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 طلیعه

جمعی بروند، اگر هرکس دسته یوقتی خانواده یا گروهی بخواهند به سفر
گاه به یا از مسیر دیگری برود آن سفر هیچ پیش بگیرد ورا  مقصد متفاوتی

سردرگمی نصیب آن جمع و  جایی نخواهد رسید و چیزی جز سرگردانی
 نخواهد شد.

چون قرار است  .به همین شکل استبدیهی است مسیر رشد اجتماعی هم 
بنابراین هماهنگی و  ؛دیگری برسند ۀگروهی از مردم از یک نقطه به نقط

یکسانی روش بین مدیران جامعه و مردم در رسیدن آن جامعه به پیشرفت 
 ثیر زیادی دارد.أو رشد ت

و قانون دولتی وابسته است به  به همین دلیل موفقیت هر طرح یا برنامه
 آن طرح و قانون در فرهنگ عمومی مردم. نپذیرفتنیا پذیرفتن 

تک مردم زمانی به تمام های تکها و درخواستازطرف دیگر خواسته
که از پشتیبانی و همراهی مدیران دولتی و یابد می گسترش سطوح جامعه

 ها برخوردار باشد.اری آنذگسیاست

جتماعی و بشری های اترین گذرگاهگذر از سختتاریخ نشان داده است در 
 ثیر را داشته است. أولتی بیشترین تو همدلی مردم و مدیران د همراهی

سال آغاز سیزده در طول   آور وحی حضرت ختمی مرتبتپیام
های فکری و فرهنگی را در بین مسلمانان آن ترین پایهشان بزرگپیامبری

قانونگذاری آن زمان جامعۀ در  ولی فقط زمانی توانستند ؛بنا نهادندزمان 
 وجود آمد.هبهایشان بین مردم یثرب حرفاقبال خوبی نسبت به کنند که 
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ورود حضرت به یثرب  ۀدر آستانوقتی اولین تجمع مردمی به عنوان مثال 
 اولین مسجد در اسالم هم بنیان گذاشته شد. ،شکل گرفت

است که قرآن  ایاندازهنقش مردم در اجرای قوانین الهی در جامعه به 
به ، استامر الهی ر چه اگ، با مفسدان و فساد در جامعه راۀ یم مبارزکر

 فرماید:داند و میدوش مردم می

ُ َُُوَلْوََلَدْفع  مُالَناَسُُاّلَله َُُبْعَضه  َبْعض  ُُبه َُُلَفَسَدته ْرض  َنُلََُُوُُاْْلَ ُُكه ُاّلَلَ
ُ وَفْضل 

ُُذ  نيََُعَ ُاْلَعَلمه
 قطعاً كردنمى دفع ديگر ىرخۀ بوسيل به را مردم از برخى اگرخداوند و

  دارد. تفضّل جهانيان به نسبت خداوند ولى گرديدمى تباه زمين

رحمت  آورپیام حق به جانشین که السالم علیه علی امیرالمؤمنین ضرتح

 بروز دلیل به  اکرم پیامبر شهادت از بعد سال 25 تا میباشند، 

 فقط. یرندگنمی دست در را حکومت زمان، آن مردم لیاقت نکردن
 مشاهده را مردم حداقلی همزبانی و همدلی که زمانی در ماهده و چهارسال

 در ساله 25 سکوت این. شوند می دار عهده را خالفت زمام فرمایندمی
 تکتک بر والیت و امامت دار منصب خداوند طرف از ایشان که حالیست

 .اند جامعه افراد

شود این تاریخی دریافت می ای که از شواهد فوق و دیگر شواهدنتیجه

 :است که

زبانی مردم و دولتمردان یک جامعه رمز پیشرفت و شرط همدلی و هم

 جامعه است. آناساسی هر نوع توسعه و تعالی در 

 بقره مبارکۀ سورۀ 251 آیۀ
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ها و نیز در بعضی از متقابل در بعضی از زمینه ۀاین تعامل و رابط
 ای دارد.اثربخشی و اهمیت ویژه عملیاتی های زمانی وفرصت

از موضوعاتی است که همپایی حرکت دولت و ملت از نیز علیم و تربیت ت
ضرورت همدلی و همزبانی  فقیت و پیشرفت در آن است.شروط ابتدایی مو

توان از زوایای مختلفی بررسی تعلیم و تربیت را میۀ دولت و ملت در عرص
 شود:اره میاش که به اختصار به سه مورد آنکرد 

یا  خودآگاهطور هافراد جامعه بهمۀ  تربیت:عمومیت تعلیم و الف. 

های . بعضی افراد شغلاندتربیت دیگر افراد جامعهدر حال تعلیم و  ناخودآگاه
مثل روحانی، معلم ، : ترندتربیتی و آموزشی داشته و در این زمینه رسمی

بار تعلیم و تربیت  ۀ. اما این بدان معنا نیست که هماستاد و پژوهشگر
هریک از شهروندان جامعه با  ه دوش این اشخاص است.جامعه فقط ب

توانند بر تعلیم و تربیت می تعامل و حتی سالم خود به دیگر افراد جامعه
 :باشند. بنابرایناثرگذار جامعه 

ثیر قرار أتجامعه را تحت قیماًتعلیم و تربیتی دولت مستۀ هر عملکرد و برنام

یا  موجبتواند میفراد جامعه شخصی اۀ هر عملکرد و برنامنیز دهد و می

 .باشدهای تعلیم و تربیتی دولت سیاستبه عمل پوشیدن ۀ جاممانع 

های تعلیم و برنامههای تعلیم و تربیت: برنامه بر بودنزمان. ب

 بنابراین؛ نشیندبار میبه و  رسدمی در طول زمان به نتیجه تربیت معموالً

آن است؛ مردم به پایبندی  یضامن تداوم یک طرح تعلیم و تربیتی دولت
در صورت تغییر مدیران دولتی در طول زمان، مردم به درستی  کهطوریبه

مسئولین  وگرنه با تغییر هرکدام از آن سیاست و روش باور داشته باشند
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که در این صورت  البته و کنندهای تعلیم و تربیتی هم تغییر میطرحدولتی 
 نشیند.به بار نمی اییسیاست تربیت هیچ

های تعلیم و فعالیت های تعلیم و تربیتی:بودن فعالیتهزینهپر. پ

مین أ. تخواهدزیاد میهزینۀ تربیت از جمله موضوعاتی است که بودجه و 
دولت یا ۀ های تعلیم و تربیتی در کشور ما به تنهایی از عهدبرنامهۀ هزین

های تعلیم و امهآید. از این منظر همراهی ملت و دولت در برننمیملت بر

 چندان دارد.تربیتی کشور ضرورتی دو

های تعلیم و فعالیت کندثابت میموارد فوق از جمله دالیلی هستند که 
 .دوش باشدمباید همراه و هتربیتی دولت و ملت 

که اولویت ( ره) خمینیجهت توجه به اهمیت موضوع فرازی از وصیت امام
 شود:کند، تقدیم مییان میاثربخشی و مسئولیت مردم و دولت را ب

 ؛به جانباین . . . »

  اول، ۀمرحلنوجوانان و جوانان در  ۀهم 

 ،دوم ۀمرحلها در و پدران و مادران و دوستان آن

 بعد ۀمرحلو به دولتمردان و روشنفکران دلسوز برای کشور در 

( کمک به اصالح و پاکسازی دانشگاه) وصیت می کنم در این امر مهم

 « . . . ، با جان و دل کوشش کنید داردرا از آسیب نگه می که کشورتان

های ثیرگذار در عرصهأمراکز فرهنگی و تربیتی مردمی از بازوهای مهم و ت
 .می باشندتعلیم و تربیت کشور 



 

 
 1 

های معلمین و زحمات و فعالیت وابسته بهنه تنها دانشگاه  و دبیرستان
ها، توان گفت کانونمی حتمطور بلکه به  ؛کارمندان دلسوز فرهنگی است

نقش مهمی در تقویت و هم و مراکز فرهنگی در سطح کشور  هاهیئت
 .خواهند داشتو دانشجویان داشته و آموزان ارتقاء دانش

 و دبیرستاناز مراکزی که در راستای تحول در کتاب حاضر به معرفی یکی 
 دازد.پروجود نهاده است، میۀ به صورت مردمی پای به عرص دانشگاه

امید است این اثر اقدامی باشد جهت تقویت همدلی و همزبانی دولت و 
خصوص تعلیم و تربیت نسل نوجوان و ه های موردنیاز بعرصه ۀملت در هم

 اند.ایران زمین ۀآیند سازانآیندهجوان عزیز که 

 

 یــعلیرضا دوستان

 سراحکمت 1شورای راهبردیدبیر 
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 راسسخن شورای راهبردی حکمت ـ 1

ُ ْلينَُرب  ْدخه
َ
ْدَخَلُأ ُُم  ْدق  ْجينُصه ْخره

َ
َرَجَُُوأ خْ ُُم  ْدق  ْنُُيلُاْجَعْلَُُوُُصه ُمه
ْنَكُ ْلطانا َُُلد  ََُنريا ُُس 

 خارج درست طرز به و كن داخل درست طرز به[ درهركارى] مرا پروردگارا،

 ده قرار بخش يارى تسلطى من براى خود جانب از و ساز

 ؛الم بر بندگان صالح خداوندس

تعلیم و  اگر هر انسانی در مسیر صحیح بر این باور است که ،سراحکمت

 قرار گیرد خیر دنیا و آخرت نصیب او خواهد شد. تربیت 

های فعالیت ه و دغدغۀسابقنفر از کسانی که چهل حدود  1387از سال 
در  بنیادین تحوللزوم  و با اعتقادی که به فرهنگی داشتند گرد هم آمدند

 وای عملیاتی برای تعلیم حی نمونهطرابه  داشتند 2دانشگاه دبیرستان و
. این فعالیت پرداختند ازدواج برای آمادگیو  استقاللتربیت از سن بلوغ تا 

چگونگی و تکمیلی  مراحل .آغاز شد« جوییحکمت نمونک»تحت عنوان 

 تدوین است. طراحی و پژوهش در حال این تعمیم

به  تعدادی از دختران1393و از مهرماه  تعدادی از پسران 1391مهرماهاز 
جویی را از سن بلوغ عملیاتی حکمت ۀ، دورعنوان مخاطبان این پژوهش

 اند.خود آغاز نموده

سرا با دبیرستان و های حکمتای از تفاوتنمونهیک به در جدول شماره 
 دانشگاه اشاره شده است.

 اسراء مبارکۀ سورۀ 81 آیۀ
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 شگاهسرا با دبیرستان و دانهای حکمتتفاوتخالصۀ ـ 1جدول

ف
دی

ر
 

عرصه ی مورد 

 مقایسه
 حکمت سرا دبیرستان و دانشگاه

1 
 ۀبرترین جاذب

 تحصیل

دیپلم، ) مدرککسب  معموالً
 اجتماعی اعتبار و( لیسانس و...

 .است

 درک بیشتر براساس استعدادهای الهی
 .است

2 
های انگیزه

 درونی متعلمین
 التحصیلیپس از فارغ معموالً

 .پوشدعمل می ۀجام
است قبل از تحصیل موردتوجه قرار الزم 

 .گیرد

 حق انتخاب 3
تحصیلی و  ۀحداکثر در حد رشت

 .است مکان تحصیل
 .است درس و استادهر حداقل در انتخاب 

1 
گری و تبیین

 دادن آگاهی
شته معموال پس از ورود به ر

 .گیردصورت می
 .هر انتخاب است ۀمقدم

 زمان تحصیل 5
و  برای دیپلمچهارسال  معموالً

 .برای لیسانس استچهارسال 
 و قابل کم مخاطبینبر اساس استعداد 

 .زیاد شدن تا حداکثر ممکن است

6 
های تفاوت

 فردی
 .گیردکمتر مورد توجه قرار می

یک بار در نظر گرفته ماه ششحداکثر هر 
 .شودمی

 کتب درسی 7
باشند و محور و مبنای آموزش می

 .لذا محدود است

ی و بستر عملی که توسط هر نوع متن علم
استادها ومخاطبین، سودمند تشخیص داده 

 گیرد.شود، محور آموزش قرار می

8 

پشتیبان 

شخصیت 

 مخاطبین

 .متولی خاصی ندارد
 ۀبه عهدمند و نظامبا ساختاری مشخص 

فرهیختگانی است که پدر و مادر فرهنگی 
 آیند.مخاطب به حساب می

9 
علم سودمند و 

 غیرسودمند
ریف خاصی ندارد یا توسط یا تع

 .گرددخانه تعیین میوزارت
 شود.تعریف می مخاطببراساس شرایط 

11 
والیت پدر یا 

 سرپرست
دانشگاه  به متولیان دبیرستان و

 .شودتفویض می
حق ظهور و  مخاطبهای انتخاب ۀدر هم

 .بروز دارد

 .کتاب درسی محور است محتوای آموزشی 11
ی حقیقی و فهم به میزان گستردگی نیازها

 تنوع و گستردگی دارد. ،واقعی مخاطبین

 .تقلیدی، کهنه و ناکارآمد است آموزش ۀشیو 12
به دنبال کشف مبانی وحیانی و آخرین 

 .دستاوردهای علمی است
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کلی ست و جهت آشناییسراه حکمتعمومی و اجمالی ب ینگاه متن حاضر
ویان این نهاد جکمتهدف متعالی همکاران و ح باشد.میبا این مجموعه 
بندی این متن طبقه ۀهدف اصلی از تهی و گنجدنمی در این اختصار

 موضوعات مربوط به این مجموعه است.

ی با محورهای اصلی مربوط این متن ضمن آشنای ۀرود با مطالعانتظار می
پاسخ  به دنبال آن و شودای برایتان طرح تازهاالت ؤسرا سحکمتبه 

در پایان آن فهرست که  ضمائمیتوانید از طریق را میاالت ؤبسیاری از س
 رهگیری نمایید. شدهاین متن تقدیم 

های تان را به امید مشارکت در ثواب دیدگاههای ارزندهراهنمایی
 .طالبیم ،خداپسندانه

 سراشورای راهبردی حکمت
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 تحول مردمی در دبیرستان و دانشگاه هدفضرورت و  ـ 2

 اُبقومُحّتيُيغرّيواُماُبانفسهماّنُاّللُالُيغريُم
 دهند تغيير را خود حال آنان تا دهدتغييرنمى را قومى حال خداحقيقت در

رای نیازهای تعلیم و تربیتی بررسی و تأمل در وضعیت افرادی که ب 
 اند،کردهدهآموزش عالی بسنخویش، به ساختار آموزش وپرورش و

ۀ تأمین نیازهای اولی دررا  3درسمی موجوتعلیم و تربیت اختار ناکارآمدی س
 .دهدنشان می مخاطبین

 ، اصولی راعلیه السالم  عملی معصومین ۀسیر حیانی ومبانی و کهاین ترمهم

در  مسئولین تالشکه با وجود خواست و  کندمعرفی میتعلیم و تربیت  از
 در نظر گرفتهبه طور مؤثر  این اصول ، تاکنونجهت ایجاد تحول بنیادین

 ت.اس نشده

ای همگانی و ضروری است. وظیفهساختار تعلیم و تربیت  دراسی تحول اس
با توجه به پیچیدگی فوق و ۀ سرا نیز بر اساس آیهمکاران حکمت

 اجرای ،...و چون نیروی انسانی و امکانات مادیهای این طرح همنیازمندی

 .اندنمودهآغاز  محدودبه صورت نمونه و  در حد توان و را طرح این

توجه به نقش مردم در لزوم  هر صورت این طرح بر اساس اعتقاد به در
 است. شدهریزی پایه 1تحول بنیادین

سطح کل کشور پس از بازخوردگیری و در  اجرایی طرح، گسترشمسلماً 
های نقاط براساس فرهنگ 5سرا حکمت نمونک بومی سازی اصالح و

 باشد.می مربوطمسئولین  و مردم ۀهم ۀوظیف ،کشورمختلف

 رعد مبارکۀ سورۀ 11 آیۀ



 

 
 13 

حدود  برایتحول بنیادین  در جهتای عملی نمونه ۀسرا، ارائهدف حکمت
 است.( و دانشجو آموزجایگزین دانش) جونفر حکمتچهل 

تعلیم و تربیت  ،« خالیقالطرق الی اهلل بعدد نفوس  »سرا بر اساسحکمت
 را از اهداف خود قرار داده است. 6 آفرین متناسب با هر فردرسالت

علوم ۀ کلی شرایطی ایجاد کند که وی بایدجو هر حکمت برای سراحکمت
ۀ یا چند رشتیک در  بداند و نهایتاًدر حد ضرورت و سودمندی  را مختلف
متعالی خویش هدف  ، در مسیر، عالقه و نیاز جامعهذائقهبراساس  محدود

 .گیردقرار 

 :فرقانۀ مبارکۀ سور 71ۀ بر اساس آی 

ماما ُ... َتقنَيُإه م  ْ َُوُاْجَعْلناُِله  
ْعني 
َ
َرَةُأ ناُق  َياته ر 

ناَُوُذ  ْزواجه
َ
ْنُأ َُرََّباَُهْبَُلناُمه

 چشمان روشنىِ مايه كه ده آن فرزندانمان و همسران از ما به....پروردگارا 

  گردان پرهيزگاران پيشواى را ما و باشد
 توان مدیریت و هنجارسازی را جوی مطلوب کسی است کهکمتح

ارتباط با خود،  ،در کسب دانش کوشیو به حسب استعداد و سخت کردهپیدا

. به بیان دیگر هدف گرداند پسندانه خداوندرا جامعه و جهان طبیعت 
 ،مدیریت خویشتن و جامعه سرا تعریف ساختاری جهت دستیابی بهحکمت

 .استشدن  7نامام متقیبه سوی 

سرا تنظیم گردیده است حکمت 8سند راهبردی این طرح در قالبانداز چشم
 گردد:این سند اشاره می اندازکه در زیر به قسمتی از چشم

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=25&AYID=74
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=25&AYID=74
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طرح جامع ۀ کنندهجری شمسی ارائه  1113سرا در افق سال حکمت
 بعد از سن بلوغتعلیم و تربیت پویای به عنوان الگوی  ه،شدعملیاتی تجربه

 .استقادات شیعی و ملی تمطابق با اع

 مبانی نظریـ  3

كَمة يُالحه ته ؤَتُُاُُي  كَمةَمنَُيشاءَُوَُمنُي  ُكثرياَُوُماُُلحه َيَُخريا  وته
َفَقدُا 

وااَللباب ول  اّلُا  ُاه  
َُيَذِّك 

شود  داده حكمت هركس به وبخشد مى حكمت بخواهد كه هركس به[ خدا] 

 گيردنمى پند كسى خردمندان جز و ستا شده داده فراوان خيرىيقين  به
ن تعلیم و تربیت است و اجرای آیک ساختار  از( ماکتی) سرا نمونکیکمتح

بینی شناسی و جهانجهانی به مبانی انسان و در سطوح محدود یا کشوری

 نیاز دارد. اسالمی 

سرا با تعاریفی که از انسان، حکمت، علم، حکمت 9 سند مبانی نظری در
یافته در تحول ساختار د امکان طراحیشوت، خانواده و... بیان میل، تربیعم

ید. به عنوان مثال نوع نگرش به آفراهم می تعلیم و تربیت بعد از بلوغ
اهلل های آیتسرا برگرفته از دیدگاهانسان و علم در سند مبانی حکمت

خطا بندی علوم به علوم دینی و غیردینی را باشد که طبقهجوادی آملی می
دین نسبت به هیچ یک از علوم کلی و یا جزئی »دانند و معتقدند: می
تفاوت نبوده... چه این که هیچ یک از علوم نیز نسبت به نظر و یا بیبی

 «باشد.نظر نمیتفاوت و بیینی بیمعارف د

 

 بقره مبارکۀ سورۀ 269 آیۀ
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تحول  طرح ضمن پذیرش اصول مبانی نظری سرادر سند مبانی حکمت
و  جمهوری اسالمی ایران، موضوعات مبهم یبنیادین تعلیم و تربیت رسم

 تبیین گردیده است. نیز آن دیگر یا موردنیاز

 سرا توجه به حکمت وتوجه در سند مبانی نظری حکمتاز جمله موارد قابل
زیربناها و  ،جوییمنظور از ارکان حکمتاست.  11جوییارکان حکمت

ست. این ا ستوارا هاآن ۀمبناهایی است که اصول تعلیم و تربیت بر پای
 اندرکاران تعلیم و تربیت و برایارکان چنان استوارند که برای تمامی دست

گشاست و به عنوان کشاف و سنگ محک اصول حقیقی و  ها راهزمان ۀهم
ر هر یک از این ارکان به عنوان شود. به عبارت دیگکارآمد قلمداد می

 ه ما این امکان راهر رکن ب و است بسیاریاصول  ۀپایه و سرچشممنشاء، 
دهد که اصول تعلیم و تربیت را برحسب مکان، زمان و افراد متفاوت می

 شناسایی و استخراج کنیم و یا مورد بازبینی قرار دهیم.

 ند از:ااین ارکان عبارت

 انگیزهنیت و  .1

 و اختیار انتخاب .2

 عمل صالح .3

 د.شوتقدیم میبه اختصار آن  توضیحاتکه در ادامه 
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 یت و انگیزهن :رکن نخست

جویی فطری یند تعلیم و تربیت توجه به حقیقتمبنای اصلی در فرآ

 .هاستانسان

رک درونی در سرا عبارت است از جوشش و مححکمت دری مطلوب انگیزه
 .باشدمیشده به انسان دادههر انسان که محصول صفات الهی ودیعه

 : است مبتنی بر توحیداین رکن 

ُاّللُالتيُفطرُالناسُعليهاُهفطرُِلّدينُحنيفاُفأقمُوجهك
 خدا كه سرشتى همان باكن  دين اين سوى به گرايانهحق را خود روى پس

 ُ.است سرشته آن بر را مردم

 انتخاب و اختیار :کن دومر

رو ازایــن ؛هــای الهــی بــه بشــر حــق انتخــاب اســتتــرین ودیعــهاز مهــم
مـایی نظـری   تبیـین و راهن  ،خـدمتگزار تربیتـی  اصـلی هـر معلـم و    ۀ وظیف

طـور صـحیح   بـه جـو بتوانـد از حـق انتخـاب خـود      و عملی است تا حکمت
 .استفاده کند

 :است مبتنی بر نبوت و امامتاین رکن 

صله اهلل و  رسول اکرم و عملی برای تعلیم و تربیت، برترین الگوی انسانی 
که با توجه به قدرت انتخابی  هستند علیه السالم رو ائمه اطها علیه و آله

 .به انسان عطا شده است راهنمای بشریت هستند که

 روم مبارکۀ سورۀ 31 آیۀ
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 عمل صالح رکن سوم:

ۀ مالک شناسایی میزان موفقیت تعلیم و تربیت، تولید عمل صالح و استفاد
 سودمند از علم است.

 :استمعاد این رکن مبتنی بر

چون در قیامت تنها همراه  ؛جو عمل صالح استنهایی برای حکمتهدف 

 حقیقت بهشت و جهنم تجسم اعمال ماست.اعمال اوست و در  ،انسان

  



 

 
 11 

 در الگوی پیشنهادی تحول یافته و جایگاه تربیت تزکیه ۀشیو ـ  4

ْذَُبَعُ نَيُإه نه ُاْْل ؤمه
َ

ََُع ُـــَلَقْدَُمَنُاّلّل  َُرس  ْ ِهيه ُـــــَثُفه ْ وَُعَلِهْيه ل  ْمََُيْ هه سه
نف 
َ
ْنُأ ُم  وال 

َعل ُ َُوي  ْ ِهيه
َزك  َُوي  هه ُآَياته ُاْلكه م  ه  ْكَمُم  يُُةَتاَبَُواْلحه َُلفه نَُقْبل  ْاُمه

نََُكُن  َوإه
ُ ني  به

ُمُّ َُضالل 
 آنان ميان در خودشان از پيامبرى[ كه] نهاد منت مؤمنان بر خدايقين  به

 و وكتاب گرداند پاكشان و بخواند برايشان را خود آيات تابرانگيخت 

 ُ.ندبود آشكارى درگمراهى آن از پيش قطعاً بياموزد، آنان به حكمت

 حیوانی پستها و خوهای زکیه به معنی پاک ساختن انسان از پلیدیت
آوران از اهداف بعثت پیام است که جهت رشد و نمو صفات متعالی فطری

هر فرد به میزانی که توفیق تزکیه یابد، علوم در وجودش . الهی بوده است
 توان گفت:به عبارت دیگر می پذیرد.شود و تربیت میبارور می

 = تربیتکیه + تعلیم تز

سرا فرآیندی است که در انسان به تزکیه و تربیت از منظر مبانی حکمت

گیرد. تربیت کارکرد اصلی ساختار صورت اختیاری و آگاهانه شکل می
سرا است و در حقیقت یافتن ظرفیت برای پذیرش حکمت وابسته به حکمت

 میزان تربیت هر شخص است.

تعلیم و »های واژهقابل کننده یا میلعرض، تکمدر « تربیت»مفهوم 
و  یموزآجایگزین دانش) جوییحکمتۀ کلم قرار ندارد و منظور از« آموزش

 است. تزکیهای با بار معنایی اعم از تعلیم و واژه( دانشجویی

 عمران آل مبارکۀ سورۀ 161 آیۀ
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ساز تزکیه و های علمی، آموزشی و رفتاری زمینهفعالیت ۀسرا همدر حکمت
سرا نقش تربیتی روهای انسانی حکمتنی ۀبر این اساس همتربیت است. 

 ند از:اد و به ترتیب مسئولیت عبارتندار

جا که تربیت الزم است آگاهانه و اختیاری باشد نازآ :جوحکمت. الف

 جو است.دار است خود حکمتترین فردی که مسئولیت تربیت را عهدهمهم
 ت.جو اسن و جایگاه تربیتی حکمتگر شأبیان 11حکمت جوۀ نظام نام

جو که به والیت پدر بر فرزند، اولین فرد بعد از حکمت توجهبا  ولی:. ب

 مسئولیت خدمتگزاری تربیتی را داراست پدر یا جانشین وی است.

اظهار نظر اولیاء و که با  12اولیاءۀ نظام نام همین اساس هر ولی مطابق بر
ش سرا قابل به روز رسانی است به فرزند خویهماهنگی مسئولین حکمت

 دهد.خدمات تربیتی ارائه می
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 111: ص ،2ج ،( القديمة ـ ط) األئمة معرفة في الغمة كشف

 السالم علیه این لفظ برگرفته از حدیث مبارک امام سجاد :13بازوگیر. پ

 فرمایند:است که می

َُُلْيَسَُُمْنَُُهَلَكُ َُُله  يم َُُحكه د   ْرشه َُُلْيَسَُُمْنَُُذَلَُُوُُي  َُُله  يهم َُُسفه د  َُيْعض 

ليل گردد نباشد و ذ كسی كه برايش حكيمی كه رشدش دهد، هالک گردد 

  كسی كه نابخردی نداشته باشد تا از آن نابخرد بازوگيری نمايد.

را فراهم و زمینه تربیت  جو امکانحکمت برایمهم که های نعمت ز جملها
کند. نقش می ایفای بازوگیرصی است که به عنوان گزاری شخخدمت کندمی

جو برای در همراهی حکمتثر و وظایف متعددی مؤنقش این شخص 
های گوناگونی که . عنوانوی داردتیابی و بهبود مدیریت خویشتن دس
معلم  معلم جامع، توان برای این شخص به کار برد عبارت است از:می

فرهنگی،  رهیار، پشتیبان فرهنگی، مدیر تربیتی، مرشد، مربی، رابط همراه،
 . و...مربی راهنما، رفیق مجرب، مربی همراه، رفیق رشد 

 ،جو و خودشن بازوی ولی با انتخاب متقابل حکمتاین شخص به عنوا
جو را به طور مستمر و دائمی در حرکت از وضع موجود به وضع حکمت

ی از رسانرساند و در این یارییاری می ابعاد شخصیتی ۀهممطلوب در 
برای  بازوگیرکه  یاز جمله ابزارهای. نمایدابزارهای مختلفی استفاده می

نی گوناگو 11های شخصیتیفرم کند،می استفاده وجبه حکمت رسانیخدمت
 .شودمی سرا تکمیلجو با حکمترتباط حکمتاست که در فرآیند ا
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با توجه به ارکان  جو:دیگر اشخاص مرتبط با حکمت. ت

جو اعم از مدیر تا خدمتگزاران به حکمتۀ سرا به طور کلی همحکمت
و این بدان یتی دارند و معلمین در موضوعات گوناگون نقش ترب مدرسین

 دلیل است که:

جویی، قدرت حقیقتۀ سرا الزم است انگیزهای حکمتآموزه ۀدر هم

 استفاده از حق انتخاب، تولید عمل صالح در نظر گرفته شود.
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 ( چه بیاموزیم؟) 15ساحات علمـ  5

ُ َباده ْرعه
وَنُُ...َُفَبش  ع  يَنَُيْسَتمه وَنُُاْلَقْوَلُُاَلذه ع  ْحَُُفَيَتبه

َ
ُأ ْوَلئَكَُُسَنه 

 
يَنُُأ ُاَلذه

َُُهَدئ ُُه   ْوَلئَكَُُوُُاّلَل 
 
ُُأ ْ وْاُُه  ْول 

 
ُُأ ْلَبابه ُاْْلَ

 و دهندمى فرا گوش سخن به: كه من بندگان آن به ده بشارت پس ...

 اينان و خداوند هدايتشان فرموده اينانندكه كنندمى پيروى را آن بهترين

 ُ.هستند خردمندان همان

باشد و در کتب درسی خالصه سرا کتابِ ثابت نمیتدر حکمآموزش حور م
 شود.نمی

از سن بلوغ تا سن استقالل و  نمجموعه مطالبی که الزم است هر نوجوا
آنچه یک نوجوان  .متنوع استازدواج فرابگیرد بسیارگسترده و آمادگی برای

توان با معیارهای گوناگون توانمندی یابد را میدر آن جوان باید بداند و و 
نامیده می« ساحت» هادستهک از این سرا هر یبندی کرد. در حکمتدسته
 شود.

قابل ترجمه است اطلس و « گاهمیدان»ت ساحت که در لغت به در حقیق
 مهارتی است. وعلمی، معرفتی، هنری ۀ ای از یک عرصنمایه

 ای تحت عنواندر مجموعه هر ساحتبندی و تدوین های طبقهمالک
ساحت  32جوبرای هر حکمت .منتشر شده است 16ا ساحاتآشنایی مختصر ب

در زمان  های فردی خود،تا با توجه به ویژگی گرددعرضه میو  تبیینکه 

 ها را انتخاب کند.مناسب آن

 زمر مبارکۀ سورۀ 18 و 17 آیات
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دو در جدول  سرابه نام و مختصری از تعریف هر ساحت از منظر حکمت
 : اشاره گردیده است

 الفبا حروفبه ترتیب  گانه 22ساحات  ـ 2جدول

 ای از تعریف ساحتگزیده نشانگر ساحت ردیف

1 

 

 مجموعه اطالعاتی که عمل به آن
موجب تقدیر در معیشت یعنی ایجاد تناسب بین 

های صحیح جهت رفع نیازهای مادی و اتخاذ راه
 آن نیازهاست.

2 

 

هایی که هر فرد مجموعه اطالعات و توانمندی
گران را در نیاز دارد تا به وسیلۀ آن خود و دی

 حوادث طبیعی و غیرطبیعی، نجات دهد.

3 

 

هایی که در جهت ها و توانمندیمجموعه مهارت
مقابله با خطرات و تجاوزات دشمن در تمامی 

 شود.ها به کار گرفته میعرصه
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 ای از تعریف ساحتگزیده نشانگر ساحت ردیف

1 

 

گذشته  شناسی در هم تنیده و مستمر وقایعجریان
 آموز منطقی، پایدارند.که بر اساس قواعد عبرت

5 

 

کند تا هایی که فرد را توانمند میمجموعه آگاهی
به طور دائم برای جسم خویش، تغذیۀ مورد نیاز و 

 ورزیدگی مناسب داشته باشد.

6 

 

و ت اندازهای طبیععلم مطالعه و توصیف چشم
 ها در ارتباط با یکدیگر است.انسان

7 

 

مجموعه مطالبی که چگونگی ادارۀ جوامع 
کند که به یک یا ای بررسی مینهگوناگون را به گو

 چند نمونۀ مورد تایید دین اسالم منتهی شود.
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 ای از تعریف ساحتگزیده نشانگر ساحت ردیف

8 

 

مجموعه اطالعاتی که در راستای شناسایی خانوادۀ 
انداز جامعۀ اسالمی در بستر جامعۀ ایرانی با چشم

 مهدوی کارآیی دارد.

9 

 

دانش و هر مهارتی که موجب استفاده از ظرفیت 
های گوناگون روابط در حوزهکلمات برای رفع نیاز 

 شود.انسانی می

11 

 

های عملی، تحقیقی، ها و فعالیتآگاهی مجموعه
درونی که به واسطۀ آن قابلیت تشخیص بهتر و 

ترِ دشمن، دشمنی و نحوۀ مقابله با آن به واضح
به ( فرقان) عنوان یکی از ثمرات تقوی و حکمت

 فضل و عنایت الهی کسب شود.

11 

 

اطالعات جهت به کارگیری ابزار، اسباب  مجموعه
های نگاشت دیجیتال، ماشین) و بسترهایی
که منجر به انتقال ( های دیجیتالرایانشی و رسانه

 شود.ها میپیام بین انسان
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 ای از تعریف ساحتگزیده نشانگر ساحت ردیف

12 

 

های مختلف توسط دانشی که با مدل کردن پدیده
ها و ساختارهای ریاضی به دنبال توضیح، رابطه

 هاست.دیدهبینی پتوصیف و پیش

13 

 

برای آشنایی و ارتباط متقابل با زبان  ابزاری است
و فرهنگ بخشی از مردم جهان که با این زبان 

 کنند.ارتباط بر قرار می

11 

 

طرز تشکیل زمین، مطالعه وشناسایی علمی که به
مواد ارزشمند زمین و نحوۀ استفاده از آن و 

و آینده همچنین به تحوالت زمین ازگذشته تا حال 
 .پردازدمی

15 

 

اطالعاتی مشتمل بر اخالق و احکام دینی که به 
داری و موجب آن از نعمت حیات به رسم امانت

 گردد. عبودیت استفاده می
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 ای از تعریف ساحتگزیده نشانگر ساحت ردیف

16 

 

ارتباط میان ترکیب،  علمی که در آن به شناسایی
 پردازد.ساختار، خواص عناصر و مواد طبیعی می

17 

 

ق شناخت، اعتقاد و مجموعۀ معارفی که از طری
السالم و آشنایی انس با حضرات معصومین علیهم

با معارفشان، بتوان ایشان را به عنوان مصادیق 
 انسان کامل، الگوی عملی زندگی خویش قرار داد.

18 

 

 مجموعه علومی که برای فهم زبان قرآن، روایات،
 ها نیاز داریم. مکالمه و نگارش عربی به آن

19 

 

به استنباط، توضیح، تنظیم، اثبات و دانشی که 
های اسالم به سؤاالت ترین پاسخدفاع از اساسی

 پردازد.اصلی بشر می
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 ای از تعریف ساحتگزیده نشانگر ساحت ردیف

21 

 

شده مجموعه اطالعات از موجودات زندۀ شناخته
 در جهان که بیانگر

 .است دالیل منطقی حیات و ممات

21 

 

 الوجودعلمی که به تبیین عقالنی مثلث واجب
 و انسان، هستی ( خداوند)

 می پردازد.

22 

 

هایی که موجب رفع نیازهای مجموعه توانمندی
گانۀ های پنجشخصی و ابتدایی هر فرد در زمینه

 گردد:زیر می
، سکونت، ابزارآالت خوراک، پوشاک و ظاهر، نقلیه

 صنعت

23 

 

های علمی که به شناخت و بررسی رفتار و پدیده
بدون  خلقت جهت به دست آوردن قوانین حاکم

های مندی و صورتمندی، غایتتوجه به حیات
 پردازد.مواد می
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21 

 

 مجموعه معارفی که به وسیلۀ آن اعتقاد و الفت
به شریعت وحی شده به پیامبر نسبت ( ایمان)

پیدا شود و امکان شناسایی و عمل به   اسالم
 فرامین الهی فراهم آید.

25 

 

ه در آن هایی کشناخت مجموعه قوانین و ضمانت
مطالبات و دیون هر یک از آحاد جامعه نسبت به 

شود به صورتی که پرداخت و یک دیگر تبیین می
دریافت این مطالبات و دیون موجب استواری و 

 هماهنگی روابط بین فرد و جامعه گردد.

26 

 

علم تولید و پرورش گیاهان و حیواناتی مانند دام، 
ی غذایی، طیور، شیالت و... جهت تامین نیازها

زیباسازی فضای زندگی و تولید مواد خام قابل 
 باشد.استفاده برای بعضی صنایع می

27 

 

ریزی برای دانش و مهارتی که امکان برنامه
دستیابی به هدف تعیین شده و تالش برای اجرای 

 آورد.برنامه و ارزیابی دائمی آن را فراهم می
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28 

 

تیه، های نبامجموعه شناختی که به ویژگی
 پردازد.حیوانیه، قدسیه، الهیه و عقل انسان می

29 

 

ها و علمی که انسان با کمک آن، توانمندی
شناسد و جهت زدودن رذایل کیدهای نفس را می

نمای کند تا جایی که آیینۀ تماماخالقی اقدام می
 هستی شود.

31 

 

شناخت نظام قانونمندی که در صورت به کار 
 ماند.، فکر از خطا مصون میهابردن و رعایت آن

31 

 

 و حرکت تغییرات، موقعیت، بررسی علم
 آسمانی هایپدیده شیمیایی و فیزیکی هایویژگی

 هاکهکشان دارها،دنباله ها،سیاره ها،ستاره جمله، از
 جو از خارج در آنها منشأ که است هاییپدیده و

 .دارد قرار زمین
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32 

 

که آن را زینت و به قالبی است جهت ارائۀ محتوا 
 بخشد.درکش سهولت می

 

های معرفی اجمالی ساحات فوق شامل: تعریف، اهداف و انتظارات، حوزه
 منتشر شده است. 17ساحات ۀنمای کلی و... در قالب متنی تحت عنوان

های مختلف نیاز و استعدادهای خود در زمان جو متناسب باهر حکمت
کند و از هر ساحت آن چه به ب میرا انتخاجویی ساحات مختلف حکمت
 گیرد.است را فرا می 81 علم سودمند عنوان

که  است مطالبیو ن ومت ۀتهیهمان ، 91گانه 32ساحات  تدوین هر یک از
باشد بلکه ب درسی نمیکت در قالب تدوینو جو باید فرابگیرد حکمت
ناسب در زمان و موقعیت م .باشدمیدر اختیار مدیر ساحت که  است مطالبی

 جویان در اختیارشان قرار دهد.های فردی حکمتو با توجه به تفاوت
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در  داردقرار  سراحکمت آنچه در تدوین هریک از این ساحات در دستور کار
 :آمده استسه جدول 

 تمراحل تدوین ساح ـ 2جدول 

 

آموزشی برای  یوجود فصول مشترک محتواعالوه بر در این نوع از محتوا 
جو برای هر حکمت نیز منحصر به فرد جویان، مطالب آموزشیحکمت ۀهم

 شود.عرضه می

  

 تعریف ساحت 1

 ساحت ۀهدف و ضرورت ارائ 2

 های کلیبندی حوزههای کلی به همراه تعریف و طبقهحوزه 3

 بندی عناوین اصلی عناوین اصلی به همراه تعریف و طبقه 1

 جایگاه کاربردی عناوین اصلی 5

 کتب و منابع موجود 6

 های ارتباطی با ایشاندانشمندان و متفکران و راه 7

 ساحت ۀتاریخچ 8

 های ساحت حداقل 9

 نیازها برای ساحتحداقل پیش 11

 ق محتوا با کتب نظام فعلی انطبامیزان  11

 شناسی ساحتآسیب 12

 های اختصاصی ارائۀ محتوا شیوه 13

 برای ارائۀ محتوا راهنمایان ساحت 11

 ارزیابان و تصدیقگران ساحت 15



 

 
 03 

 ( چگونه بیاموزیم؟) 22 روش ساحتی ـ  6

َنا ُُإه يَلَُُهَدْيَناه  َماُالَسبه اُإه َماَُوَُُشاِّكه  اُإه ور  َُكف 

 سپاسگزار نا يا و بود سپاسگزارخواهد يا بدونموديم را راه ما
رد و به طور جا که الزم است تعلیم و تعلم در متن زندگی فرد قرار گینآ زا

آموزش ساحات ۀ کاربردی و مستمر درزندگی فرد نقش ایفا کند در شیو
 شده است: اندیشیدهتدابیر زیر 

اولیا را  21چه والدین از ساحات باید بدانند آن ایفای نقش والدین:. 1

رساند که فرزندشان را با آنچه از هر ساحت برای زندگی و آخرت یاری می
ها را از محتوای هر ساحت بتواند بهترین انتخاب وی نیاز دارد آشنا کنند تا

 داشته باشد.

ی از حکمت، توجه مندبهره مۀجا که الزنآاز بین: آیت تقویت دید. 2

 22آیت فهمیو  بینیآیت الهی است بنابراین ایجاد دید هایبه آیات و نشانه
اده تفبرای اس الزم های مقدماتیها و روشبرنامهجویان یکی از در حکمت

 ُاز ساحات است.

جویی و حقیقتۀ جویان بر اساس روحیحکمت تجهیزات آموزشی:( 2

تجهیزات و امکانات شهری و  ۀجویی، کلیبا در نظر گرفتن ارکان حکمت

الزم است  کشوری را بستر مناسبی جهت آموزش و عملکرد خود دانسته و
 برند.باز آن بهره  بتوانند

 انسان مبارکۀ سورۀ 3 آیۀ
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جویی شامل دو حکمت ۀدور :جوییبندی زمان حکمتقالب. 4

سال چهارها حدود عمومی و تخصصی است. هریک از این دوره ۀمرحل
 شود.جویان کم یا زیاد میزمان نیاز دارد که به تناسب سرعت عمل حکمت

 ۀاز از همهای موردنیجو با حداقلحکمت( عمومی ۀدور) در چهارسال اول
 .شناسدرا بخود و جامعه و نیاز  شود تا بتواند استعداد، عالقهساحات آشنا می

 منطبق با استعداد،ساحات تعدادی از ( تخصصیۀ دور) چهارسال دومدر

برد که به به طور عمیق و تفصیلی چنان بهره می اشو نیاز جامعهعالقه 
 اشتغال و تولید در موضوع آن ساحت منجر شود.

ی به جویحکمت ۀهر سال از دورهای آموزش هماهنگ در هر سال: هفته

شود و شروع هر شش ماه از مهر و ماهه تقسیم میسال ششدو نیم
 فروردین در هر سال است.

ماه قمری کامل وجود دارد و هر ماه قمری پنج ماه شمسی در هر شش
هفته و در هر بیست سال به عبارت دیگر در هر نیم ؛هفته استچهار دارای 
 مفید آموزشی وجود دارد.ۀ هفتچهل سال 

 ینکه:خالصه ا

از مهر تا اسفند یا فروردین تا  23جوییهای حکمتسالنیم هر یک از
د بود و از این رو تعطیالت تابستانی وجود نخواهد داشت نشهریور خواه

 دهد.هفته از سال به طور مستمر رخ میچهل مندی از ساحت در بلکه بهره
سال مهای بین نیفرصتجویی تعطیلی ندارد، حکمت چونبه عبارت دیگر 

این  ند،آیبه عنوان فرصتی جهت بازنگری در انتخاب ساحات به شمار می
فشردگی و فشار  جوحکمت ۀروزهای هفت ۀبرناممسئله باعث شده که 

ک سال تحصیلی مدارس حدود در ی) کمتری نسبت به مدارس داشته باشد.
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 ۀهفتچهل سرا در هر سال دارند ولی در حکمتمفید آموزشی  ۀهفت 28
 ( شده است. در نظر گرفتهی آموزش

که انتخاب با توجه به این جو با ساحات:آشنایی کلی حکمت. 5

از گزینه آگاهی ،هر انتخابی ۀو الزم باشدمیجو حکمت ۀات به عهدساح
ای از هر قبل از انتخاب ساحت شناخت اولیه جو، حکمتهای پیش روست

پلکان  دارد در قالب کند. این مرحله که تبیین ساحات نامساحت پیدا می

 گیرد.جو قرار میاختیار حکمت در 21انتخاب ساحات

جنس داخل توان همچون آشنایی یک خریدار با این آشنایی اولیه را می
تر از ا، پرو و مهمهکه خریدار با کمک تابلو، ویترینگونهدانست. همان مغازه

 ،کندمیدار جنس مطلوب خود را انتخاب های مغازهراهنمایی ،همه
ای پیدا نایی مقدماتی و اولیهبا ساحات آش ،تبیین ۀمرحلجو نیز در حکمت

ده تا پنج جو در هر نیم سال بین ساحات انتخابی حکمتتعداد کند. می
 ساحت است.

 چهارده سعی، مراحل ارتباط با ساحات مۀدر ه: 25جوسعی حکمت .6

ه است که عناوین قابل توصیه و مشاهدجو برای حکمت( جایگزین تکلیف)

جویان آموزش به حکمتذکر شده است، جدول چهار که در با ادبیات زیرآن 
 شود:داده می
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 جویانبرای حکمت گانه 14سعی های  ـ 4جدول

 تعریف سعی نشانگر سعی نام سعی ردیف

 استماع 1

 

هرگاه به ندا، صدا یا خبری اعم از درون 
 ... خودت، اشخاص، طبیعت، فضای مجازی و

دستور دهی که    قلبت به و بادقت گوش کنی
مطلبی که به عنوان آیت الهی باگوش سر یا 

ای را موردتوجه قراردهد، درحال دل شنیده
 استماع هستی.

 مطالعه 2

 

خوانی و به ای را همراه با تفکر میوقتی نوشته
گردی در حال دنبال مطلب و دانشی می

دت مطالعه هستی، گویا که حقیقتی در وجو
 طلوع کرده است.

 مکاتبه 3

 

های گذرد و یا یافتهکه آنچه از ذهنت میزمانی
خود را به صورت نوشته درآوری، مکاتبه انجام 

های خود را ای. همچنین زمانی که حرفداده
کنی، نوشتن با دیگری تبادل می به وسیلۀ

 ای.مکاتبه کرده

 مناظره 1

 

ای اندازهای به وقتی دربارۀ موضوع یا پدیده
توانی با ای که میکسب دانش و تفکر کرده

نظرت را ( نه با حدس و فرض) دلیل و منطق
ارائه دهی و در برابر شخص مخالف از نظرت 

 دفاع کنی در حال مناظره هستی.
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 تعریف سعی نشانگر سعی نام سعی ردیف

 مشاهده 5

 

هرگاه زمانی از فرصت خود را به نگاه با دقت 
به چیزی اختصاص دهی و به دنبال دریافت 

نگاه خود باشی در حال مشاهده  اطالعات از
 هستی.

 مباحثه 6

 

کنی و شنود میووقتی راجع به موضوعی گفت
جو در دیدگاه طرف مقابلت سعی وبا جست

کنی بهتر و بیشتر بفهمی، در حال مباحثه می
 هستی.

 مصاحبه 7

 

هرگاه برای دریافت جواب، تکمیل یا مرور و 
بت صحهایت با دیگران همبررسی دانسته
کنی، در حال ها سؤال میشوی و از آن

 مصاحبه هستی.

 محافظه 8

 

وقتی معلوماتی که برایت مهم یا پرکاربرد است 
کنی و را در ذهنت حفظ و بایگانی می

کنی تا از ها را مرور میوقت یک بار آنهرچند
ها یادت نرود تا در موقع نیاز بتوانی از آن

 تی.استفاده نمایی در حال محافظه هس
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 تعریف سعی نشانگر سعی نام سعی ردیف

 معامله 9

 

هایت وقتی برای یاد گرفتن و یا تمرین آموخته
چیزی بسازی، کاری را اجرا کنی، رفتاری را 

بروز دهی و به طور کلی به مرحلۀ عمل 
 برسانی در حال معامله هستی.

 هبمحاس 11

 

وقتی مسئله، کار، مسافت، زمان، ارزش چیزها 
و یا حتی خودت را برای هدفی خاص بررسی 

 اب کنی، در حال محاسبه هستی.و حس

 مقایسه 11

 

هم نوع، هم ) سنخوقتی حداقل دو چیز هم
سنگ ) را با معیار و میزان مشخصی( جنس
ها و تشابهات آن را بسنجی تا تفاوت( محک

 بیابی در حال مقایسه هستی.

 ممارسه 12

 

نظر تمرین وقتی برای رسیدن به مقصد مورد
شی، در حال پی داشته بادرمداوم و پی

 ممارست هستی.
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 تعریف سعی نشانگر سعی نام سعی ردیف

 معارفه 13

 

وقتی برای رسیدن به هدف مورد نظرت 
ها، اشخاص، مجموعه) زیرکانه با موارد الزم

تا حدی آشنایی پیدا ( های مجازی و...محیط
مفید و الزم به کارگیری شان را  کنی که شیوۀ

 یاد بگیری، در حال معارفه هستی.

 مکاشفه 11

 

خواهی که در وند میوقتی خالصانه از خدا
درونت مطلبی را به تو نشان دهد و با توجه به 
معلوماتت جواب سؤالت را روشن کند، در حال 

 مکاشفه هستی.

 

ها به جز استماع بر وزن مفاعله به کار رفته این سعی ۀدلیل این که هم
جو نیز روی حکمت دهد سعیِسعی انجام می جوکه حکمت زمانیکه است 

جو و سعی در وزن ثیر متقابل حکمتأبه عبارت دیگر ت .ذاردگوی اثر می
 مفاعله نشان داده شده است.

که در قالب  باشدسرا میترین سعی موردنظر حکمتاستماع به عنوان مهم
حرف ) باب افتعال استفاده شده است تا از طریق این واژه به لزوم عبودیت

 اشاره گردد.( شنوی از خداوند
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توان به صورت زیر خالصه جو از هر ساحت را میحکمت مندیبهره مسیر
 نمود:
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 در الگوی تحول( ارزشیابی) 27یابیرشد و 26مدرک ـ 7

ىَُهْلُ...ُ يَنَُُيْسَتوه وَنُُاَلذه يَنَُُوَُُيْعَلم  وَنُُاَلذه اُاَلَيْعَلم  َ َّنَ ُُإه َذَِّك  وْاََُُيَ ْول 
 
ُُأ ْلَبابه ُاْْلَ

 تنها يكسانند؟ دانندىنم كه وكسانى دانندمى كه كسانى ...آيا

 پذيرند پند خردمندانندكه

 ۀآید دو برداشت از واژوقتی سخن از مدرک به میان می مدرک:( لفا

 :شودمیمدرک متصور 

 دیپلم، لیسانس، دکترا و... که معنی اصطالحی مدرک در جامعه است.. 1

و بر اساس  نیستجو و... به حکمت سرا اعطاء دیپلم، لیسانسهدف حکمت
دادن اخذ این مدارک را از مظاهر شرک و هدف قرار ،انی نظری خودمب

 داند.پرستی میبت

جویان برای مسیرهای دریافت این نوع مدارج رایج اگرچه راهنمایی حکمت
تذکر جهت مراقبت از نیت در اخذ مدارک رایج از وظایف نیز در جامعه و 

 ۀه همک نیستآید ولی این بدان معنی سرا به حساب میحکمت
کردن یکنواخت مسیری جهت گرفتن دیپلم و جویان موظف به طیحکمت

 لیسانس و... باشند.

 ای جهت سنجش درک که معنی لغوی مدرک است.وسیله. 2

ی معرف ت وسراسمدرک، از اهداف مهم حکمت ۀاین برداشت از واژ
 گیرد:از دو طریق صورت مییان جومسیرهایی جهت سنجش درک حکمت

 زمر مبارکۀ سورۀ 9 آیۀ



 

 
 09 

هایی که از هر جو در بهرهحکمتهر مندی و سوابق عملیاتی توان .الف
مقاالت و توان به کارگیری معلومات  ۀبه عنوان مثال ارائ ساحت برده است.

 نجش است.های ساین وسیله ۀزندگی از جملدر رفتارهای 

ثر در جامعه که توانمندی ؤمعرف قراردادن اشخاص توانمند و م. ب
 کنند.یید میأجو را تحکمت

، نظام سرا به مدرکبراساس نگاه حکمت :( یابیارزش) یابیرشد( ب

ها و متفاوت با ساختارهای آزمون سرا کامالًدر حکمت ارزشیابی نیز
 امتحانات رایج در مدارس و دانشگاه است.

 .شودهایی اجمالی از این تفاوت اشاره میبه نمونهپنج جدول در 

 سرامدارس وحکمت ابی درارزشیهای نمونه تفاوت ـ 5جدول

 در حکمت سرا در مدارس و دانشگاه
 وجود دارد رشدیابینظام  وجود دارد شیابیزارنظام 

 شودبیشتر توسط معلمین و اساتید انجام می
فقط کافی شود و جو انجام میبیشتر توسط حکمت

 رسدیید اساتید میأبه تاست 

 ستمر استبه طور دائمی و م گیرددر مقاطع زمانی خاص صورت می

 غیرمنتظره و بدون اطالع قبلی است معموالً افتدبا اطالع قبلی اتفاق می معموالً

 شودبه دو نوع شفاهی و کتبی تقسیم می معموالً
عالوه بر کتبی و شفاهی بیشتر مبتنی بر مشاهده 

 و عمل بینی است

 فرد با دیگران غالب است ۀامکان مقایس
خودش غالب  فرد با حال ۀگذشت ۀامکان مقایس

 است

 شودارائه می ر بیشتر موارد نتایج به صورت کمید
ارائه  مترین موارد ممکن است نتایج کمیدر ک

 شود

الگوی اصلی آن از تجربیات علمی جهان غرب 
 است

الگوی اصلی  ،بشری با استفاده از تجربیات علمی
آن از نظام امتحان و بالء خداوند در قران و عترت 

 است
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های رایج در مدارس و دانشگاه سرا از روشرشدیابی در حکمتهای روش
های شفاهی یا کتبی تشریحی و چهارگزینه ای است عالوه بر پرسش

جویان حکمتمقاله و عملکرد  ۀو ارائ استادها ۀتواند در قالب مشاهدمی
 صورت گیرد.
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 عمران آل مباركة سورة 222 آية

 سراحکمت 32و جایگاه رسمی 22ساختار تشکیالتی ، 28همکاران ـ 8

یافتن سرا له اهداف اساسی در همکاریابی و تشکیالت حکمتاز جم
 است: این دستور قرآن به جماعت مومنینی برای عمل به راهکارهای

ا َ ُّيُّ
َ
يَنَُُيأ وْاُُاَلذه وْاَُُءاَمن  وْاَُُوُُاْصرب  ر  وْاَُُوَُُصابه ط  وْاَُُرابه َُُواَتق  ْمُُاّلَلَ ح وَنَُُلَعَلك  ْفله

ُت 
 را مرزها و ورزيد ايستادگى و ركنيدصب ايدآورده ايمان كه كسانى اى

 .شويد رستگار كه است اميد نماييد پروا خدا از و كنيد نگهبانى

 همکاران. 1

شود که مسئولیت می گفتهسرا به کسی همکار در حکمت تعریف: .الف

و نه تنها سرا را به عهده گرفته یک یا چند قسمت از امور جاری در حکمت
کند بلکه اصالح ساختار یا تار دنبال میوظایف خود را در قالب ساخ

 هردهد. های موجود را در دستورکار خود قرار میبهبودبخشی به چهارچوب
 یک جایگاه در دارد عهده به ساختار در که مسئولیتهایی بر عالوه همکار

 .کند می نقش ایفای نیز پژوهشگر و مدیر

ت و نوع سرا به حسب میزان فعالیهمکاران حکمت سطح تعامل:. ب

. این گیرندمیدر سطوح تعاملی گوناگونی قرار  تعاملی که با مجموعه دارند
ازبینی شده و در صورت لزوم بار بماه یکسطح تعامل حداکثر هر شش

 شود.رسانی میاطالع

 ند از:اسطوح تعامل همکاران عبارت

های همکارانی که بیش از یک نوبت در هفته با حضور در مکان پیگیر: .1

 .نمایندهای خویش ایفای نقش میدر مسئولیت ،سرامرتبط با حکمت
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افراد پیگیر دارند و یا به  ی نسبت بهکمترهمکارانی که حضور  . فعال:2

 ند.نمایحضوری ایفای نقش میصورت غیر

 همکارانی که در یک مقطع زمانی خاص مسئولیت صرفاً ارزیاب: .2

های و یا برنامه ایی، طرح هاارزیابی یک یا چند قسمت از اسناد محتو
 گیرند.سرا را به عهده میحکمت

مطالعه قابل 13منشور ارزیابی چگونگی فرآیند ارزیابی در مجموعه ای به نام
 است.

شود که به طور موقت یا دائمی می گفتهبه همکارانی  رصدگر: .4

اند سرا اجازه دادهسرا تداوم نیافته است و به حکمتشان در حکمتمسئولیت
در سرا های حکمتها و فعالیتکه هر از چندگاه، گزارش اجمالی از برنامه

سرا از این عزیزان حکمتۀ استفاداختیارشان قرار گیرد ضمن اینکه حداقل 
 ها است.مندی از دعای خیر آنبهره

 شودها بهره برده میدیگر عزیزانی که از نیت خیرخواهی و دعاگویی آن
 شوند.نامیده می "دعاگو"گیرند، قرار نمیولی در عناوین فوق 

 ساختار تشکیالتی. 2

الب سرا پژوهش و تحقیقات در قای حکمتهفعالیتجاکه وجه غالب نآاز 
به دو قسمت طراحی و  توانه است ساختار آن را مییخدمات تعلیم و تزک

ر ها به دلیل تاثیر متقابلی که بر یکدیگبندی نمود. این قسمتطبقه یعملیات
عرض یکدیگر تنگاتنگ و جدانشدنی داشته و تا حد زیادی هم ۀدارند، رابط

 هستند.
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 23( طراحی) سرای لقمانحکمت .الف

 های کالن ریزیای از همکاران که مسئولیت طراحی و برنامهمجموعه
 د.نبه عهده دار 1387جویی را از سال های حکمتدوره

 عبارت است از: سرای لقمانهای گوناگون حکمتاز جمله بخش

شتیبانی فراخوان، توجیه، راهنمایی و پ شناسایی، تدوین ساحات: ـ 

لیت تدوین و طراحی هریک از ساحات را کارشناس که مسئو 32حداقل 
 برعهده دارند.

های بازوگیری و همچنین اصول و شیوه تدوین مبانی، :انبازوگیر ـ 

 .هاشناسایی مستعدین این مسئولیت و خدمتگزاری به آن

، 31سایت جهت ورود همکاران جدید، مدیریت 33معبر ایجاد ارتباطات: ـ 

 .های مربوطهکننده به قسمتارجاع مراکز و افراد مراجعه

شناسایی، اطالع رسانی، دعوت به خیر و  :25مجمع خیرین ـ 

 .های فرهنگیهای خیراندیشان عرصهبخشی به فعالیتنظام

توسط سرای لقمان ربوط به حکمتهماهنگی امور مالزم به ذکر است 
گیرد و هماهنگی بین اعضای شورا توسط دبیر شورای راهبردی صورت می

 شود.منتخب شورا انجام می

های رو به رشد سرای لقمان بر اساس فعالیتحکمت هایمسئولیتجایگاه 
ها حداکثر هر شود و جانمایی آنمستمر به روزرسانی میبه طور همکاران 

 گردد.بار به عنوان ساختار تشکیالتی فرآیندمحور ارائه میماه یک شش
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 ( جویان پسرعملیات خدمتگزاری به حکمت) 63سرای سلمانحکمت. ب

جویان پسر و دیگر عزیزانی است که در قالب این بخش متشکل از حکمت
خدمتگزاری می بازوگیر، مدیر ساحت، معلم درس و...سرا، مدیر حکمت

 کنند.

اکنون با جو آغاز و همحکمتهفت با  1391ز مهرماه سال این مجموعه ا
های این ترین ویژگی. از مهممشغول به کار استجو حکمتچهارده 

در مهاجرت از دبیرستان  جویانحکمتشکن بودن مجموعه پیشتازی و خط
در حقیقت این عزیزان شجاعت ایجاد تحول مردمی در  و دانشگاه است.

زش و پرورش رایج را در تاریخ ایران اسالمی به آمو ۀنظام تقلیدی و کهن
 ثبت رساندند.

 ( جویی دخترانعملیات خدمتگزاری به حکمت) 37سرای کوثرحکمت. پ

جوی دختر حکمتبیست حدود با  1393این مجموعه از مهرماه سال 
فرد این مجموعه  به های منحصرفعالیت خود را آغاز نمود. از جمله ویژگی

 بانوان در تعلیم و تزکیه است.ۀ و سجایای ویژتوجه به فضایل 

علیها اسنادی اهللابیها سالممتولیان این مجموعه به امید تأسی به حضرت ام
اصول ۀ را سرلوح« جمال و جالل الهی ۀزن در آیین» چون کتاب ارزشمند

 اند.خود قرار داده

 ۀموضوعات بنیادی مربوط به تعلیم و تزکی تحت عنوانی مقاالت ۀتهی
در دستور کار دائمی همکاران این مجموعه قرار دارد. این فعالیت  83دختران

 سرای لقمان است.سرای کوثر با حکمتهای ارتباطی حکمتیکی از پل



 

 
 11 

 جایگاه رسمی .3

سرا یک نهاد خودجوش مردمی است و وابستگی به هیچ شخص، حکمت
 جناح، گروه و سازمانی ندارد.

ها و ادارات دولتی بدین منظور را از سازمانسهای حکمتاستقالل فعالیت
است که از طرفی باری به دوش این مراکز تحمیل نکند و از طرفی محدود 

سرا در . جایگاه حقوقی حکمتشودای نبه ضوابط داخلی هر سازمان و اداره
از طرق مختلف سرا دارد کشور به دلیل تنوع و ابعاد گوناگونی که حکمت

 به سرا حکمت فعالیتهای و ها طرح پیشرفت و قیتموفتعریف شده است. 
 :دارد نیاز کافی شرط دو و الزم شرط یک

درستی  حقانیت ونیازمند ای موفقیت و پیشرفت در هر عرصه :شرط الزم

های آن عرصه است که برای دستیابی به این ها و برنامهمحتوایی طرح

ت حداکثر استفاده امکانا ۀاز همتا داند سرا خود را موظف میشرط حکمت
تعیین جایگاه ارزیابان که در بخش همکاران به آن اشاره شد  را ببرد.

 ای از این امکان یابی است.نمونه

 سراهای حکمتتعمیم برنامهبه خصوص  عامل پیشرفت و :شرط کافی

 زیر خالصه نمود: ۀتوان در دو دستمی را
 مقبولیت و خاستگاه مردمی .1

 رسمی مشروعیت قانونی و جایگاه .2

های فرهنگی آهستگی شرط اول با توجه به لزوم ترویج در حرکت ۀدر زمین
 سرا قرار گرفته است.های حکمتالعمل فعالیتو پیوستگی در دستور
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شرایط فرهنگی و علمی کشور و جامعه بیش از پیش ضرورت تحول و 
از این رو  .ها را آشکار کرده استها و دانشگاهخدمتگزاری در دبیرستان

توان به وضوح مقبولیت و خاستگاه مردمی در این موضوع را مشاهده می
 نمود.

های شده است گزینهذکر شش جدول  ی که درشرط دوم مراکز ۀزمیندر 
و یا پشتیبانی، نظارت  متقاضیسرا حکمت وسرا هستند حکمتانتخابی 

 هاست.همراهی آن
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و  نظارت، ینپشتیبا سرا جهتمورد تقاضای حکمت مراکز ـ 6جدول 

 الفبا حروف ی به ترتیبهمراه

 نوع و مرحله تعامل عرصه پشتیبانی و همکاری موسسات ردیف

1 
های مسافرتی آژانس

تحت نظر سازمان 
 جهانگردی

همکاری و نظارت بر اردوها و 
 سفرهای برون شهری

عقد قراردادهای موردی 
جهت سفرهای 

 سیاحتیزیارتی

 ادارۀ آموزش و پرورش 2
جویان در گیری از حکمتآزمون

مدارس مربوطه جهت اخذ دیپلم 
 به ایشان

جویان به ثبت نام حکمت
 حسب مورد

 هاادارۀ ثبت شرکت 3
امکان استفاده از قوانین 

 هاشرکت
ثبت شرکت رهپویان 

 حکمت بنیان

1 
پژوهشگاه حوزه و 

 دانشگاه

های علمی مندی از پژوهشبهره
میدانی و تبادل بسترهای 

 پژوهشی

رخواست پشتیبانی و د
 درحال گفتگو

 حوزۀ علمیه 5
های دینی و روشنگری

 یابیانحراف

ها، تداوم ارائۀ طرح
ها و دریافت عملیات

 هادیدگاه

6 
های فرهنگی سازمان

 مرتبط
های ها و تجربهتبادل دیدگاه

 تربیتی )فرهنگی و آموزشی(
 در دست مطالعه

7 
شورای عالی آموزش و 

 پرورش
مبانی نظری سند  استفاده از

 تحول

معرفی طرح به دبیر 
محترم شورای عالی 

 آموزش و پرورش

8 
نیروی مقاومت بسیج 
سپاه پاسداران انقالب 

 اسالمی

های مندی از جوالنگاهبهره
 علمی و انقالبی

عضویت اختیاری 
 جویان در بسیجحکمت

9 
وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
نظارت بر فعالیت های 

 هنریفرهنگی
 رخواست صدور مجوزد
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 منابع مالی ـ 2

َُُمنُ...َُوُ قه
ََُُيَ ُُيجَعلُاّلَلَ اَُوَُُله  ُُمخَرج  ْقه  ْنَُُيْرز  ُُمه بُ...ُاَلَُُحْيث  ُيحَْتسه

 و دهدمى قرار شدنى بيرون راه او براى[ خدا] كند پروا خدا از هركس ... و

 ُ... رساندمى روزى او كند،بهنمى را حسابش كه جايى از

مین مکان و امکانات مادی مبتنی بر أسرا در تحکمت 93شورای مالی گرشن
 شود:به سه مورد اساسی آن اشاره می اعتقاداتی است که ذیالً

تقویت تقوای سازمانی بر فراهم آوردن تجهیزات  فوق، ۀآی بر اساس .1
 مادی مقدم است.

سرا به جای آن که معتقد باشند اگر امکانات نباشد همکاران حکمت
 شود فعالیت کرد معتقدند:مین

 در حالی کهها بر مبنای تقوا نباشد امکانات مضر خواهد بود اگر فعالیت»

 .«تضمین شده است متقینهای رزق فعالیت

ْزَقُ. 2 ُُالر  ْزَقانه ُُره ْزقم ُُره ه  ب  َُُوَُُتْطل  ْزقم ب كُره َُيْطل 
ه دنبال كه او بكه تو در پی آنی و ديگری آن روزی بر دو قسم است يكی آن

 .گرددتو می

های جوی فضل الهی نباید موجب غفلت از نعمتوبر این اساس جست
 باشد که خداوند در تقدیر هر شخص و مجموعه قرار داده است. شماریبی

  

 طالق مبارکۀ سورۀ 3 و 2 آیات

 البالغه نهج 11 نامة
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 ..بِأَنْفُسِهِم. ما يُغَيِّرُوا حَتَّى بِقَوْمٍ ما اليُغَيِّرُ اللَّهَ .. إِنَّ.. 3

 تغيير را خود حال آنان تا دهدنمى تغيير ار قومى حال خدا حقيقت ...در

  دهند...

سرا ر این اساس همکاران و همراهان به عنوان مجمع خیرین حکمتب
تحول در ساختار رسمی آموزش کشور را، تحول نفوس از طریق ۀ الزم

دانند و از این رو مسائل معنوی و مادی مشارکت حداکثری آحاد مردم می

 دانند.می سرا را مسائل خویشحکمت

سرا را حکمت ۀکنند مجموعسرا فعالیت میتمام نیروهایی که در حکمت
دانندکه خادمان یم علیه السالم همانند مراسم عزاداری ابا عبداهلل الحسین

نهایت تالش خویش را دارند و مخاطبین  آن، جهت برگزاری به نحو احسن
را در این کار خیر باشند و خودشان می ماین مراس ۀآن همیشه متوجه هزین

 دانند.شریک می

  

 رعد مباركة سورة 11 آية
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 42شناسیآسیبـ  12

ُّّيا
َ
يَنَُُيأ وْاُُاَلذه ْمَُُءاَمن  ْمَُُعَلْيك  َسك  نف 

َ
ُُاَلُُأ

 
ك رُّ َذاَُضَلَُُمنََُي  ُُإه ْ َلُُاْهَتَدْيت  ُُإه ُاّلَله

ُْ ك  ع  اَُمْرجه يع  مََُجه ك  ئ  َنب  اَُفي  َ ُُِبه ْ نت  وَنُُك  َُتْعَمل 

يافتيد  هدايت شما هرگاه بپردازيد خودتان به دايآورده ايمان كه كسانى اى

 به شما همه بازگشت رساندنمى زيانى شما به است شده گمراه كه كس آن

  .كرد خواهد آگاه داديدمى انجام چه آن از را شما پس خداست سوى

هایی را به ممکن است آسیببودنش  ای فارغ از درست یا نادرستر پدیدهه
در نوع  می تواند انسانعبارت دیگر انتخاب و اختیار هردنبال داشته باشد. به

 ن پدیده را رقم بزند.مندی یا متضررشدن از آ، بهرهدیدهاستفاده از هر پ

تواند ها و ضررهای متفاوتی میسرا نیز برای افراد مختلف استفادهحکمت
های متصور در یک مجموعه به جهت لزوم بررسی آسیب .داشته باشد

 ها یک ضرورت است.نپیشگیری از آ

 بندی کرد:توان در چند دسته طبقهسرا را میهای حکمتآسیب

های هایی که طراحان، همکاران و مجریان برنامهآسیب .1
بخشی مطلق گیرند مانند رسالتمعرض آن قرار میسرا در متحک

از سایر مراکز  به صورتی کهو  دهندهایی که انجام میبه فعالیت
 غافل شوند. خدماتی ، فرهنگی وآموزشی

سرا ممکن است متجویان و مخاطبین حکهایی که حکمتآسیب .2
 ها ناشی از توجه به انگیزه واین آسیبۀ به آن دچار شوند که عمد

 خواهی از اوست.جو و یا عملانتخاب حکمت تقویت

 مائده مبارکۀ سورۀ 115 آیۀ



 

 
 11 

 شوند.به آن گرفتار می جویانهایی که اولیای حکمتآسیب .3

 ۀهنگی و آموزشی به واسطهایی که دیگر مراکز فرآسیب .1
 در معرض آن خواهند بود.سرا های حکمتبرنامه

ها و آحاد مختلف جامعه ممکـن اسـت دچـار    هایی که ارگانآسیب .5
گرفتن شرایط طرح بدون درنظربرداری از این آن شوند مانند نمونه

 است داشته باشد. خاصی که هر مجموعه ممکن
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 14برنامه های گذشتهـ  11

َمَُُوُ
َ
ُُاأ ْعَمةه ه َكَُُّبه ْثُـَحُـَفَُُرب  ُد 

 گوى سخن[ بامردم] خويش پروردگار نعمت از و

جـدول هفـت بـه    نیسـت. در   پـذیر سرا شـمارش های الهی در حکمتعمتن
 شود.ها اشاره میایی از این نعمتهاختصار به نمونه

 حکمت سرا برنامه های گذشتۀ ـ 7جدول

 سال
 حکمت سرای لقمان

 (طراحی)

 لمانحکمت سرای س

 (عملیات پسران)

 حکمت سرای کوثر

 (عملیات دختران)

12
37

 

چهل اندیشی حدود شروع همـ 
نفر جهت طراحی نمونک 
دبیرستان و دانشگاه تحول 

 یافته
جواری همکاران با اولین هم ـ

 (لیه السالمع) مرقد امام هشتم

آموزان شناسایی دانش ـ
پنجم ابتدایی که برای سال 

 بودند.مخاطب طرح  91

بررسی ضرورت یا عدم  ـ
ضرورت طراحی نمونک 

 دختران ۀویژ

12
33

 
جواری همکاران دومین همـ 

 در مشهد مقدس
تشکیل اولین شورای  ـ

 راهبردی

 ۀطراحی و برگزاری مدرس ـ
جهت تبیین 12بدون زنگ
های مدارس آسیب

 راهنمایی

سنجی بررسی امکان ـ
اجرای طرح تحول جهت 

 دختران

12
38

 

اری همکاران جوسومین همـ 
 در مشهد مقدس

سرا در افتتاح مکان حکمتـ 
 خیابان عسگریه

گروه هجده تشکیل  ـ
تحقیقاتی جهت طراحی 

 ملیاتینمونک ع

بستانی تا ۀبرگزاری دور ـ
های با محوریت فعالیت

های تربیتی هوش
 گانههشت

تابستانی ۀ اجرای دور ـ
محور با های غرفهفعالیت

های محور تربیتی هوش
 انهگهشت

 ضحی ۀمبارک سورۀ 11 آیۀ
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 سال
 حکمت سرای لقمان

 (طراحی)

 لمانحکمت سرای س

 (عملیات پسران)

 حکمت سرای کوثر

 (عملیات دختران)

12
81

 

جواری چهارمین همـ 
 همکاران در مشهد مقدس

 شروع دوره ی آماده سازیـ 
مستعد جهت  ۀنفر فرهیخت سی

 بازوگیری

های برگزاری دوره ـ
خواهی در قالب حکمت
سه های تابستانی فعالیت

 مرکز در شهر اصفهان

تابستانی  ۀتشکیل دور ـ
خواهی در یکی از حکمت

 ۀمدارس جهت تبیین مدرس
 ون زنگبد

12
81

 

جواری در مشهد پنجمین همـ 
 مقدس

تشکیل واحد مدیریت  ـ
 ساحات

جویی حکمتۀ آغاز دور ـ
 مهاجر از دبیرستانهفت 

تشکیل شورای همکاران  ـ
 سرای کوثرحکمت

12
82

 

جواری در مشهد ششمین همـ 
 مقدس

سلسله برگزاری تداوم  ـ
های تدوینگران همایش

 ساحات

جو و حکمت 11تشکل  ـ
های داوم برنامهت

جویان در قالب حکمت
حدود نیمی از ساحات 

 گانه32

اجرای طرح مسافر، مهاجر  ـ
جهت آشنایی 

 ۀخواهان با دورحکمت
 جوییحکمت

12
82

 

هفتمین و هشتمین ـ 
 جواری در مشهد مقدسهم

بندی و تنظیم سواالت جمعـ 
 13مردمی

 ۀتشکیل مجمع خیرین و تهی ـ
 مکان خیابان شیخ صفی

 چهلمندی از حدود هرهبـ 
ارزیاب در ارتباط با سند مبانی 

 نظری

آغاز فعالیت ساحات  ـ
جویان در قالب حکمت

 کارواشتغال و کسب

جویی حکمتۀ آغاز دور ـ
مهاجر از مدارس در نوزده 

 محل مرکز جواد االئمه
 (علیه السالم)
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 44های آیندهبرنامهـ  12

ناُ...َرََّبا ُُآته ْنياُفه َُحُُالدُّ َُُوَُُسَنة  ُُفه َرةه ُُاْْلخه ناَُوَُُحَسَنة  َُُعذاَبُُقه ُالَناره
 را ما و كن عطا نيكى[ نيز] آخرت در و نيكى ما به دنيا اين در ... پروردگارا

 نگهدار[ دور] آتش عذاب از

دعـای   1111منـدی از حسـنات در دنیـا و آخـرت، تـا سـال       ه امیـد بهـره  ب

 ت زیر است:سرا، دستیابی به حسناخدمتگزاران در حکمت

  

 بقره مباركة سورة 221 آية
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 حکمت سرا برنامه های آیندۀ ـ 3جدول

 دوره سال
حکمت سرای 

 لقمان
 حکمت سرای کوثر حکمت سرای سلمان

12
85

 ـ 
12

84
 

ت
مد

ه 
وتا

ک
 

پایان تدوین ساحات  ـ
ۀ کلیۀو آمادگی عرض

 ساحات مورد نیاز
 شناسایی حداقل ـ

بازوگیر به بیست 
عنوان نیروی انسانی 

 آماده به فعالیت

عمومی اولین ۀ ورپایان دـ 
 جویانحکمت

آموزان شناسایی دانش ـ
هشتم جهت  سال حدود

 دورهدومین 
 آموزانشناسایی دانش ـ

سوم و چهارم جهت سال 
 جوییحکمتۀ سومین دور

های اجرای آخرین سالـ 
عمومی جهت اولین ۀ دور

 جویانحکمت
سایی و گفتمان با شناـ 

چهارم تا سال  آموزاندانش
 دورهدومین ششم جهت 

 دبستانی وپیششناسایی  ـ
 ۀسومین دوراول جهت 

 جوییحکمت

12
83

 ـ 
12

86
 

ت
مد

ن 
میا

 

راهکارهای  ۀارائـ 
تخصصی در ساحات 

 جویانانتخابی حکمت
پشتیبانی از مراکز ـ 

هدف در تحول هم
مردمی آموزش و 

 پرورش

اختصاصی ۀ آغاز دور ـ
 جویاناولین حکمت

دورۀ دومین شروع  ـ
 جوییحکمت

آموزان دانشاسایی شن ـ
ششم و هفتم جهت سومین 

 دوره

اختصاصی  ۀآغاز دورـ 
 جویانجهت اولین حکمت

عمومی جهت ۀ آغاز دورـ 
 جوییحکمتۀ دومین دور

14
11

 ـ 
12

88
 

ت
مد

د 
بلن

 

سرا معرفی حکمت ـ
به حداقل دو زبان 

 دنیا ۀزند
تبدیل یا آغاز  ـ

بنای ساختمان تجدید
 شیخ صفی

و  ازدواج) یابیحکمت ـ
 جویاناولین حکمت( اشتغال

اختصاصی ۀ آغاز دور ـ
 جوییحکمتدورۀ دومین 

آموزان نام از دانشثبت ـ
هشتم جهت سال  حدود

 جوییحکمتدورۀ سومین 

اختصاصی ۀ پایان دور ـ
 جویاناولین حکمت

عمومی دومین ۀ پایان دور ـ
 جوییحکمتۀ دور

آموزان شناسایی دانش ـ
نام ششم و هفتم جهت ثبت

 جوییسوم حکمتۀ در دور
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انداز در سند راهبردی در قالب چشم 1111های بعد از سال برنامه
 ده است.شسرا تبیین حکمت
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 54نامهواژهـ  13

اُيا َ ُّيُّ
َ
واُاَلذيَنُُأ واُآَمن  ول  ناُالَتق  واَُوُُراعه ول  ْرناُق  واَُوُُاْنظ  ع  ُ...اْْسَ

 ..."انظرنا": بگوييد و"راعنا": نگوييد ايدآورده ايمان كه كسانى اى

در زبان مهاجرین به معنی دعوت از « راعنا»ۀ مده است واژر تاریخ آد
اما همین واژه در  جهت رعایت حال مردم بود اهلل علیه و آله صلیرسول 

 اهلل و علیه و آله یصل بین منافقین مدینه به قصد گفتن ناسزا به حضرت
ۀ از گفتن واژمؤمنین داوند، به دستور خبود که زمان  نشد و در ایبیان می

واژه ی  ،نهی شدند و به جای آحتی بدون داشتن قصد منافقین ن« راعنا»
 ابداع گردید.« انظرنا»

ن است که کلمات و واژگان گوناگون بار معنایی سرا اعتقاد بر آدر حکمت
های الزم جهت تحول در ساختار، تحول در متفاوت دارند و از جمله فعالیت

. از این رو سعی شده است که در طول تحقیقات و انجام واژگان است
 ممکن استفاده شود. یهاها از برترین واژهبرنامه

 اندتحول فرهنگی ۀترویج دهندسرا که در حکمتهایی از واژهنمونه  شش
 ند از:ابه ترتیب اهمیت عبارت

 ( دانشجو و آموز دانش جایگزین) جوحکمت .1

 ( جانبه همه و ئمیدا جامع معلم) بازوگیر .2

 ( علم شهر های میدان) ساحات .3

 ( ارزشیابی جایگزین) یابیرشد .1

 بقره مبارکۀ سورۀ 111 آیۀ
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 ( دکترا و لیسانس و دیپلم جایگزین) یابیحکمت .5

 ( تکلیف جایگزین) سعی .6
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 46ضمائم فهرست ـ 14

. ست سراحکمت به راجع توضیحات تریناجمالی فرمودید مطالعه که متنی
 نیز متن این ضمائم از است الزم تفصیلی اتتوضیح با آشنایی برای

 .گردد استفاده

 و اشاره آن به حاضر متن در که است موضوعاتی از عبارت ضمائم فهرست
 مرتبط مستقل متن یک حداقل ضمائم از هریک. است شده گذاریشماره

 تقدیم کتاب این بعدی هایچاپ در شاءاهللان که است کتاب این با
 .گرددمی

 ساحات نمایۀ. 17 راهبردی شورای. 1
 سودمند علم. 18 دانشگاه و دبیرستان در بنیادین تحول لزوم. 2
 گانه 32 ساحات. 19 موجود رسمی ساختار ناکارآمدی. 3
 ( ساحتی روش) آموزش روش. 21 بنیادین تحول در مردم نقش به توجه لزوم. 1
 بدانند باید ساحات از والدین آنچه. 21 حاضر نمونک سازیبومی. 5
 هر با متناسب آفرینرسالت تربیت و تعلیم. 6

 فرد
 فهمی آیت. 22

 جوییحکمت هایسالنیم. 23 متقین امام تا جامعه و خویشتن مدیریت. 7
 ساحات انتخاب پلکان. 21 راهبردی سند. 8
 جوحکمت سعی. 25 نظری مبانی سند. 9

 مدرک. 26 جوییحکمت ارکان. 11
 ( ارزشیابی) یابیرشد. 27 جوتحکم نامۀنظام. 11
 همکاران. 28 اولیاء نامۀنظام. 12
 تشکیالتی ساختار. 29 ...( و تربیتی مدیر جامع، معلم) بازوگیر. 13
 رسمی جایگاه. 31 شخصیتی هایفرم. 11
 ارزیابی منشور. 31 ( علم ساحات) آموزشی محتوای. 15
 لقمان سرایحکمت. 32 ساحات با مختصر آشنایی. 16
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 شناسیآسیب. 11 معبر. 33
 گذشته هایبرنامه. 11 سایت. 31
 زنگ بدون مدرسۀ. 12 خیرین مجمع. 35
 مردمی سواالت. 13 سلمان سرایحکمت. 36
 آینده هایبرنامه. 11 کوثر سرایحکمت. 37
 نامهواژه. 15 دختران به مربوط بنیادی موضوعات مقاالت. 38
 ضمائم رستفه. 16 مالی شورای. 39
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