ُســُبلَنا«	عنکبــوت،	
)69

	6	 بــرای	انســان	بهــره	ای	جــز	ســعی	و	کوشــش	او	نیســت	.

»لَيــَس لإِِلنســاِن إِّل ما َســعٰى«	)نجــم،	9	(

	7	 ــى . ــد.	»َکَف ــت	می	کن ــابرىس	کفاي ــراى	حس ــدا	ب 	خ

ــيًبا«	)احــزاب،	9	( ــِه َحِس بِاللَّ
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ب(		احادیث

		 هــر	کــس	نهــان	خــود	را	اصــالح	کنــد،	خداونــد	آشــکار	.

او	را	اصــالح	فرمایــد،	و	هــر	کــس	بــرای	دیــن	خــود	کار	

ــد	و	آن	 ــالح	فرمای ــش	را	اص ــد	کار	دنیای ــد،	خداون کن

کــس	کــه	میــان	خــود	و	خــدا	را	اصــالح	و	نیکــو	کنــد،	

ــد	آنچــه	را	کــه	میــان	او	و	مــردم	اســت،	نیکــو	 خداون

يرََتــُه، أَْصلـَـَح اللَّــُه َعَانَِيَتُه؛  گردانــد.	»َمــْن أَْصلـَـَح َسِ
ــْن  ــاُه؛ َو َم ــَر ُدنَْي ــُه أَْم ــاُه اللَّ ــِه، َکَف ــَل لِِديِن ــْن َعِم َوَم
أَْحَســَن ِفَيــا َبْيَنــُه َو َبــْنَ اللَّــِه، أَْحَســَن اللَّــُه َمــا َبْيَنــُه َو 

ــه:	حکمــت			4( ــاِس«	)نهج	البالغ ــْنَ النَّ َب

		 برتریــن	اعــامل،	انجــام	دادن	کاری	اســت	کــه	نْفس	ت	.

از	آن	اِکــراه	دارد.	»أَْفَضــُل اْلَْعــَاِل، َمــا أَْکَرْهــَت 
ــِه«	)نهج	البالغــه:	حکمــت	49	( نَْفَســَک َعلَْي

		 ناسپاســی	مــردم	تــو	را	از	کار	نیکــو	بــاز	نــدارد.	.

یْشــکُرُه«	   َل  َمــْن  اْلَْعــُروِف  ِفــی  ـک  َدنَـّ یَزهِّ »َل 
)	04 حکمــت	 )نهج	البالغــه:	

4	 ــق	اســت.	. ــت	خال ــه	عــدم	معصی ــوق	ب اطاعــت	مخل

»َل طَاَعــَة ِلَْخلُــوٍق ِف َمْعِصَيــِة اْلَالـِـِق«	)نهج	البالغــه:	
ــت	65	( حکم

5	 ــو	را	پشــيامن	کنــد	بهــرت	از	کار	نيکــى	. گناهــى	کــه	ت

ــيَِّئٌة  ــه	خــود	پســندى	وا	دارد.	»َس ــو	را	ب ــه	ت اســت	ک

ــکَ	«	 ــَنٍة ُتْعِجُب ــْن َحَس ــِه ِم ــَد اللَّ ــْرٌ ِعْن ــوُءَک، َخ َتُس
)نهج	البالغــه:	حکمــت	46(

6	 ــاد	. ــا	ي ــر	ب ــد	مگ ــى	ش ــلّط	نخواه ــس	مس ــر	نف ــو	ب و	ت

ــْن  ــه	ســوى	خــدا.	»َولَ ــراوان	قيامــت،	و	بازگشــت	ب ف

ــَک  وَم ــِرَ ُهُ ــى ُتْک ــَک َحتَّ ــْن نَْفِس ــَک ِم ــَم َذلِ َتُْک
ــه		5( ــه:	نام ــَک«	)نهج	البالغ ــاِد إَِل َربِّ ــِر اْلََع بِذِْک

7	 ســپس	از	میــان	آنــان	]دوســتان[	افــرادی	را	کــه	در	.

حق	گویــی	از	همــه	رصیح	ترنــد،	و	در	آنچــه	را	کــه	خــدا	

بــراى	دوســتانش	منى	پســندد	تــو	را	مدد	کار	نباشــند،	

انتخــاب	کــن.	»ثـُـمَّ لَْيُکــْن آثَُرُهــْم ِعْنــَدَک أَْقَوَلـُـْم ِبُرِّ 
اْلَــقِّ لـَـَک َوأََقلَُّهــْم ُمَســاَعَدًة ِفيــَا َيُکــوُن ِمْنــَک ِمَّــا 

َکــرَِه اللــُه لَِْولَِيائِــِه«	)نهج	البالغــه:	نامــه		5(

		 هامنــا	آن	کــس	کــه	از	شــناخت	منزلــت	خویــش	.

عاجــز	اســت،	از	شــناخت	منزلــت	دیگــران	جاهل	تــر	

اســت.	»َفــِإنَّ اْلَاِهــَل بَِقــْدِر نَْفِســِه َيُکــوُن بَِقــْدِر َغْرِِه 

ــه		5( ــه:	نام ــَل«	)نهج	البالغ أَْجَه

9	 بــه	دســت	آوردن	ارزش	هــا	بــا	خوش	گذرانــی	به	دســت	.

را	 روز	 عزم	هــای	 کــه	 چــه	خواب	هایــی	 منی	آیــد.	

منقضــی	کــرد.	»َل َتَْتِمــُع َعزیَمــٌة َو َولِیَمٌة، َمــا أَنَْقَض 
ــِم الَْیــْوِم«	)نهج	البالغــه:	خطبــه		4	( ــْوَم لَِعَزائِ النَّ

	0	 در	برابــر	دنیــا	خوشــن	دار	و	در	برابــر	آخــرت	دل	داده	.

هاً«	 اهــاً َو إَِل اْلِخــَرِة وُلَّ نَْيــا نُزَّ بــاش.	»ُکونـُـوا َعــِن الدُّ

)نهج	البالغه:	خطبه		9	(

			 ــچ	. ــه	هي ــام	را	ب ــن	ش ــوگند	م ــدا	س ــه	خ ــردم،	ب اى	م

طاعتــى	ترغيــب	منى	کنــم،	مگــر	ايــن	کــه	خــودم	

پيــش	از	شــام	بــه	آن	عمــل	مى	منايــم؛	و	شــام	را	از	

هيــچ	معصيتــى	بــاز	منــى	دارم،	مگــر	ايــن	کــه	خــودم	

 ، َــا النَّــاُس، إيِنِّ پيــش	از	شــام	از	آن	دورى	مى	جويم.»أَيُّ

َواللــِه، َمــا أَُحثُُّکــْم َعــَى طَاَعــة إِلَّ َو أَْســِبُقُکْم إِلَْيَهــا، َو 
ــا«	 ــة إِلَّ َو أََتَناَهــى َقْبلَُکــْم َعْنَه ــْن َمْعِصَي ــْم َع لَ أَْنَاُک

ــه	75	( ــه:	خطب )نهج	البالغ

			 ــد	. ــد،	باي ــرار	ده ــردم	ق ــواى	م ــود	را	پيش ــه	خ ــر	ک ه

ــردازد	 ــه	آمــوزش	خــود	بپ ــران	ب ــش	از	آمــوزش	ديگ پي

و	پيــش	از	آن	کــه	بــه	زبــان	]مــردم	را	[	تربيــت	کنــد،	

بــا	کــردار	و	رفتــارش	تربيــت	منايــد	آن	کــه	آمــوزگار	و	

مــرّب	خويــش	اســت،	بيشــرت	ســزاوار	احــرتام	و	تجليل	

اســت	تــا	آن	کــه	آمــوزگار	و	مــرّب	مــردم	اســت.	

»َمــْن نََصــَب نَْفَســُه لِلنَّــاِس إَِمامــاً َفلَْيْبــَدأْ بَِتْعلِيِم نَْفِســِه 
َقْبــَل َتْعلِيــِم َغــْرِِه َو لَْيُکــْن َتأِْديُبــُه بِِســرَتِِه َقْبــَل َتأِْديِبــِه 
ُبَــا أََحــقُّ بِاْلِْجــَاِل ِمــْن  بِلَِســانِِه َو ُمَعلِّــُم نَْفِســِه َو ُمَؤدِّ

ِبِْم«)نهج	البالغــه:	حکمــت		7( ــاِس َو ُمَؤدِّ ــِم النَّ ُمَعلِّ

			 ــد	. ــرای	او	خواه ــرای	خــدا	باشــد،	خــدا	ب ــر	کــس	ب ه

بــود.	»َمــن کان لِلّــه کاَن اللــُه لَه«)پیامــر	اســالم] - 
ــوار،	ج		79،	ص	97	( ــار	األن بح

	4	 ــت	و	کشــتی	نجــات	. ــا	حســین	)ع(	چــراغ	هدای هامن

اســت.	»إِنَّ الَُســـیَن ِمصباُح الُـدی َوَسفیَنــة الّنجاة«	

)پیامــر	اســالم]	-	عیــون	أخبــار	الرضــا	علیــه	الســالم،	

ج			،	ص	59(

	5	 همــه	ی	مــا	اهــل	بیــت،	کشــتی	های	نجــات	هســتیم،	.

ولــی	کشــتی	جــدم	حســین	علیــه	الســالم	گســرتده	تر	

و	در	دل	دریاهــا	)و	موج	هــای	خروشــان(	باشــتاب	تر	و	

رسیع	تــر	اســت.	»ُکلُّنــا َســفُن الِنّجــاة َو لِکــن َســفینُة 

ــار أَْسَع«	 ــِج الِبح ــی ُلَ ــع َو ف ــْین أَوَس ــِدَیّ الَُس َج
ــوار،	ج	6	،	ص				( )امــام	صــادق@	-	بحــار	االن

	6	 مــا	حّجت	هــای	خــدا	بــر	آفريدگانــش	هســتیم،	و	.

ــه ِ  ــُج اللّ ــُن ُحَج ــا.	»نَْح ــر	م ــدا	ب ــت	خ ــه،	حّج فاطم

ــام	حســن	 ــا«	)ام ــٌة َعلَين ــُة ُحج ــِه َو فاطم ــى َخلِْق َع
عســکری@		-	تفســر	أطيــب	البيــان،	ج			،	ص	5		(

	7	 خدایــا،	دنیــا	را	اوج	اراده	و	توجــه	مــا	قــرار		نــده.	.

َنــا«		)دعای	پیامر]  نَْیــا أَکَبَ َهِّ »اللَُّهــمَّ  َل َتَْعــِل الدُّ
ــعبان( ــه	ش ــب	نیم در	ش

			 اگــر	مــرا	وارد	دوزخ	کنــی،	بــه	اهــل	آن	آگاهــی	دهــم	.

ــاَر أَْعلَْمــُت  ــِى النَّ کــه	تــو	را	دوســت	دارم.	»إِْن أَْدَخلَْت

أَْهلَهــا أَنِّ أُِحبُّــَک«	)مناجــات	شــعبانیه(

	9	 واليــت	عــىّ		بــن	اب	طالــب	)عليــه	الّســالم(	حصــار	من	.

اســت	پــس	هــر	کــس	داخــل	در	حصــار	مــن	شــود	از	

ــِن أَِب  ــُة َعــِيِّ ْب عــذاب	مــن	اميــن	خواهــد	بــود.	»وَلََي
طَالـِـٍب ِحْصــِي َفَمــْن َدَخــَل ِحْصــِي أَِمــَن ِمــْن َعــَذاِب«	

)حدیث	قدســی(

	0	 خدایــا!	تــو	مــى	داىن	کــه	آنچــه	از	مــا	صــورت	گرفــت،	.

بــه	خاطــر	رقابــت	در	امــر	زمامــدارى	و	یــا	بــه	چنــگ	

ــه	 ــت	ک ــه	از	آن	روس ــود،	بلک ــال	نب ــروت	و	م آوردن	ث

ــَک  ــمَّ إِنَّ نشــانه	های	دیــن	تــو	را	آشــکار	ســازیم.	»اَللُّه
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َتْعلَــُم إِنَّــُه َلْ َیُکــْن َمــا َکاَن ِمنَّــا َتناُفســاً ِفی ُســلْطان، َو 
ل التاســاً ِمــْن ُفُضــوِل اْلُطــاِم، َو لِکــْن لـِـَرََى اْلَعــاِلَ 
ِمــْن ِدیِنــَک«	)خطبــه	امــام	حســین@	در	منــا:	تحف	

ــول،	ص	70	( العق

مقــام	و	مرتبــت	مــرد	بــه	قــدر	هّمــت	اوســت.	»َقــدُر 	 

ِتــِه«	)نهج	البالغــه:	حکمــت	47( الرَُّجــل عــى َقــدِر ِهَّ

			 هــر	کــه	بــه	کرامــت	نفــس	خــود	آگاه	شــود،	شــهوات	.

نــزد	او	ب	ارزش	مى	شــود.	»َمــْن َکُرَمــْت َعلَْيِه نَْفُســُه، 
َهانَــْت َعلَْيــِه َشــَهَواُتُه«	)نهج	البالغــه:	حکمــت	449(

			 هرکــه	مؤمنــی	را	بــه	گناهــی	رسزنش	کنــد،	منی	میرد	.

َ ُمؤِمنا  تــا	خــودش	آن	گنــاه	را	مرتکــب	شــود.	»َمن َعــرَّ

ــادق@ -  ــام	ص ــُه«	)ام ــى َيرَکَب ــت َحّت ــٍب َل مَيُ بَِذن
میــزان	الحکمــة:	ح	54	4	(

			 ــرای	آئیــن	. ــد	اطاعــت	مــا	را	نظــام	و	ســامانی	ب خداون

ــالف	 ــه	و	اخت ــی	از	تفرق ــا	را	امان ــت	م ــالم	و	امام اس

ــِة  قــرار	داده	اســت.	»َجَعــَل اللــُه طاَعَتنــا نظامــاً لِلملَّ

ــل	 ــرا>	-	دالئ ــِة«	)حــرت	زه ــاً لِلُْفرََْق ــا اَمان و اِماَمَتن
ــه			( ــة،	صفح االمام

را	4 	. ديگــرى،	خويشــن	 بــا	 خــود	 ميــان	 رابطــه	 در	

ــراى	خــود	 ــراى	او	آن	بخــواه	کــه	ب ــرار	ده	و	ب ــار	ق معي

مى	خواهــى	و	آنچــه	بــر	خــود	منى	پســندى	بــر	او	نيــز	

مپســند.	»اِجَعــْل نَفَســَک ميزانــا فيــا َبيَنــَک و َبــَن 
ــبُّ لَِنفِســَک ، َو اکَرْه  َغــرَِک ، و أِحــبَّ لَِغــرَِک ما ُتِ

)31 ــه  ــه: نام ــا«	)هنج البالغ ــَرُه َل ــا َتک ــُه م لَ

	5	 ــوب	. ــا	خ ــردم،	تنه ــر	م ــای	ادب	از	نظ ــوم	و	معن مفه

ســخن	گفن	اســت	که	رکیک	و	ســبک	نباشــد،	ولیکن	

ایــن	نظریـّـه	قابــل	توّجیه	نیســت	تــا	مادامی	که	انســان	

ــد.	 ــک	نگردان ــت	نزدی ــال	و	بهش ــد	متع ــه	خداون را	ب

بنابرایــن	ادب	یعنــی	رعایــت	احــکام	و	مســائل	دیــن،	

پــس	بــا	عمــل	کــردن	بــه	رشیعــت	]دســتورات	الهــی	

و	امئـّـه	اطهــار	)علیهــم	الســالم([،	ادب	خــود	را	آشــکار	

ســازید.	»الَْدُب ِعْنــَد الّنــاِس النُّطـْـُق بِاْلُْسَتْحَســناِت ل 
َغْیــُر، َو هــذا ل ُیْعَتــدُّ بِــِه مــا َلْ ُیوَصــْل ِبــا إلــی رَِضــا 
یَعــِة،  ــِة، َو الَْدُب ُهــَو اَدُب الشَّ ــِه ُســْبحانَُه، َو اْلَنَّ اللّ
ــا«	)امــام	جــواد@ -  ــاَء َحّق ــوا اَدب ــا َتکونُ ــوا ِب ُب َفَتادَّ

ارشــادالقلوب	دیلمــی،	ص	60	(

	6	 	یــک	ســاعت	فکرکــردن	بهــرت	از	هفتــاد	ســال	عبــادت	.

اســت.	»َتَفکُّــُر َســاَعِةِ َخــْرٌ ِمــْن ِعَباَدِة َســْبِعَن َســَنًة«	

)بحاراألنوار،	ج	66،	ص		9	(

	7	 ــت	و	. ــت	اس ــرج	و	زحم ــم	خ ــن...	ک ــف	مؤم در	وص

ــَن  ــُف الؤم ــارى	مى	رســاند.	»يَِص بســيار	کمــک	و	ي

... قليــُل الؤونــِة ، کثــر الَعونــِة«		)حــرت	محمد] 
-	مســتدرک	الوســائل،		ج		،	ص	7	(

			 مؤمــن،	چونــان	کــوه	اســتواری	اســت	کــه	توفان	هــا	او	.

را	تــکان	منی	دهد.»الُؤِمــُن َکالََبــِل الّراِســِخ لُتَرُِّکــُه 
الَعواِصــُف«	)حــرت	محمــد]	-	رشح	اصــول	کافی،		

ج9،	ص			(

	9	 ــُن ِمــرآُة الُؤِمــن«		. مؤمــن	آیینــه	مؤمــن	اســت.	»اَلُؤِم

ــول،	ص	7	( )حــرت	محمــد]	-	تحــف	العق

	0	 ــُن . ــت.	»الؤم ــاط	اس ــیار	و	محت ــرک،	هش ــن	زی مؤم

ــن	ال	 ــد]	-	م ــرت	محم ــِذٌر«	)ح ــٌن َح ــٌس َفِط َکيِّ
یحــره	الفقیــه،	ج	4،	ص	7	(

			 ــه	امــور	مســلامنان	هّمــت	. هــر	کــس	صبــح	کنــد	و	ب

نــورزد،	از	آنــان	نيســت	و	هــر	کــس	فريــاد	کمــک	

خواهــى	کــى	را	بشــنود	و	بــه	کمکــش	نشــتابد،	

مســلامن	نيســت.	»َمــْن أَْصَبــَح َل َيَْتــمُّ بِأُُمــوِر 

اْلُْســلِِمَن َفلَْيــَس ِمْنُهــْم َو َمــْن َســِمَع َرُجــًا ُيَنــاِدی َيــا 
ْبــُه َفلَْيَس ِبُْســلِم	«	)امــام	صادق@  لَلُْمْســلِِمَن َفلَــْم ُيِ

-	کاىف،	جلــد		،	صفحــه	64	(

			 پيــش	از	آن	کــه	مــورد	حســابرىس	قــرار	گريــد،	خــود	.

بــه	حســاب	نفســتان	برســيد.	»حاِســبوا أنُْفَســُکم َقبَل 
أْن ُتاَســبوا«	)حــرت	محمــد]	-	محاســبة	النفــس،		

جلــد		،	صفحــه			(
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مقدمه:
اعتقــاد	مــا	بــر	آن	اســت	کــه	تربیــت	بایــد	نظا	م	منــد	بــوده	
و	متــام	امــوِر	تربیتــی	در	یــک	نظــام	جامــع	تعریــف	و	تببیــن	

شــود.

پــس	از	جســت	و	جوهــای	فــراوان	بــه	آن	رســیدیم	کــه	بزرگان	
منشــأ	اثــر،	در	همــه	ی	جوامــع،	در	یــک	نظــام	تربیتــی	و	از	
ســوی	مربیانــی	انســان	ســاز،	تربیــت	یافته	انــد	و	اعــامل	و	
رفتــار	آنــان	منبعــث	از	آن	نظــام	تربیتــی	بــوده	اســت.	پــس	
از	بررســی	تعــداد	زیــادی	از	مراکــز	تربیتــی	و	مجموعه	هــای	
ــن	 ــیاری	از	ای ــه	بس ــیدیم	ک ــه	رس ــن	نتیج ــه	ای ــی	ب فرهنگ
ــلیقه	های	 ــات	و	س ــا	تجربی ــت	را	ب ــر	تربی ــا؛	ام مجموعه	ه
شــخصی	پیش	بــرده	و	یــا	از	جامعیت	مــّد	نظرما	برخــورددار	
ــک	 ــا	ی ــدا	ب ــاری	خ ــه	ی ــه	ب ــدیم	ک ــر	آن	ش ــذا	ب ــد،	فل نبودن
بررســی	عمیقــی	در	حــد	ُوســع	خــود	نظــام	تربیتــی	برگرفته	
از	مبانــی	اســالم	نــاب؛	طراحــی،		تدویــن	و	اســتخراج	کــرده	
و	جهــت	پیش	بــرد	اهــداف	مرکــز	نصــب	العیــن	قراردهیــم.

پس	از	بررسی	موارد	زیر؛

آیات	عباد	الرحمن	در	سوره	ی	مبارکه	ی	فرقان	 

آیات	ابتدائی	سوره	ی	مبارکه	ی	مومنون	 

نصایح	لقامن	به	فرزندش	در	قرآن	کریم	 

ــان																	  ــه	فرزندش ــن)ع(	ب ــر	املومنی ــی	امی ــه	ی	تربیت نام
ــه( ــج	البالغ ــه	ی				نه ــی)ع(	)نام ــن	مجتب ــام	حس ام

دعای	رشیف	مکارم	اخالق	امام	سجاد	علیه	السالم	 

خطبه	ی	متقین	نهج	البالغه	)هامم(	 

حدیث	عنوان	برصی	منقول	از	امام	صادق)ع(	 

حدیث	جنود	عقل	و	جهل	از	امام	صادق)ع(	 

ــی																  ــر	روان	شناس ــان	از	منظ ــودی	انس ــای	وج ویژگی	ه
حیطــه	ی	 ســه	 در	 تربیتــی	 علــوم	 دانشــمندان	 و	

)شــناختی،	عاطفــی	و	رفتــاری(
ــن	ســند		  ــرورش	و	هــم	چنی ــی	آمــوزش	و	پ اهــداف	کل

تحــول	بنیادیــن	اموزش	و	پــرورش	در	4	عرصــه	ی	)خود،	
خــدا،	خلــق	و	خلقــت(،	5	عنــرص	)تفکــر،	تعقــل،	ایامن،	
عمــل	و	اخــالق(	در	6	ســاحت	)اعتقــادی	اخالقــی	
عبــادی،		هــری	زیبایــی	شــناختی،	علمی	فنــاوری،		
اقتصــادی	 و	 بدنــی	 زیســتی	 اجتامعــی،		 سیاســی	

ــه	ای( حرف

ــده	در	کالم	 ــر	ش ــن	ذک ــه	عناوی ــیدیم	ک ــه	رس ــن	نتیج بدی
ــل	و	 ــود	عق ــث	)جن ــل	حدی ــه	الســالم	ذی ــام	صــادق	علی ام
ــه	 ــا	مجهــز	شــدن	فــرد	ب ــوده	و	ب جهــل(،	مبــادی	رفتارهــا	ب
ایــن	مولفه	هــا	امــر	تربیــت	فــرد	در	رسچشــمه	های	رفتارهــا	

انجــام	خواهــد	گرفــت.

ــر	اســاس	آن	 انســان	ها	باورهایــی	در	قلب	شــان	دارنــد	کــه	ب
باورهــا؛	معقوالتــی	را	می	پذیرند	و	ســپس	بر	ُمــّر	آن	معقوالت	
ــن	 ــد	کــه	ای ــروز	می	دهن ــی	از	خــود	ب رفتار	هــا	و	واکنش	های
رفتارهــا	محسوســاتی	اســت	کــه	بــرای	مشــاهده	گران	و	
افــراد	متعامــل	بــا	آن	هــا	قابــل	رویــت	اســت؛	اگــر	در	تربیــت	
انســان	ها	بنــا	بــر	رفتار	هــا	و	در	واقــع	ســومین	و	آخریــن	
الیــه	ی	وجــودی	اشــخاص،	گذاشــته	شــد	بایــد	بــرای	متــام	
و	یــا	اکــر	رفتارهــا	چــاره	ای	اندیشــیده	شــود	فلــذا	بایــد	یــک	

ــام	 ــا	را	در	نظ ــتورالعمل	ها	و	رویه	ه ــی	از	دس حجــم	هنگفت
ــام	 ــت	نظ ــی	اس ــد.	بدیه ــود،	گنجان ــِی	خ ــِی	تعریف تربیت
مذکــور	فربــه،	نــاکار	آمــد	و	ازهــم	گســیخته	خواهــد	بــود.	
فلــذا	بــا	رجــوع	بــه	آیــات	و	روایــات	و	...	بــرآن	شــدیم	تــا	بــا	
مترکــز	بــر	رسچشــمه	هــای	رفتارهــا،	بــه	امــوری	بپردازیــم	
کــه	هــم	بــا	تعــدد	مســائل	و	رفتارهــا	مواجــه	نشــویم	و	هــم	
بــا	پرداخــن	بــه	آنهــا	یــک	نظــام	منســجم	و	ِچــگاِل	تربیتــی	
تعریــف	کنیــم؛	بــا	رجــوع	بــه	حدیــث	جنــوِد	عقــل	و	جهــل	
از	امــام	صــادق	علیــه	الســالم،	مــا	در	کالم	ان	بزرگــوار	
یافتیــم	کــه	عقــل	75	لشــکر	دارد	کــه	هــر	کــدام	از	آن	هــا	
رسچشــمه	ی	بســیاری	از	رفتارهــای	عارضــی	و	جنبــی	
می	باشــد	و	اگــر	ایــن	جنــود	در	فــرد	تبلــور	یابــد؛	تربیــت	
شــده	و	مراتــب	حیــات	طیبــه	را	ان	شــاءالله	خواهــد	پیمــود.

ــم	انداز	 ــز	چش ــش	رو،	مرک ــق	پی ــه	اف ــگاه	ب ــوع	ن ــن	ن ــا	ای ب
ــیم	 ــه	ترس ــود	را	بدین	گون ــرد	خ ــداف	کالن	و	ُخ ــی	و	اه غای

منــوده	اســت:		

چشم	انداز	غائی:
ــادالت	 ــر	مع ــی	در	تغیی ــی،	نقش	آفرین ــوه	اله ــول	ق ــه	ح ب
پیــش	روِی	جامعــه	جهانــی	مبتنــی	بــر	مکتــب	امــام	

خمینــی)ره())	( 

هدف	کان:							
			پرورش	انسان	کارآمد

انســان	کارآمد	انســانی	اســت	پــرورش	یافته	بر	اســاس	مبانی	

ــا	درک	از	خــود)) (		و	نیازهــای	 اســام	نــاب	محمــدی)) (،	کــه	ب

ــالم	 ــن	اس ــنت،	جایگزی ــاب	و	س ــالم	کت ــالمی،	اس ــالب	اس 	 در	انق

ــود	و	 ــالم	قع ــن	اس ــهادت،	جایگزی ــاد	و	ش ــالم	جه ــت؛	اس ــه	و	بدع خراف

اســارت	و	ذلــت؛	اســالم	تعبــد	و	تعقــل،	جایگزین	اســالم	التقــاط	و	جهالت؛	

اســالم	دنیــا	و	آخــرت،	جایگزیــن	اســالم	دنیاپرســتی	یــا	رهبانیــت؛	اســالم	

ــت	و	 ــالم	دیان ــت؛	اس ــر	و	غفل ــالم	تحج ــن	اس ــت،	جایگزی ــم	و	معرف عل

ــام	و	 ــالم	قی ــی؛	اس ــاری	و	بی	تفاوت ــالم	بی	بندوب ــن	اس ــت،	جایگزی سیاس

ــه،	 ــرد	و	جامع ــالم	ف ــی؛	اس ــی	و	افرسدگ ــالم	بی	حال ــن	اس ــل،	جایگزی عم

نجات	بخــش	 اســالم	 بی	خاصیــت؛	 و	 ترشیفاتــی	 اســالم	 جایگزیــن	

محرومیــن،	جایگزیــن	اســالم	بازیچــه	ی	دســت	قدرتهــا؛	و	خالصــه	اســالم	

نــاب	محّمــدی	)صلـّـی	الله	علیــه	و	آلــه	و	ســلّم(،	جایگزین	اســالم	امریکایی	

ــی(	0	/	69/0		 ــه	العال ــم	رهری)مدظل ــام	معظ ــد.	مق گردی

	 ایــن	مبانــی،	حاصــل	فهــم	شــورای	اندیشــه	ورِز	مرکــز	از	اندیشــه	ی	

اندیشــمندان	و	صاحب	نظــران	اســالم	نــاب	می	باشــد	کــه	در	فصــل	دوم	

آورده	شــده	اســت.

	 مقولــه	اســتعداد	و	اســتعدادیابی	را	شــاید	بتــوان	یکــی	از	اصلــی	

تریــن	دعــوی	هــای	مجموعــه	هــای	آموزشــی	نویــن	دانســت	کــه	بــا	تکیــه	

بــر	آن،	اراده	بــر	تعییــن	مســیر	آینــده	ی	افــراد	مــی	کننــد.

)اســتعداد(	از	آن	دســت	مفاهیمــی	اســت	کــه	همــه	تعریــف	و	ادعایی	

در	مــورد	آن	دارنــد،	امــا	هرچــه	دقیق	تــر	بــه	موضــوع	نظــر	کنیــم،	ظرایــف	

و	نکاتــی	مطــرح	می	شــود	کــه	مــا	)نظــام	فکــری	حاکــم	بــر	مرکــز	پــاک	(	را	

از	پذیــرش	تلقــی	عــام	از	آن	بــاز	مــی	دارد.

ــه	و	 ــال	صادقان ــرش،	کام ــدن	ب ــر	مت ــم	ب ــی	حاک ــی	فعل ــام	آموزش نظ

عریــان	بیــان	مــی	دارد	کــه	هدفــی	غیــر	از	آمــاده	ســازی	افــراد	بــرای	ورود	

بــه	چرخــه	ی	اقتصــادی	غالــب،	نــدارد.	یعنــی	اگــر	از	هــر	دانــش	آمــوز	

مشــغول	در	ایــن	سیســتم	بپرســیم	کــه	هدفــت	از	درس	خواندن	و	مدرســه	

ــدا	کــردن	 ــر	از	"پی ــی	غی ــد	اســت	کــه	جواب ــی	بعی رفــن	چیســت؟	خیل

شــغلی	مناســب"	بدهــد.
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عمومــاً	اســتعداد	را	در	ارتبــاط	بــا	فضــای	کســب	و	کار	و	تولیــد	ثــروت	

ــف	اســت	کــه	اســتعدادهای	 ــرد	مکل ــی	هــر	ف ــد	و	گوی تعریــف	می	کنن

خــود	را	بشناســد	تــا	در	نظــام	تولیــد	ثــروت	و	رسمایــه،	جایــگاه	باالتــری	

یافتــه	و	در	نتیجــه	زندگــِی	موفق	تــر	-	تــو	بخــوان	مرفه	تــر	–	داشــته	

ــن	چارچــوب،	نقش	آفرینــی	در	نظــام	 ــر	واضــح	اســت	کــه	در	ای باشــد.	پ

ــه	داری	مبنــا	و	معیــار	اســتعدادیابی	افــراد	اســت. رسمای

اســتعداد	یابــی	ایــن	نظــام	مبتنــی	بــر	همیــن	هــدف	اســت،"	آدمها	به	

درد	کجــای	ایــن	چرخــه	ی	اقتصــادی	میخورند؟"

امــا	بنظر	میرســد	ایــن	واژه	یعنی	اســتعداد	و	به	تبع	آن؛	اســتعدادیابی،		

یــک	عنــوان	ســاخته	شــده	ی	نظــام	آموزشــی	مذکــور	اســت	کــه	مــا	را	بــه	

اشــرتاک	لفظــی	و	بعــد	هــم	َخلــط	معنایــی	بزرگــی	مــی	کشــد	کــه	فــی	

الحــال،	دهــه	هاســت	نتوانســتیم	از	آن	بیــرون	بیاییــم.

	آزمون	هــای	اســتعدادیابی	و	تســت	های	شــخصیت	در	رشــته	های	

نظــر	 بــه	 آکادمیــک		 مختلــف	علی	الخصــوص	روان	شناســی	گرچــه	

ــتند	 ــاالر	نیس ــدرن	و	رسمایه	س ــق	م ــا	منط ــبت	ب ــا	بی	نس ــند،	ام می	رس

و	از	ایــن	مهم	تــر	اینکــه	مســیر	را	از	انتهــا	بــه	ابتــدا	می	پیامینــد!	یعنــی	

ــا	تاجــر	 مقاصــد	و	خروجی	هــای	مطلــوب	-	از	مدیــر	و	هرمنــد	گرفتــه	ت

و	ورزشــکار	-	را	تصویــر	کــرده	و	بــه	دنبــال	ویژگی	هــا	و	توانایی	هــای	الزم	

بــرای	هرکــدام	می	گردنــد	و	در	نهایــت	اگــر	آن	ویژگی	هــا	را	کســی	دارا	

ــه	را	دارد. ــا	حرف ــالن	رشــته	ی ــه	می	شــود	کــه	اســتعداد	ف ــود،	فــرض	گرفت ب

مــا	در	مرکــز	پــاک		اســتعداد	را		کــه	مــرتادف:	توانایی)	قــوه(	،	ظرفیت	

وجــودی	میدانیــم	نقطه	نظراتــی	مبتنی	بــر	آن	داریم:

توانایــی	هــا	و	ظرفیــت	افــراد	مــی	توانــد	بــه	قــدر	ســعه	ی	وجــودی	

انســان	گســرتده	و	متعــدد	باشــد	و	همــه	ی	عوامــل	واقعــی	در	زندگــی	

افــراد	)قبــل	از	انعقــاد	نطفــه،	بــارداری،	تولــد،	نــوزادی	و	کودکــی	و...(	بــه	

طــور	مســتقیم	و	غیــر	مســتقیم	در	ایجاد،	رشــد،	انحــراف	و	تعطیــل	کردن	

ایــن	ظرفیــت	هــا	موثــر	هســتند.

حوالــی	شــش	ســالگی	رشوع	دسرتســی	مرکــز	بــه	صورت	مســتقیم	در	

امــر	پــرورش	ظرفیــت	هــای	افــراد	اســت.	از	ایــن	زمــان،	اهتــامم	و	پیگیری	

بــر	ایجــاد	تــک	تــک	مولفــه	هــای	جنــود	عقــل	و	جهل)بــه	عنــوان	نظــام	

تربیتــی	مرکــز(	طبــق	نظــام	نامــه،	مــی	توانــد	ظرفیــت	هــا	و	توانایــی	هــای	

افــراد	را	رشــد	دهــد	و	رذیلــت	هــا	و	موانــع	ادامــه	ی	مســیر	را	کنــار	بزنــد.	

بــا	پهــن	کــردن	بســرت	انــواع	فعالیتهــای	مختلــف	و	احصــاء	انــواع	زمینــه	

هــای	رشــدی	تــا	حــد	امــکان	و	برنامــه	ریزی	بــرای	فعال	بــودن	مرتبیــان	در	

آنهــا،	تعــدادی	از	ظرفیــت	هــای	افــراد	بســته	به	رشایــط	و	امکانــات	محیط	

خانوادگــی،	مدرســه	،	عالیــق	و	...	امــکان	رخ	منایــی	پیــدا	مــی	کنــد	؛	و	در	

اینهــا	مرکــز	بــرای	رشــد	و	ارتقــا	آن	هــا	وارد	عمــل	شــده	ســعی	در	هدایــت	

و	زمینــه	ســازی	بــروز	آنهــا	میکنــد	.

ــا	ایــن	نــوع	نــگاه	و	زاویــه	دیــد	بــه	تربیــت	و	رشــد	انســان	،	مقولــه	 ب

هایــی	چــون	تفکــر	انتقــادی،	تفکــر	منطقــی	،	تفکــر	خــالق	و	امثالهــم	از	

آن	جایــی	نشــأت	گرفتــه	و	قابــل	رشــد	و	ارتقــاء	واقعــی	هســتند	کــه	انســان	

در	مراتــب	روح	)نفــس،	عقــل،	قلــب(	بــه	خوبــی	رشــد	و	تربیــت	یافتــه	تــا	

جایگاهــی	شــود	بــرای	جلــوه	و	بــروز	صفــات	حــرت	حــق	)جــل	و	علــی(	

کــه	در	انســان	بــه	عنــوان	خلیفــه	اللــه	بــه	ودیعــه	گذاشــته	شــده.	انســانی	

ــت	در	 ــود	خالقی ــردگار	خ ــون	ذات	او	از	ک ــود	چ ــت	ش ــی	تربی ــه	االه ک

جوهــر	خــود	دارد	قــدرت	نقــد	،	منطــق	،	و	نظــام	فکــری	یافتــه	و	چنین	فرد	

پــرورش	یافتــه	ای	رسشــار	از	بــرکات	و	رشــحات	حاصــل	از	تفکــر	خواهــد	

بــود	در	مقابــل	دل	بســن	بــه	آمــوزش	هــای	موجــود	مرســوم	کــه	از	نظرات	

اومانیســتی	آکادمیکــی	علــم	روان	شناســی	امــروز	در	زمینــه	هــای	تفکــر	

خــالق	و	انتقــادی	و	منطقــی	حاصــل	شــده	رنــگ	خــود	را	مــی	بــازد.

ــه	هــای	 ــراد	را	در	همــه	ی	زمین ــا	حــد	امــکان	اف مرکــز	ســعی	دارد	ت

فکــر،	فهــم،	خالقیــت،	نقــد	و...	غنــی	و	عمیــق	کنــد	و	در	کنــار	آن	طبــق	

اساســی	جامعــه))	(،	هدفــی	را	برگزینــد	و	بــر	اســاس	هــدف	در	

تعریــف	انســان	کارآمــد،	تشــخیص	وظیفــه	،بــه	موقــع	بــه	کمک	ایــن	غنای	

ظرفیــت	هــا	آمــده	و	در	لحظــه،	وظیفــه	افــراد	را	بــه	آنها	نشــان	دهــد	و	طبق	

ان	وظیفــه	افــراد	بــه	تکمیــل	و	یــا	شــاید	ایجــاد	توانایــی	هــای	جدیــد	مــورد	

نیــاز	بــرای	انجــام	وظیفــه	و	پیشــرد	هــدف	مــی	پــردازد		کــه	تــا	کنــون	

منایشــی	از	ان	ظرفیــت	در	فــرد	نبــوده	و	اکنــون	بعلــت	مــورد	نیــاز	بودنش	

در	انجــام	وظیفــه	ایجــاد	شــده	اســت.

در	نــگاه	مرکز	پاک	بیشــرت	)خودشناســی(	موضوعیــت	دارد؛	مفهومی	

کــه	ســیاق	دینــی	دارد	و	در	متــون	روایــی	مــا	بــر	آن	تأکیــد	شــده	اســت.	

خودشناســی	در	ایــن	منظــور	رصفــاً	در	ســاحت	اخــالق	مطــرح	منی	شــود	

و	دامنــه	ی	وســیع	تری	دارد	و	ابعــاد	مختلــف	شــخصیت	یــک	فــرد	را	در	

بــر	می	گیــرد.	در	ایــن	نــوع	شــناخت	از	خــود،	ســعی	بــر	ایــن	اســت	کــه	

بســرتی	فراهــم	شــود	تــا	خــود	مرتبــی	بــه	توانایی	هــا	و	ظرفیــت	وجــودی	

خــود	ارشاف	پیــدا	کنــد.	بــه	عــالوه	از	تحمیــل	الگوهــای	فعلــی	در	بــاب	

ــود. ــز	می	ش ــتعدادیابی	پرهی ــی	و	اس شخصیت	شناس

ــاِن	انســان	 ــر	آرم ــی	ب ــداری	مبتن ــه	م ــی		و	وظیف در	اصــل	آرمانخواه

هاســت	کــه	در	رشایــط	و	مقتضیــات	زمــان	بــر	پایــه	ی	شــخصیتی	

آنها)ظرفیــت	هــا	و	توانایــی	هایــی	کــه	در	مســیر	حرکــت	زندگی	بر	اســاس	

رشایــط		در	فــرد	شــکل	گرفتــه(	ســوار	مــی	شــود	و	توانایــی	هــا	و	اســتعداد	

هــای	افــراد	را	بــه	ســوی	خــود	مــی	کشــد	و	بــه	معجــزه	ی	عشــق)اراده	ی	

مبتــی	بــر	عالقــه	ی	مکتبــی(	افــرادی	مــی	ســازد	کــه	قــوه	ی	جابجایــی	

وتعییــن	مســیر	متــدن	هــا	و	تاریــخ	را	دارنــد.

بــه	عنــوان	منونــه	دفاع	مقــدس؛	رشایطــی	ایجاد	کــرد	کــه	انقالبیون	بر	

اســاس	آرمانخواهــی	خــود	بــا	درک	موقعیــت	و	بــر	پایه	ی	شــخصیتی	خود،	

بــه	ســمت	اقنــاع	نیــاز	انقــالب	و	جنــگ	حرکــت	کننــد	و	از	دل	آن	انــواع	

معجــزه	هــا	و	اســتعداد	هــای	محیــر	العقولــی	در	زمینــه	هــای	مدیریــت،	

فرماندهــی،	صنعــت	دفاعــی،	مــدل	های	نــرد	و	...	بیــرون	بیاورنــد	که	در	

صــورت	عــدم	وجــود	چنیــن	رشایطــی	امــکان	آن	پدیــد	منــی	آمــد.

در	آخــر	،	َمخلــص	کالم	چنیــن	اســت	کــه	انــواع	تعاریــف	از	اســتعداد	

و	روش	و	آزمــون	هــای	اســتعداد	یابــی	بــرای	مــا	ناقــص	و	معیــوب	جلــوه	

کردنــد	و	در	جهــت	تکمیــل	و	ارتقــا	انهــا	طبــق	تفکــر	و	منطــق	خودمــان	بــر	

آمدیــم	کــه	بــدان	رســیدیم	که	با	رشــد	همــه	جانبــه	ی	شــخصیت	و	افزایش	

ظرفیــت	وجــودی	افــراد	و	مجهــز	کــردن	آنهــا	بــه	فهــم	درک	موقعیــت	و	

تشــخیص	وظیفــه	در	لحظــه،	نیــازی	بــه	تعییــن	اســتعداد	افــراد	بــر	اســاس	

ازمــون	هــای	مرســوم	و	حتــی	روش	هــای	روانشناســی	و	...	نیســت.

بلکــه	خــود	فــرد	در	جهــت	آرمــان	هایــش	بــا	اراده	و	عــزم		خــود	و	بــر	

اســاس	درک	موقعیــت	و	تشــخیص	وظیفــه	اش	بــه	ســمت	مجهــز	شــدن	

بــه	توانایــی	هــای	الزم	حرکــت	مــی	کنــد	بــه	عنــوان	منونــه	شــهید	حســن	

باقــری	کــه	در	ابتــدای	انقــالب	یــک	خرنــگار	اســت،	تشــخیص	مــی	دهــد	

بایــد	بــه	ســمت	اطالعــات	حرکــت	کنــد	و	آرمانخواهــی	اش،	متــام	اراده	

و	عــزم	ایــن	مــرد	را	معطــوف	انجــام	ایــن	وظیفــه	مــی	کنــد	و	راه	طوالنــی	

ژنــرال	هــا	و	افرسهــای	کارکشــته	ی	میــدان	دیــده	را	در	کوتاهرتیــن	زمــان	

ممکــن	طــی	میکنــد	و	یــک	منونــه	ی	اعــال	هــم	از	نظــر	کارشناســی	و	علمی	

و	هــم	نبــوغ	و	خالقیــت	ارائــه	مــی	دهــد	کشــوری	کــه	هنــوز	در	صنعــت	

خــودرو	فاصلــه	زیــادی	بــا	اســتانداردهای	جهانــی	دارد	انقالبیــون	و	آرمــان	

خواهــان	آن	در	صنعــت	خودروهــای	نظامــی	و	صنایــع	دفاعــی	بــه	پیرشفته	

تریــن	تانــک	هــا	و	نفربرهــا	و	پهپاد	ها	و	موشــک	هــا	و	ســانرتیفیوژها	و	مواد	

رادیــو	اکتیویتــه	غنــی	شــده	دسرتســی	پیــدا	مــی	کننــد.	بــه	زعــم	مــا	ایــن	

مــدل	قابــل	تعمیــم	در	متامــی	زمینــه	هــا	مــی	باشــد.

ــه	حرکــت	تاریخــی	 ــا	توجــه	ب ــس	از	شــناخت	وضــع	موجــود	و	ب 	 پ

ــرار	 ــرای	)ق ــه	ب ــروز	جامع ــی	ام ــای	اساس ــران،	نیازه ــالمی	ای ــالب	اس انق

ــاک	 ــه	خ ــا	ب ــر	قدرت	ه ــاندن	اب ــان،	کش ــات	جه ــز	توجه ــن	در	مرک گرف

مذلــت،	فتــح	ســنگرهای	کلیــدی	جهــان،	گــذار	از	پیــچ	تاریخــی	و	رســیدن	

ــگاه	مــا	در	مرکــز	 ــن	و	ســبک	زندگــی	منیــع	اســالمی(	از	ن ــه	متــدن	نوی ب

ــل	می	باشــد: ــرار	ذی ــه	ق ــد	ب ــرورش	انســان	کارآم پ
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هــر	لحظــه	وظیفــه	خــود	را	بــه	درســتی	تشــخیص	داده	و	برای	

رســیدن	بــه	آن	تــاش	و	برنامه	ریــزی	کنــد.
)راهــرد(	مــا	مــؤدب	شــدن	بــه	آداب	الهــی	بــا	عنایــت	بــه	
مؤلفه	هــای	حدیــث	جنــود	عقــل	و	جهــل	حــرت	صــادق	آل	
ــه	در	 ــی	ک ــکار(	کالن ــه	)راه ــد	ک ــالم	می	باش ــه	الس ــد	علی محم
ــرای	تحقــق	 ــن	اســت	کــه	تــالش	ب جهــت	آن		اندیشــیده	شــده	ای
عملــی	مــوارد	الهــام	گرفتــه	شــده	از	حدیــث	جنــود	عقــل	و	جهــل	
متناســب	بــا	رشــد	عقلــی	و	فکــری	مرتبیــان	و	هم	چنیــن	رعایــت	
ــوزش	 ــال	آم ــن				س ــی،	در	ای ــنوات	تحصیل ــر	در	س ــم	تدابی حج
رســمی	در	فضــای	دبســتان	و	دبیرســتان	نصــب	العیــن	اســت.	این	
مهــم	بــا	کمک	گیــری	از	فرآینــد	کارآمدســازی	ویــژه	)کــه	در	ادامــه	

ــود	. خواهــد	آمــد(	خواهــد	ب

ــث	خــود	 ــه	شــده	از	حدی ــام	گرفت ــوارد	اله ــدام	از	م ــر	ک ه
بــه	تنهایــی	یــک	)هــدف	عملیاتــی(	بــوده	کــه	ایــن	اهــداف	
ــات	و	 ــه	از	آی ــا	برگرفت ــن	ضابطه	ه ــه	ای ــد	ک ــی	دارن ضوابط
ــد	 ــخص	می	مناین ــل	را	مش ــوب	عم ــوده	و	چارچ ــات	ب روای
و	برنامه	هــا	و	راهردهایــی	از	فحــوای	کالم	قــرآن	و	امئــه	
ــا(ی	 ــا(	و	)قالب	ه ــا	کمــک	)فعالیت	ه اســتخراج	می	شــود	ب
تعریــف	شــده	قابلیت	تحقــق	پیــدا	خواهند	کــرد	ان	شــاءا...		

.

ــده	در	 ــت	ش ــرداز،	تربی ــه	پ ــمندانی	نظری ــران	و	اندیش ــف(		متفک ال

ــه(: ــه	و	آل ــوات	ا...	علی ــدی	)صل ــاب	محم ــالم	ن ــب	اس مکت

افــرادی	کــه	بــا	حرکــت	در	مرزهــای	دانــش	بلکــه	جابجــا	کــردن	

ــوم	اســالمی،	انســانی،	فنــی	 مرزهــای	دانــش	در	حوزه	هــای	مختلــف	)عل

مهندســی،	پزشــکی	و	پایــه(	در	راســتای	رفــع	نیازهــای	جامعــه	اســالمی	و	

تــالش	جهــت	نیــل	بــه	متــدن	اســالمی	در	حــوزه	ی	نظریــه		پــردازی	و	تولیــد	

علــم	تــالش	کننــد.	

ب(	مدیرانــی	کارآمــد،	تربیــت	شــده	در	مکتــب	اســالم	نــاب	محمــدی	

)صلــوات	ا...	علیــه	و	آلــه(:	

مدیرانــی	کــه	بــا	اهتــامم	خــود،	در	جهــت	نیــل	بــه	متــدن	اســالمی،	در	

حوزه	هــای	مختلــف		بــه	مدیریــت	صحیــح،	نظام	منــد،		اثربخــش	و	نقــش	

آفریــن	جامعــه	ی	اســالمی	بپردازنــد.

ج(	جریــان	ســازانی	در	حــوزه	فرهنــگ	اســالمی	و		هویــت		و	غــرور	ملــی	

جهــت	اعتــالی	بســرت	های	عمومــی	جامعــه:	

وقتــی	زیــر	ســاخت	های	یــک	جامعه	با	مســائل،	خیلــی	عوامانــه	برخورد	

	مخلــِص	اصالح	گــر،	در	جنبش	هــای	ســازنده	ی	خــود،	 کنــد،	قطعــا	خــواصِّ

راه	بــه	جایــی	نخواهنــد	بــرد.	بــا	ایــن	نــگاه	واضــح	اســت	کــه	منی	تــوان	بــا	

ایــن	خیــال	خــام	بــه	رس	بــرد	کــه	تربیــت	رهــران	درســت	کــردار،	تنهــا	راه	

حــل	اساســی	مســائل	جامعــه	اســت.	

رهــر	معظــم	انقالب	اســالمی	می	فرمایــد:	)اصــالح	فرهنــگ	عمومی	از	

همــه	ی	کارهــا	مهم	تــر	اســت.	چــون	ایــن	کار	محــور	همــه	ی	کارهــای	دیگــر	

اســت،	کتــاب	بایــد	بــرای	اصــالح	فرهنــگ	عمومــی	منتــرش	شــود	،	فیلــم	

بایــد	بــرای	اصــالح	فرهنــگ	عمومــی	ســاخته	شــود،	هــر	بایــد	در	جهــت	

فرهنــگ	عمومــی	هدایــت	شــود	،	صــداو	ســیام	درهمــه	ی	برنامه	هایــش	چــه	

هــری،	چــه	خــری،	چــه	گزارشــی	دامئــاً	بایــد	در	خدمت	فرهنــگ	عمومی	

کار	کنــد،	علــام	و	امامــان	جمعه	و	خطیبــان	و	مبلغان	و	جامعــه	ی	روحانیون	

محــرتم	نیــز	در	هــر	بخشــی	که	هســتند	بایــد	بــرای	ترویــج	فرهنگ	صحیح	

اســالمی	تــالش	کنند.(

د(	مربیــان	و	معلــامن	انسان	ســاِز	تربیــت	شــده	در	مکتــب	اســالم	نــاب	

محمدی)صلــوات	ا...	علیــه	و	آله(:

مربیــان	و	معلامنــی	بــرای	زمینه	ســازی	و	هدایــت	آگاهانــه	و	اختیاری،	

جهــت	فعلیــت	دادن	بــه	صفــات	و	مهارت	هــا	و	شایســتگی		ها	در	راســتای	

رفــع	نیازهــای	اساســی	آینــده	جامعــه	توســط	تربیــت	یافتــگان	ایــن	معلمین	

و	مربیــان.

کــه	منونــه	امــور	انجــام	گرفتــه	تحــت	عنــوان	نظام	نامــه	ی	
تربیتــی	در	پیوســت		شــامره	یــک	آمــده	اســت.

در	ادامــه	حدیــث	رشیــف	جنــود	عقــل	و	جهــل	امــام																			
می	شــود: آورده	 الســالم(	 )علیــه	 صــادق	

	بْــِن	 ــیِّ ــٍد	َعــْن	َعلِ ٌة	ِمــْن	أَْصَحاِبَنــا	َعــْن	أَْحَمــَد	بْــِن	ُمَحمَّ ِعــدَّ
ــِن	ِمْهــرَانَ	. َحِدیــٍد	َعــْن	َســاَمَعَة	بْ

قَال:)کُْنــُت	ِعْنــَد	أَِبــی	َعبْــِد	اللَّــِه	)ع(	َو	ِعْنــَدُه	َجاَمَعــٌة	ِمــْن	
َمَوالِیــِه	فََجــرَى	ِذکْــُر	الَْعْقــِل	َو	الَْجْهــِل(

فََقــاَل	أَبـُـو	َعبْــِد	اللَّــِه	)ع(:)اْعرِفُــوا	الَْعْقــَل	َو	ُجْنــَدُه	َو	الَْجْهــَل	
َو	ُجْنــَدُه	تَْهتَــُدوا(

قَاَل:)َساَمَعُة(

	َما	َعرَّفْتََنا( فَُقلُْت	:)ُجِعلُْت	ِفَداَک	اَل	نَْعرُِف	إاِلَّ

ــَق	الَْعْقــَل	 	َخلَ ــَه	َعــزَّ	َو	َجــلَّ 	اللَّ ــِه	)ع(:)إِنَّ ــِد	اللَّ ــو	َعبْ ــاَل	أَبُ فََق
ــْن	 ــرِْش	ِم ــِن	الَْع ــْن	یَِمی ــَن	َع ــَن	الرُّوَحانِیِّی ــٍق	ِم ــَو	أَوَُّل	َخلْ َو	ُه
	قَــاَل	لَــُه	أَقِْبــْل	فَأَقْبَــَل	فََقــاَل	 نُــورِِه	فََقــاَل	لَــُه	أَدِْبــْر	فَأَدْبَــَر	ثـُـمَّ
اللَّــُه	تَبـَـاَرَک	َو	تََعــاَل	َخلَْقتـُـَک	َخلْقــاً	َعِظیــامً	َو	کَرَّْمتـُـَک	َعَى	
ــاِج	 ــِر	اأْلَُج ــَن	الْبَْح ــَل	ِم ــَق	الَْجْه 	َخلَ ــمَّ ــاَل	ثُ ــی	قَ َجِمیــعِ	َخلِْق
	قـَـاَل	لـَـُه	أَقِْبــْل	فَلـَـْم	یُْقِبْل( ظُلاَْمنِیّــاً	فََقــاَل	لـَـُه	أَدِْبــْر	فَأَدْبـَـَر	ثـُـمَّ
ــًة	َو	 ــِل	َخْمَس ــَل	لِلَْعْق 	َجَع ــمَّ ــُه	ثُ ــتَْکَرَْت	فَلََعَن ــُه	اْس ــاَل	لَ فََق

َســبِْعیَن	ُجْنــداً.

	رَأَى	الَْجْهــُل	َمــا	أَکْــرََم	اللَُّه	ِبــِه	الَْعْقــَل	َو	َما	أَْعطـَـاُه	أَْضَمَر	 فَلـَـامَّ
	َهــَذا	َخلـْـٌق	ِمثْلِــی	َخلَْقتَُه	َو	 لـَـُه	الَْعــَداَوَة	فََقــاَل	الَْجْهــُل	یـَـا	رَبِّ
ُه	َو	اَل	قـُـوََّة	لـِـی	ِبــِه	فَأَْعِطِنــی	ِمــَن	 یْتـَـُه	َو	أَنـَـا	ِضــدُّ کَرَّْمتـَـُه	َو	قَوَّ

الُْجْنــِد	ِمثـْـَل	َمــا	أَْعطَیْتَُه.

فََقاَل:)نََعــْم.	فَــإِْن	َعَصیْــَت	بَْعــَد	ذَلـِـَک	أَْخرَْجتُــَک	َو	ُجْنــَدَک	
ِمــْن	رَْحَمِتــی(

ــَکاَن	 ــداً	فَ ــبِْعیَن	ُجْن ــًة	َو	َس ــاُه	َخْمَس ــْد	رَِضیــُت	فَأَْعطَ قَاَل:)قَ
ــبِْعیَن( ــَن	الَْخْمَســِة	َو	السَّ ــَل	ِم ــى	الَْعْق 	أَْعطَ ِمــامَّ

	َو	ُهــَو	 َّ ُه	الــرشَّ الُْجْنــَد	الَْخیْــُر	َو	ُهــَو	َوِزیــُر	الَْعْقــِل	َو	َجَعــَل	ِضــدَّ
ــُر	الَْجْهِل. َوِزی

	ِفــی	 فـَـاَل	تَْجتَِمــُع	َهــِذِه	الِْخَصــاُل	کُلَُّهــا	ِمــْن	أَْجَنــاِد	الَْعْقــِل	إاِلَّ
	أَْو	ُمؤِْمــٍن	قـَـِد	اْمتََحَن	اللَّــُه	قَلْبَــُه	لِْلِیاَمِن	 	نَِبــیٍّ 	أَْو	َوِصــیِّ نَِبــیٍّ
	أََحَدُهــْم	اَل	یَْخلـُـو	ِمــْن	أَْن	 ــا	َســائُِر	ذَلـِـَک	ِمــْن	َمَوالِیَنــا	فـَـإِنَّ َو	أَمَّ
ــى	یَْســتَْکِمَل	َو	یَْنَقــى	 یَُکــوَن	ِفیــِه	بَْعــُض	َهــِذِه	الُْجُنــو	ِد	َحتَّ
رََجــِة	الُْعلْیَــا	 ِمــْن	ُجُنــوِد	الَْجْهــِل	فَِعْنــَد	ذَلـِـَک	یَُکــوُن	ِفــی	الدَّ
ـَـا	یـُـْدَرُک	ذَلـِـَک	ِبَْعرِفـَـِة	الَْعْقِل	 َمــَع	اأْلَنِْبیَــاِء	َو	اأْلَْوِصیَــاِء	َو	إمِنَّ
َو	ُجُنــوِدِه	َو	ِبَُجانَبَــِة	الَْجْهــِل	َو	ُجُنــوِدِه	َوفََّقَنــا	اللَّــُه	َو	إِیَّاکـُـْم	

لِطَاَعِتــِه	َو	َمرَْضاتـِـه.
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َعْقِل َو ۱
�
�ُر ال ُ َو ُهَو َوز� ْ َخ��

�
ُجْنَد ال

�
ال

َجْهِل 
�
�ُر ال َّ َو ُهَو َوز� َّ ُه ال�� َجَعَل ِضدَّ

خیر و آن وزیر عقل است و ضد او را شر قرارداد، که 
آن وزیر جهل است

۴۰ 
َ
ة

َ
ِخَ�ان

�
َها ال  َو ِضدَّ

ُ
ة

َ
َمان

َ ْ
و امانت و ضد آن خیانتَو األ

ْفَر ۲
�
�

�
ُه ال �َماُن َو ِضدَّ ِ

ْ
ْوَب ۴۱و ایمان و ضد آن کفرَو اإل ُه الشَّ ُص َو ِضدَّ

َ
ْخ� ِ

ْ
و پاکدلى و ضد آن ناپاکدلىَو اإل

ُجُحودَ ۳
�
ُه ال ْصِدیُق َو ِضدَّ  ۴۲و تصدیق حق و ضد آن انکار حقَو التَّ

َ
َدة

َ
��َ

�
َها ال  َو ِضدَّ

ُ
َهاَمة و چاالکى و ضد آن سستىَو الشَّ

ُقُنوَط ۴
�
ُه ال َجاُء َو ِضدَّ  ۴۳و امیدوارى و ضد آن نومیدىَو الرَّ

َ
َغَ�اَوة

�
ُه ال َفْهُم َو ِضدَّ

�
ونشاط و زیرکى و ضد آن کودنىَو ال

َجْوَر ۵
�
ُه ال َعْدُل َو ِضدَّ

�
اَر ۴۴و دادگرى و ضد آن ستمَو ال

�
�

ْ
ن ِ

ْ
َها اإل  َو ِضدَّ

ُ
ة

َ
ف َمْعر�

�
و شناسائى و ضد آن ناشناسائىَو ال

ْخَط ۶ ُه السُّ َضا َو ِضدَّ  ۴۵ و خشنودى و ضد آن قهر و خشمَو الرِّ
َ
اَشَفة

�
ُم�

�
َها ال  َو ِضدَّ

ُ
ُمَداَراة

�
و مدارا و رازدارى و ضد آن راز فاش کردنَو ال

ْفَراَن ۷
�
�

�
ُه ال ُر َو ِضدَّ

�
ک  ۴۶ و سپاسگزارى و ضد آن ناسپاسىَو الشُّ

َ
َرة

�
ُمَما�

�
َها ال َغْ�ِب َو ِضدَّ

�
 ال

ُ
َمة

َ
و یک روئى و ضد آن دغلىَو َس�

َس ۸
�
َ�أ

�
ُه ال َمُع َو ِضدَّ َشاءَ ۴۷ و چشم داشت رحمت خدا و ضد آن یأس از رحمتشَو الطَّ

ْ
ف ِ

ْ
ُه اإل ِ�ْتَماُن َو ِضدَّ

�
و پرده پوشى و ضد آن فاش کردنَو ال

ِحْرَص ۹
�
ُه ال ُل َو ِضدَّ

�
َو�  ۴۸ و توکل و اعتماد بخدا و ضد آن حرص و آزَو التَّ

َ
َضاَعة ِ

ْ
َها اإل  َو ِضدَّ

ُ
ة

َ
� و نمازگزاردن و ضد آن تباه کردن نمازَو الصَّ

۱۰ 
َ
َقْسَوة

�
َها ال  َو ِضدَّ

ُ
ة

َ
ف
�
أ َطاَر ۴۹و نرم دلى و ضد آن سخت دلىَو الرَّ

ْ
ف ِ

ْ
ُه اإل ْوُم َو ِضدَّ و روزه گرفتن و ضد آن روزه خوردنَو الصَّ

َغَضَب ۱۱
�
َها ال  َو ِضدَّ

ُ
ْحَمة ولَ ۵۰و مهربانى و ضد آن کینه توزىَو الرَّ

�
� ُه النُّ ِجَهاُد َو ِضدَّ

�
و جهاد کردن و ضد آن فرار از جهادَو ال

َجْهلَ ۱۲
�
ُه ال ُم َو ِضدَّ

�
ِعل

�
اِق ۵۱و دانش و فهم و ضد آن نادانىَو ال

َ
ِمیث

�
 ال

َ
ْ�ذ

َ
ُه ن َحجُّ َو ِضدَّ

�
و حج گزاردن و ضد آن پیمان حج شکستن َو ال

ُحْمَق ۱۳
�
ُه ال َفْهُم َو ِضدَّ

�
 ۵۲ و شعور و ضد آن حماقتَو ال

َ
ِم�َمة ُه النَّ َحِد�ِث َو ِضدَّ

�
و سخن نگهدارى و ضد آن سخن چینىَو َصْوُن ال

۱۴ �� َهتُّ َها التَّ  َو ِضدَّ
ُ
ة ِعفَّ

�
ُعُقوَق ۵۳ و پاکدامنى و ضد آن بى باکى و رسوائىَو ال

�
ُه ال َواِلَدْین� َو ِضدَّ

�
و نیکى بپدر و مادر و ضد آن نافرمانى پدر و مادرَو ِبرُّ ال

 ۱۵ 
َ
َ�ة

ْ
غ ُه الرَّ ْهُد َو ِضدَّ َ�اءَ ۵۴ و پارسائى و ضد آن دنیاپرستىَو الزُّ َها ال�ِّ  َو ِضدَّ

ُ
َحِق�َقة

�
و با حقیقت بودن و ضد آن ریاکارىَو ال

ُخْرَق ۱۶ 
�
ُه ال ُق َو ِضدَّ

ْ
ف َر ۵۵و خوشرفتارى و ضد آن بدرفتارىَو الرِّ

�
ُمْن�

�
ُه ال َمْعُروُف َو ِضدَّ

�
و نیکى و شایستگى و ضد آن زشتى و ناشایستگىَو ال

۱۷ 
َ
ة
�
ُجْرأ

�
ُه ال  َو ِضدَّ

ُ
ْهَ�ة َج ۵۶ پروا داشتن و ضد آن گستاخىَو الرَّ ُّ َ �� ُه التَّ ُ َو ِضدَّ ْ �� و خودپوشى و ضد آن خود آرائىَو السَّ

 ۱۸ َ ْ ���ِ
�
ُه ال َواُضُع َو ِضدَّ  ۵۷ و تواضع و ضد آن کبرَو التَّ

َ
اَعة

َ
ذ ِ

ْ
َها اإل  َو ِضدَّ

ُ
ة ِق�َّ و تقیه و ضد آن بى پروائىَو التَّ

عَ ۱۹ ُّ�َ َها ال�َّ  َو ِضدَّ
ُ
َؤَدة  ۵۸ و آرامى و ضد آن شتابزدگىَو التُّ

َ
ة َحِم�َّ

�
ُه ال َصاُف َو ِضدَّ

ْ
ن ِ

ْ
و انصاف و ضد آن جانبدارى باطلَو اإل

َفهَ ۲۰ َها السَّ ُم َو ِضدَّ
�
ِحل

�
َ ۵۹ و خردمندى و ضد آن بیخردىَو ال ْ ���َ

�
َها ال  َو ِضدَّ

ُ
ْهِیَئة و خودآرائى براى شوهر و ضد آن زنا دادنَو التَّ

َر ۲۱
َ

َهذ
�
ُه ال ْمُت َو ِضدَّ َر ۶۰و خاموشى و ضد آن پرگوئىَو الصَّ

َ
َقذ

�
َها ال  َو ِضدَّ

ُ
ة

َ
اف ظ� و نظافت و پاکیزگى و ضد آن پلیدىَو النَّ

َ�اَر ۲۲
�
ُه اِالْسِتک ُم َو ِضدَّ

َ
عَ ۶۱و رام بودن و ضد آن گردنکشىَو اِالْسِ�ْس�

�
َجل

�
َها ال َحَ�اُء َو ِضدَّ

�
و حیا و آزرم و ضد آن بى حیائىَو ال

ک� ۲۳ ُه الشَّ ْسِل�ُم َو ِضدَّ ُعْدَواَن ۶۲و تسلیم حق شدن و ضد آن تردید کردنَو ال�َّ
�
ُه ال َقْصُد َو ِضدَّ

�
و میانه روى و ضد آن تجاوز از حدَو ال

َجَ�عَ ۲۴
�
ُه ال ُ َو ِضدَّ ْ �� َعَب ۶۳و شکیبائى و ضد آن بیتابىَو الصَّ َها التَّ  َو ِضدَّ

ُ
اَحة و آسودگى و ضد آن خود را به رنج انداختنَو الرَّ

ِتَقامَ ۲۵ 
ْ
ُه اِالن ْفُح َو ِضدَّ  ۶۴و چشم پوشى و ضد آن انتقام جوئىَو الصَّ

َ
ُع�َ�ة َها الصُّ  َو ِضدَّ

ُ
ة

�
ُهول و آسان گیرى و ضد آن سخت گیرىَو السُّ

َفْقَر ۲۶
�
ُه ال ِغ��َ َو ِضدَّ

�
َمْحَق ۶۵ و بى نیازى و ضد آن نیازمندىَو ال

�
َها ال  َو ِضدَّ

ُ
ة

�
� َ َ ��

�
و برکت داشتن و ضد آن بى برکتىَو ال

ْهَو ۲۷  ُه السَّ ُر َو ِضدَّ
�
ک

َ
ذ ءَ ۶۶و بیاد داشتن و ضد آن بى خبر بودنَو التَّ

َ
��َ

�
َها ال  َو ِضدَّ

ُ
َعاِفَ�ة

�
و تندرستى و ضد آن گرفتارىَو ال

ْسَ�اَن ۲۸  ُه ال�ِّ ِحْفظ� َو ِضدَّ
�
 ۶۷ و در خاطر نگه داشتن و ضد آن فراموشىَو ال

َ
َرة

َ
اث

�
ُم�

�
ُه ال َقَواُم َو ِضدَّ

�
و اعتدال و ضد آن افزون طلبىَو ال

۲۹ 
َ
َقِط�َعة

�
ُه ال ُف َو ِضدَّ َعطُّ َهَواءَ ۶۸ و مهرورزى و ضد آن دورى و کناره گیرىَو التَّ

�
َها ال  َو ِضدَّ

ُ
َمة

�
ِح�

�
و موافقت با حق و ضد آن پیروى از هوسَو ال

ِحْرَص ۳۰
�
ُه ال ُقُن�ُع َو ِضدَّ

�
 ۶۹و قناعت و ضد آن حرص و آزَو ال

َ
ة ِخفَّ

�
ُه ال اُر َو ِضدَّ

َ
َوق

�
و سنگینى و متانت و ضد آن سبکى و جلفىَو ال

َمْنعَ ۳۱
�
َها ال  َو ِضدَّ

ُ
ُمَؤاَساة

�
 ۷۰و تشریک مساعى و ضد آن دریغ و خوددارىَو ال

َ
َقاَوة َها الشَّ  َو ِضدَّ

ُ
َعاَدة و سعادت و ضد آن شقاوتَو السَّ

۳۲ 
َ
َعَداَوة

�
َها ال  َو ِضدَّ

ُ
ة َمَودَّ

�
اَر ۷۱و دوستى و ضد آن دشمنىَو ال َ�ْ ِ

ْ
َها اإل  َو ِضدَّ

ُ
ْ�َ�ة و توبه و ضد آن اصرار بر گناهَو التَّ

َغْدَر ۳۳
�
ُه ال اُء َو ِضدَّ

َ
َوف

�
اَر ۷۲و پیمان دارى و ضد آن پیمان شکنىَو ال َ ِ��

ْ
ُه اِالغ و طلب آمرزش و ضد آن بیهوده طمع بستنَو اِالْسِتْغَفاُر َو ِضدَّ

 ۳۴ 
َ
َمْعِصَ�ة

�
َها ال  َو ِضدَّ

ُ
اَعة َهاُوَن ۷۳و فرمانبرى و ضد آن نافرمانىَو الطَّ َها التَّ  َو ِضدَّ

ُ
ة ظ�

َ
ُمَحاف

�
و دقت و مراقبت و ضد آن سهل انگارىَو ال

َطاُولَ ۳۵  ُه التَّ ُخُض�ُع َو ِضدَّ
�
اَف ۷۴ سرفرودى و ضد آن بلندى جستنَو ال

�
ُه اِالْسِ�ْن� َعاُء َو ِضدَّ دعا کردن و ضد آن سرباز زدنَو الدُّ

ءَ ۳۶ 
َ

��َ
�
َها ال  َو ِضدَّ

ُ
َمة

َ
� َسلَ ۷۵ و سالمت و ضد آن مبتال بودنَو السَّ

�
�

�
ُه ال َشاُط َو ِضدَّ و خرمى و شادابى و ضد آن سستى و کسالتَو ال�َّ

ُ�ْغَض ۳۷ 
�
ُه ال ُحبُّ َو ِضدَّ

�
َحَزَن ۷۶ و دوستى و ضد آن تنفر و انزجارَو ال

�
ُه ال َفَ�ُح َو ِضدَّ

�
و خوشدلى و ضد آن اندوهگینىَو ال

ِذَب ۳۸ 
�
�

�
ُه ال ْدُق َو ِضدَّ  ۷۷و راستگوئى و ضد آن دروغگوئىَو الصِّ

َ
ة

َ
ُفْرق

�
َها ال  َو ِضدَّ

ُ
َفة

�
ل
ُ ْ
مأنوس شدن و ضد آن کناره گرفتنَو األ

َ�اِطلَ ۳۹
�
ُه ال َحقُّ َو ِضدَّ

�
ُ�ْخلَ ۷۸ و حق و درستى و ضد آن باطل و نادرستىَو ال

�
ُه ال َخاُء َو ِضدَّ و سخاوت و ضد آن بخیل بودنَو السَّ



13

ــی	 ــوان	اهــداف	عملیات ــه	عن ــود	در	17	طیــف	دســته	بندی	و	ب ــود	عقــل	و	جهــل،	27	مــورد	از	جن ــا	الهام	گیــری	از	حدیــث	جن ب

دوره	ی	ابتدایــی	و	42	مــورد	از	آن	در	30	طیــف		بــه	عنــوان	اهــداف	عملیاتــی	دوره	ی	متوســطه	در	نظــر	گرفتــه	شــده	اند	کــه	در	متــام	

برنامه	هــای	تربیتــی	مرکــز	نصب	العیــن	انجــام	فعالیت	هــا	قــرار	خواهــد	گرفــت.	ان	شــاءالله...

»دسته	بندی	اهداف	عملیاتی	تربیتی«

  اهداف ت��ی�� دوره ابتدا�� 

  ترجمه   متن حديث   جنود عقل   شماره   دسته 
اهداف عملياتي الهام گرفته  

  از حديث 

١ 

�ُف وَ ِضد�هُ الْقَطِیعَةَ  عطوفت  ١ �عَط   گیرى و مهرورزى و ضد آن دورى و کناره  وَ الت

  ،  خلقی  خوش ،  ورزی  مهر
  مهربانی  دوستی، رحمی، دل

ق ٢
ْ
ف   رفتارى و ضد آن بدرفتارىو خوش  الر�فُْق وَ ِضد�هُ الْخُرْقَ وَ  ر�

َ  رأفت  ٣   و نرم دلى و ضد آن سخت دلى   وَ الر�أْفَةُ وَ ِضد�َها الْقَْسوَة

َ  َمودت  ٤ �ةُ وَ ِضد�َها الْعَدَاوَة   و دوستى و ضد آن دشمنى   وَ الْمَوَد

  توزى و مهربانى و ضد آن کینه  الْغََضبَ وَ الر�حْمَةُ وَ ِضد�َها  رحمت  ٥

٢ 
فت  ٦

�
ل
�
  مأنوس شدن و ضد آن کناره گرفتنو   وَ اْألُلْفَةُ وَ ِضد�َها الْفُرْقَةَ  ا

  بیت   اهل حب   و  قرآن با انس 
  و دوستى و ضد آن تنفر و انزجار   وَ الْحُب� وَ ِضد�هُ الْبُغَْض  ُحب  ٧

مُْت وَ  َصمت  ٨ ٣   گویی   گزیده  و خاموشى و ضد آن پرگوئى   ِضد�هُ الْهَذَرَ وَ الص�

٤ 
َالمَةُ وَ ِضد�َها الْبََالءَ  سالمت  ٩   و سالمت و ضد آن مبتال بودن  وَ الس�

  تندرستی 
�ظَافَةُ وَ ِضد�َها الْقَذَرَ  نظافت  ١٠   پاکیزگى و ضد آن پلیدى  و نظافت و   وَ الن

  آگاهی  و  دانش  و دانش و فهم و ضد آن نادانى   ِضد�هُ الْجَهْلَ وَ الْعِلُْم وَ  علم  ١١ ٥

بْرُ وَ ِضد�هُ الْجَزَعَ  ص��  ١٢ ٦   شکیبایی  و  تحمل  و شکیبائى و ضد آن بیتابى   وَ الص�

َالةُ وَ ِضد�َها اْإلَِضاعَةَ  نماز  ١٣ ٧   نماز خواندن   و نمازگزاردن و ضد آن تباه کردن نماز  وَ الص�

�َشاطُ وَ ِضد�هُ الْکََسلَ وَ  �شاط ١٤ ٨   شادابی   و خرمى و شادابى و ضد آن سستى و کسالت   الن

� الْوَالِدَیِْن وَ ِضد�هُ الْعُقُوقَ  دین ل برالوا ١٥ ٩   مادر و  پدر  به   احترام  و نیکى بپدر و مادر و ضد آن نافرمانى پدر و مادر   وَ بِر

�هَاوُنَ وَ الْمُحَافَظَةُ وَ  محافظت  ١٦ ١٠   پذیری  مسئولیت  و دقت و مراقبت و ضد آن سهل انگارى   ِضد�َها الت

�مِیمَةَ  َصْون الحد�ث  ١٧ ١١   نکردن   چینی سخن  و سخن نگهدارى و ضد آن سخن چینى   وَ َصوُْن الْحَدِیِث وَ ِضد�هُ الن

١٢ 
  و  کردن خواهی معذرت  ضد آن بیهوده طمع بستن و طلب آمرزش و   وَ اِالْستِغْفَارُ وَ ِضد�هُ اِالغْتِرَارَ  استغفار  ١٨

ح ١٩  گذشت 
ْ
فْحُ وَ ِضد�هُ اِالنْتِقَامَ  َصف   جوئىتقامان آن  ضد و پوشى و چشم  وَ الص�

١٣ 
  حیائى و حیا و آزرم و ضد آن بى  وَ الْحَیَاءُ وَ ِضد�َها الْجَلَعَ  ح�ا  ٢٠

  حیا  و  شرم
٢١  

تْرُ وَ ِضد�هُ  ِس��ْ �بَر�جَ وَ الس�   و خودپوشى و ضد آن خود آرائى   الت

دُْق وَ ِضد�هُ الْکَذِبَ  ِصْدق  ٢٢ ١٤   راستگویی   و راستگوئى و ضد آن دروغگوئى   وَ الص�

  شعور  و  درک  و شعور و ضد آن حماقت   وَ الْفَهُْم وَ ِضد�هُ الْحُمْقَ  ف�م ٢٣ ١٥
  

١٦ 

�ةَ وَ اْإلِنَْصاُف وَ ِضد�هُ  انصاف  ٢٤   و انصاف و ضد آن جانبدارى باطل  الْحَمِی

ْصد ٢٥  روی   میانه
َ
  حد و میانه روى و ضد آن تجاوز از   وَ الْقَْصدُ وَ ِضد�هُ الْعُدْوَانَ  ق

وام ٢٦
َ
َ  ق   طلبى و اعتدال و ضد آن افزون  وَ الْقَوَاُم وَ ِضد�هُ الْمُکَاثَرَة

  خود  حق  به بودن قانع  و قناعت و ضد آن حرص و آز   ِضد�هُ الْحِرَْص وَ الْقُنُوُع وَ  قن�ع  ٢٧ ١٧
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  ی اول و دوم متوسطهاهداف ت��ی�� دوره 

  ترجمه   متن حديث     ﹨﹨︡︡فف    شماره   دسته 
اهداف عملياتي الهام گرفته  

  از حديث 

خَاءُ وَ ِضد�هُ الْبُخْلَ   َسخا  ٢٨ ١٨   دستی گشاده  و سخاوت و ضد آن بخیل بودن   وَ الس�

  خواندن  ادعیه  و  کردن دعا  دعا کردن و ضد آن سرباز زدن و   وَ الد�عَاءُ وَ ِضد�هُ اِالْستِنْکَاَف  دعا ٢٩ ١٩

وُْم وَ ِضد�هُ اْإلِفْطَارَ  َصْوم  ٣٠ ٢٠   گرفتن  روزه  و روزه گرفتن و ضد آن روزه خوردن  وَ الص�

�ب  ةَسالمَ  ٣١ ٢١
َ
َ وَ َسَالمَةُ  الغ   رویی  یک  و یک روئى و ضد آن دغلى   الْغَیِْب وَ ِضد�َها الْمُمَاکَرَة

کْرُ وَ ِضد�هُ الْکُفْرَانَ  شکر  ٣٢ ٢٢   شکرگزاری   و سپاسگزارى و ضد آن ناسپاسى   وَ الش�

َ  َرْهَ�ه ٣٣ ٢٣   نکردن  گستاخی  پروا داشتن و ضد آن گستاخى و   وَ الر�هْبَةُ وَ ِضد�هُ الْجُرْأَة

�وَاُضعُ وَ ِضد�هُ الْکِبْرَ  تواضع ٣٤ ٢٤   فروتنی   و تواضع و ضد آن کبر  وَ الت

٢٥ 

  شکنى و پیمان دارى و ضد آن پیمان  وَ الْوَفَاءُ وَ ِضد�هُ الْغَدْرَ  وفا ٣٥

  و امانت و ضد آن خیانت   وَ اْألَمَانَةُ وَ ِضد�َها الْخِیَانَةَ  امانت ٣٦  رازداری   و عهد  به وفای

  و مدارا و رازدارى و ضد آن راز فاش کردن   وَ الْمُدَارَاةُ وَ ِضد�َها الْمُکَاَشفَةَ  مدارا ٣٧

  نبردن  آبرو  و  پوشی پرده  کردن فاش  آن ضد  و  پوشىو پرده  وَ الْکِتْمَاُن وَ ِضد�هُ اْإلِفَْشاءَ  کتمان ٣٨ ٢٦

هُولَةُ وَ ِضد�َها  س�ولت  ٣٩ ٢٧ عُوبَةَ وَ الس�   شدن  روبرو  آسان مسائل با  گیرىگیرى و ضد آن سختو آسان  الص�

�عَبَ  راحة ٤٠ ٢٨   کردن  انتخاب را  مسیر بهترین   رنج انداختن و آسودگی و ضد آن خود را به  وَ الر�احَةُ وَ ِضد�َها الت

�وْبَةُ وَ ِضد�َها اْإلِْصرَارَ  ت��ه ٤١ ٢٩   کردن  توبه  اصرار بر گناه و توبه و ضد آن   وَ الت

�کَ  عفت  ٤٢ ٣٠ �هَت   پاکدامنی   رسوائى  و  باکىو پاکدامنى و ضد آن بى  وَ الْعِف�ةُ وَ ِضد�َها الت
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جهت	الگوی	عملِی	کاربردی،	علم	و	راهکارهای	تحقق	آن	را	محور	و	مرکز	فعالیت	ها	قراردادیم	و	درک،	فهم	و	بینش	را	محیط	به	

حوزه	ی	علم	و	سایر	مؤلفه		های	دیگر	را	در	پیرامون	علم	و	فهم	قرار	دادیم	تا	در	محیط	فعالیتهای	دانشی	و	مهارت	های	شناختی	با	بهره	

گیری	از	آیات	و	روایات	تحقق	عینی	و	عملی	بیابند.

)دلیل	محور		قرار	گرفن	علم،	گسرتدگی	حوزه	ی	فعالیت	های	ملموس	و	مشهود	عینی	آن	است.(
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فصل چهارم

اصول مرکز
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گزاره	هــای	منــدرج	در	ایــن	بخــش،	اصــول	یــا	هــان	بایدهــا	و	نبایدهــای	اساســی	اســت	کــه	الزم	اســت	متــام	اجــزاء	و	

مؤلفه	هــای	مرکــز	هاهنــگ	بــا	آن	هــا	بــوده	و	همــگان	ملتــزم	و	پای	بنــد	بــه	آن	هــا	باشــند.

الف(		اصول	تربیتی:

		 درنظر	گرفن	خدا	در	هر	امر	تربیتی	)هدفگذاری،		طرح	و	برنامه	و	فعالیت(	و	تالش	برای	استقرار	شعار:.

)نه	من،	نه	تو،	فقط	او(

		 نقش	الگوئی	روایت:.

)	َمــن	نََصــَب	نَفَســُه	للّنــاِس	إمامــا	فلیَبــدأ	بتَعلیــِم	نَفِســِه	قَبــَل	تَعلیــِم	َغیــرِِه	،	و	لیَُكــن	تأدیبُُه	بِســیرَتِِه	قَبــَل	تأدیِبــِه	بلِســانِِه	،	و	ُمَعلُِّم	

	باإلجــالِل	مــن	ُمَعلِّــِم	الّنــاِس	و	ُمؤدِِّبِهــم(،	)هــر	كــه	خــود	را	در	مقــام	پیشــوایى	مــردم	قــرار	دهــد	بایــد	پیــش	 نَفِســِه	و	ُمؤدِّبُهــا	أَحــقُّ

از	تعلیــم	دیگــران،	بــه	تعلیــم	خــود	بپــردازد	و	پیــش	از	آنكــه	بــه	زبانــش	تربیــت	كنــد،	بــا	رفتــار	خــود	تربیــت	منایــد	و	كــى	كــه	

آمــوزگار	و	مــرّب	خــود	باشــد	بیشــرت	ســزاوار	بزرگداشــت	اســت	تــا	آن	كــه	آمــوزگار	و	مــرب	دیگــران	اســت.(		

		 نقش	الگویی	بیت:	.

)روح	پدرم	شاد	که	می	گفت	به	استاد									فرزند	مرا	هیچ	میاموز	بجز	عشق(			در	امر	تربیت	و	تعلیم	مرتبیان.

»خداوند	بهرتین	بندگانش	را	از	میان	عشاق	برمی	گزیند	تا	گره	کور	دنیا	را	به	معجزه	ی	عشق	بگشایند.«	شهید	مرتضی	آوینی 	

»ما	عاقالنه	تصمیم	می	گیریم،	عاشقانه	عمل	می	کنیم.« 	

4	 ــوه	. ــه	انب ــل	پرداخــن	ب ــادی	و	رسچشــمه	ی	رفتارهــای	انســان	در	مســیر	تربیــت	در	مقاب ــرای	برخــورداری	از	مب تــالش	ب

رفتارهــای	عارضــی	ســطحی.

5	 تأکیــد	بــر	ایــن	بــاور	کــه	مربــِی	حقیقــی	انســان	ها،	خداســت	و	او	متــام	مؤلفه	هــای	هدایــت	را	در	وجــود	انســان	بــه	ودیعــه	.

گذاشــته	اســت	و	مربــی	تنهــا	نقــش	زمینــه	ســاز،	هدایــت	کننــده	ی	اســتعدادهای	متنوع	فطــری	و	پاســخ	گویی	بــه	نیازها،	

عالئــق	و	رغبت	مرتبیــان	دارد.

6	 تأکیــد	بــر	نقــش	معلم)مربــی(	بــه	عنــوان	مؤثرتریــن	عنــرص	در	تحقــق	مأموریــت	پــرورش	انســان	کارآمــد	تــا	بــا	اســتقالل	.
نســبی	برگرفتــه	از	تصمیــم	آگاهانــه	و	آزادانــه	در	دائــره		مــداری	فعالیت	هــا	و	میــدان	واقعــی	کار	وظیفــه	ی	خــود	را	در	هــر	

لحظــه	بــه	درســتی	تشــخیص	دهــد.

7	 حفظ	کرامت	نفس،	تأمین	امنیت	روانی	و	ایجاد	فضای	صمیمی،	پرامید	با	نشاط	بین	مرتبی	و	مربی..

		 تفکر،	استنباط	و	نتیجه	گیری	)	عقل	ورزی	(	و	رد	رویکرد	انبوه	سازی	مفاهیم	در	ذهن	مرتبی..

9	 استفاده	از	بیان	غیرمستقیم	در	آموزش	مفاهیم	دینی	و	اخالقی..

	0	 مرتبط	کردن	آموزش	با	زندگی	روزمره..

			 تقدم	مصالح	تربیتی	بر	منافع	اقتصادی..

			 توجه	متعادل	و	متوازن	به	عرصه	های	هفت	گانه	ی	علم	از	نگاه	مرکز.	.

			 توجه	به	تفاوتهای	فردی	و	تنوع	عالیق	و	استعدادهای	مرتبیان..

	4	 توجه	به	نگاه	زیبایی	شناختی	در	متام	فعالیت	های	مرکز..

	5	 توجه	به	میراث	ادبیات	فارسی	در	جهت	انتقال	ارزشهای	اصیل	اخالقی..

	6	 توجــه	بــه	میــراث	ارزشــمند	فرهنــگ	و	متــدن	اســالمی	و	ایرانــی	و	تقویــت	روحیــه	ی	حامســی	ملــی	در	راســتای	ایجــاد	.
هویــت	مشــرتک	اســالمی	و	ایرانــی.

	7	 توجه	به	اصالت	مصونیت	بر	محدودیت	و	نیز	توجه	به	تقدم	رفع	بر	دفع	رذائل..

			 حرکت	از	اجبار	برنامه	ای	به	انتخاب	فردی..

	9	 حرکت	از	نتیجه	گرائی	به	تکلیف	مداری..

	0	 اصل	بر	صحِت	کالم	در	گفتار	مرتبی	)اصل	برائت(..
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ب(		اصول	تعلیمی:

		 اعتقاد	به	ناکارآمدی	نظام	آموزشی	کشور	و	ُمتعبد	نبودن	به	آن..

		 تفکر،	استنباط	و	نتیجه	گیری	)خردورزی(	و	رد	رویکرد	انبوه	سازی	مفاهیم	..

		 توجــه	بــه	تفــاوت	هــای	فــردی	)روحیات،	عالیــق،	اســتعدادها	و	توامننــدی	ها(	مرتبیــان	در	تدوین	محتوا	و	شــیوه	آموزشــی	.

بــا	توجه	بــه	توانایــی	هــا	و	مالحظات	رشــدی.

4	 نشاط	و	امنیت	روانی	در	جریان	امر	تعلیم	)آموزش(..

5	 خــروج	از	ســلطه	علــم	و	نظــام	آموزشــی	مــدرن	و	زیــر	ســوال	بــردن	تقــدس	»science«	و	توجــه	ویــژه	بــه	خــدا	محــوری	در	.

ــر	تعلیم. ام

6	 کیفیــت	مطلــوب	و	متــوازن	و	جامــع	تعلیمــی	)آموزشــی(	در	حــوزه	هــای	هفــت	گانــه	ی	علــم	و	مهــارت	هــای	شــناختی	بــا	.

نــگاه	ویــژه	ی	مرکــز	بــه	علــم		و	مرتبــط	کــردن	تعلیــم	)آمــوزش(	بــا	زندگــی.
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مرتبــی	پــس	از	کســب	رشایــط	پذیــرش	و	پذیرفتــه	شــدن	و	انتخــاب	بــه	عنــوان	دانش	آمــوز	در	مقطــع	پیش	دبســتان		یــا	دبســتان،	وارد	مرکز	

شــده	و	تحــت	تربیــت	در	امــور	شایســتگی	های	پایــه	قــرار	خواهــد	گرفــت؛	شایســتگی	های	پایــه	امــوری	اســت	کــه	بــا	در	نظــر	گرفــن	اصــول	

تعلیمــی	)آموزشــی(	مرکــز	کــم	و	بیــش	در	نظــام	آمــوزش	و	پــرورش	رســمی	کشــور	و	کتــب	درســی	مقاطــع	ابتدایــی	و	متوســطه	گنجانده	شــده	

اســت	تــا	آموزش	هــا	و	مهارت	هــای	نســبتاً	مناســبی	را	کــه	جهــت	»کارآمدســازی	پایــه«	الزم	اســت،	در	اختیــار	مرتبیــان	قــرار	دهــد.

در	پیش	دبســتان	و	دبســتان	ناظــر	بــه	اصــل	شــامره	6	اصــول	تربیتــی	مرکــز	مبنــی	بــر	نقــش	محــوری	مربــی	درتربیــت	و	تعلیــم،	کلیــه	

فعالیت	هــای	هــر	پایــه	بــه	صــورت	متمرکــز	توســط	مربــی	مربوطــه	،	مدیریــت،	رصــد	و	پیگیــری	می	شــود.	به	عــالوه	هــر		دوره،	یــک	راهــرد	

دارد	کــه	عــالوه	بــر	اجــرای	سیاســت	مرکــز،	بــه	رونــد	کار	هــر	کــدام	از	مربیــان	نظــارت	کــرده	و	در	صــورت	لــزوم	مشــورت	های	الزم	داده	

می	شــود.

بــا	ورود	بــه	ابتدایــی	دوم،	مرتبیــان	یــا	هــامن	دانش	آمــوزان	مدرســه	وارد	رونــد	کارآمدســازی	ویــژه	شــده	و	در	فرآینــدی	آرام	و	چنــد	ســاله	در	

فعالیت	هــای	تکمیلــی	شــناخت	نســبی	و	مناســبی	از	اســتعدادها	و	توانایی	هــا	و	عالئــق	خــود	پیــدا	خواهنــد	کــرد.	مهارت	هــای	نیمه	تخصصی	

و	ویــژه	را	کســب	کــرده	و	تــا	خلــق	اثــر	یــا	آثــاری	در	هــامن	زمینــه	پیــش	می	رونــد؛	امیــد	کــه	ایــن	عرصــه	آزمــون	و	خطایی	گــردد	جهــت	ورود	به	

میدان	هــای	بــزرگ	جامعــه	و	ورود	هدفمندانــه	و	بــا	دغدغــه	بــه	صحنــه	ی	آینــده	ی	کشــور	درجهــت	رفــع	یکــی	از	نیازهــای	چهارگانــه	اساســی	

کشور.

 

مدیــران	هــر	کــدام	از	واحدهــا	موظفنــد		ضمــن	نظــارت	بــر	ُحســن	اجــرای	مأموریت	هــای	محولــه	ی	بخش	هــای	مربوطــه،	افــراد	

ذیــل	مســئولیت	خــود	را	پــس	از	معرفــی	بــه	مدیــر	مرکــز	و	تأییــد	آنهــا،	بــه	خدمــت	گیرنــد.	شــورای	اندیشــه	ورز	نیــز	بــرای	مدیــر،	

نقشــی	مشــورتی	دارد.	مدیــر	پــس	از	شــور	بــا	آنهــا	تصمیــم	نهایــی	را	گرفتــه	و	بــه	مدیریت	هــای	زیردســت	خــود	ابــالغ	می	کنــد.	رشح	

وظایــف	هیئــت	امنــاء	و	مدیــر	مرکــز	بــه	تفصیــل	در	اساســنامه	آمــده	اســت. 




