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 َّ الحکین

 تعریف ساحت .1

 تؼشیف ضذُ است. حیاط-هیذاىدس لغت ًاهِ ی دّخذا ساحت 

ٍسیؼتشیي هیذاًی کِ دیذُ ای سا خَب تِ یاد تیاٍس. داخل هیذاى  داًی هیذاى چیست؟ هی حتوا

 هي ّن تگَین... تگزاس تیٌی؟ چِ هی

 غذاّا ّا،آتٌوا گل ّا، هجسوِ ّا، هغاصُ ّا،کَچِ ّا،  ّای فشػی، خیاتاى خیاتاى ّای اغلی،

...ٍ 

 تثیٌی. ، خَبتِ هیذاى هشتَط است سا چِ لزتی داسدکِ دٍسهیذاى تگشدی ٍ ّشآًچِ

 تِ دًیایی جذیذ ٍاسد هی ضَی.چِ جالة ّش خیاتاًی سا کِ سشک هیکطی اًگاس کِ ػجة! 

ٌذ. اگش صهاى کافی تشای گطتي ٌک ّشکذام یک ًیاصت سا تشعشف هی هغاصُ ّایص ساتثیي، ٍای!

ضَد یک هیذاى گشدی دسست ٍ حساتی. ٍای اگش هیطذسٍی  سا داضتِ تاضی خَدش هیدٍسهیذاى 

 خَب هیطذ.         قذسچ ایي هیذاى ّن پشٍاص کشد

دیگش  تاس هیذاى سایک حاال کِ ایٌغَس ضذ تایذ .اٍ سا ًذیذم هي کِیک ساٌّوای هیذاى ّن تَد 

 تاکوک ساٌّوایص دٍستضًن.

 ساتاصهیکٌی ٍ.....ّایت  چطن تػَستس است.

 

 

 : جو معنی ساحت ازنظرحکمت
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 هی پشداصد تاصٍسَاسکاسی دس آى تِ تاخت  هاًٌذ جَ ساحت هیذاى ٍسیؼی است کِ حکوت

هی گیشد یؼٌی  صًذگی تِ کاس دس ٍ کسة هی ًوایذ ساظش اعالػات هَسدً ًیاصش، ػالقِ ٍتشاساس 

 تِ اًذاصُ ػوشش!دسفشغتی 

یادگیشی سی ٍ دٍ هْاست تِ کاس سفتِ دسصًذگی ٍ پاسخگَیی تِ ساحت تستشی است تشای 

 .دس صهیٌِ ّای هتٌَع ػالیق ٍسَاالت

ساحت گستشُ ای اص داًص،هْاست ٍ تَاًوٌذی است کِ ّشفشد تِ اقتضای ًیاصٍػالقِ خَددسآى 

 ٍفؼالیت هی پشداصد کِ تشای یک صًذگی خَب ًیاصتِ یادگیشی آى داسد. تِ جستجَ

 س هذسسِ:هطاتْت یاتی د

خَاًین؟ کاستشد ایي  اکثشداًص آهَصاى ایي سَاالت سا دسرّي خَد داسًذ: چشا ایي دسس سا هی

خَاًن کِ کذام هطکل اص صًذگی ام حل ضَد؟ ایي  هغلة دسصًذگی چیست؟ ایي هغلة سا هی

گیضُ ایٌکِ تذٍى داضتي اً یاوی ضَد داًص آهَص ػالقِ ای تِ اى هغلة ًذاضتِ تاضذ ًذاًستي ّا تاػث

یک داًص آهَص تایذ دسٍسی کِ تشایص  اصسشاجثاسآى هغالة سا هی آهَصد. یا ٍ اداهِ هی دّذ

ًوشُ ی قثَلی سا کسة کٌذ،اهاساحت  ٍ دس یک سال تحػیلی تخَاًذ هطخع ضذُ است سا

هیاص سال تِ ّشغَستی کِ 1حذٍددس هذت  حق داسد جَ سشاست ٍ ّشحکوت هحَساغلی حکوت

ساحت هَسد یک یا چٌذ  سال تؼذ دس1پس اص آى دس  اب گزساًذُ ًٍػ ساحت ساتاحذ92داضت ّش

ًظشش تِ غَست تخػػی پیص تشٍد.اها هقذاسداًص فشد دسساحات دیگش تستگی تِ حس 

 داسد. خَد ٍ جاهؼِ اش کٌجکاٍی ، ػالقِ ٍ ًیاص
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 نقش ساحت در زندگی .2

 حاال یک سَال، ساحت چِ کاستشدی تشای حکوت جَ دسصًذگی داسد؟

کِ دس ساحت  آى چِاص صًذگی ًیست ٍاًساى دس ّش تخص اص صًذگی اص یچیضی جذا ساحت

 آهَختِ تْشُ هی گیشد.

، هی آًچِ سا کِ یاد گشفتِ اینتِ کاس گشفتي هی تَاًین تگَئین ساحت تشای تْتش صًذگی کشدى  ٍ 

 !   تاضذ

ضُ ای تشای تِ دًثال اگش قشاس تاضذ اًساى چیضی سا کِ اغال دس صًذگی تِ اٍ کوک ًوی کٌذ ٍاًگی

سفتي ٍ یادگیشی آى ًذاسد تیاهَصد تشایص سَال پیص خَاّذ آهذ چشا تایذ هجثَس تاضذ ٍقتص سا کِ 

 هی تَاًذ تْتش اص آى استفادُ کٌذ غشف کاسی کٌذ کِ اغال اًگیضُ ای تشای آى کاس ًذاسد؟ 

حکوت هاًی کِ صحکوت جَ تَدُ ٍتا  الصم است تذاًیذ کِ دس حکوت سشا اًتخاب ساحات تا

  .ت سا ًوی آهَصداکِ ایي ساحات تِ دسد اٍ دس صًذگی هی خَسد ساحپی ًثشد جَ 

 !اتتذا اًگیضُ خَد سا هی یاتذ  ٍ تؼذ ضشٍع تِ آهَختي هی کٌذ 

حکوت  ٍاًتخاب کشدى سا هی آهَصد  ت تِ ها دسست صًذگی کشدى ٍ دسستاایي ساحتٌاتشًکتِ : 

 دس صًذگی اص آى تْشُ هی گیشد.   ،هی کٌذجَ تِ هیضاًی کِ دس ساحت تالش 

 هدف و ضرورت ساحت .3
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 اص جولِ اّذاف ٍ ضشٍست ّای اسائِ ی ساحت هی تَاى تِ هَاسد صیش اضاسُ کشد:

اتؼاد  ٍ تا فؼالیت دس ساحاتست ًی طاىساحت جذا اص صًذگی ٌذهی یاتدس حکوت جَتاى  -4

 .ٌذهی دٍّجَدی خَد سا سضذ 

تشای  تستشّای هٌاسة ًذ ٍ هی تَاًٌذآضٌا هی ضَفتِ دس صًذگی تا ػلَم تِ کاس سحکوت جَیاى  -2

 .ٌذسا تطٌاس طاىستؼذاد ّایاضکَفایی 

ّش ساحت سشًخی است کِ اصعشیق آى هی تَاى حقیقت سا جستجَ کشد پس تا تَجِ تِ ایٌکِ  -9

 .ساٌّوایی هی کٌذ سَی حقیقتسا تِ  حکوت جَ ایًطاًِ  تِ ػٌَاى ّش ساحت

 .سا تطٌاسین جایگاُ خَد دس خاًَادُ ٍ جاهؼِ کٌٌذساحات تِ ها کوک هی  -1

ٍ تکاهل، تِ گًَِ ی ًَجَاًی  ی دس دٍسُ چگًَِ ٌذتِ کوک ساحات دسهی یاتحکوت جَیاى  -5

 .ٌذٍ غحیح تغییش کٌ ًذ،غحیح هستقل ضَ غحیحی سضذ کٌٌذ

گزس هیاى اتَاب آى  تا ٍ ٍسٍد پیذا هی کٌذ اشاص تاب هَسد ػالقِ ّش حکوت جَ  دس ساحت -6

ت هَسد ػالقِ ٍ ًیاص جضئیا تِجاهغ  تا ًگاّیٍ   هی پشداصد کطف ساتغِ هیاى ػلَم تِ ساحت

 .تسلظ هی یاتذ

ػول غالح ٍ اًجام سسیذى تِ اًساى هتؼالی است کِ دس ًْایت،  ،تاف ساحاّذاص هْن تشیي ا -7

ی ػثَدیت تشای سسیذى تِ هؼثَد است تا تَجِ تِ ّذف ًْایی حکوت سشا کِ آهادگی فشد تشا

تْتشیي تستش تشای سسیذى تِ ایي هٌظَس "استقالل،اصدٍاج، ٍ اضتغال دس پشتَ حیات عیثِ است "

 ساحت هی تاضذ.

هی  حکوت جَتاىهحذٍدیت ّای کتة دسسی تٌظین ضذُ  ساحات تشای سفغتا تَجِ تِ ایٌکِ  -8

 .ٌذیتی اص صًذگی ، ساحت سا پیادُ کٌدس ّش ضشایغی ٍ ّشهَقؼ تَاًٌذ

دیگش داًستي  ػثاستساحت تشای تْتش صًذگی کشدى ، پیطشفت تْتش دس ػلن ٍ داًص هی تاضذ.تِ  -9

 . ّش آًچِ یک ًَ جَاى تشای داضتي یک صًذگی خذا پسٌذاًِ ًیاص داسد
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 اساهی ساحات.1

کِ اساهی آى تِ تشتیة حشٍف الفثا دس صیش آهذُ  ساحت تؼشیف ضذُ است 92حکوتسشا دس 

 است:

 معیشتاقتصاد ي  1
1

2 
 ریاضی

2

3 
 فیسیک

 امداد ي وجات 2
1

3 

در زبان َای رایج 

دویا 

)آلماوی،اوگلیسی، 

 فراوسٍ(

2

4 
 قرآن

3 
امًر دفاعی ي 

 وظامی

1

4 
 زمیه شىاسی

2

5 
 قًاویه حقًقی

 تاریخ 4
1

5 
 اسالمیسبک زودگی 

2

6 
 کشايرزی ي دامپريری

 تربیت بدن 5
1

6 
 شیمی

2

7 
 ي رَبری مدیریت

 جغرافیا 6
1

7 
 عترت

2

8 

معرفت الىفس 

 )رياوشىاسی(

7 
حکًمت ي علًم 

 سیاسی

1

8 
 عربی

2

9 
 مکاتب عرفاوی

 خاوًادٌ ي جامعٍ 8
1

9 
 عقاید

3

0 
 مىطق

 داوش َای ادبی 9
2

0 
 علًم زیستی

3

1 
 وجًم

1

0 
 دشمه شىاسی

2

1 

َای  فلسفٍ ي مُارت

 تفکر

3

2 
 َىر

1

1 
 رساوٍ ي رایاوٍ

2

2 

فىًن مُارتی ي حرفٍ 

 َا
 

 

 92/49تا  4/49گاًِ تِ ضواین 92ّش یک اص ساحات ضوا هی تَاًیذ جْت آضٌایی تیطتش تا هحتَای 

 هشاجؼِ کٌیذ.
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 سعی در ساحت.5

ٍّشکس دس ساحت تشهثٌای سؼی کشدى خَد پیطشفت  استساحت تش هثٌای سؼی استفادُ اص 

هی کٌذ دسٍاقغ ساحت تاػث هی ضَد فشد یادتگیشد کِ تالش ٍسؼی تشًاهِ اغلی صًذگیست 

 ٍتذٍى آى صًذگی اًساى هتَقف ضذُ ٍاًساى ّیچ پیطشفتی ًذاسد.

 سٍش سؼی دسساحت ٍجَد داسد کِ ػثاست اًذ اص : 41 

ثِ، هػاحثِ، هؼاسفِ، هحافظِ، هثاح هطاّذُ، هحاسثِ، هٌاظشُ، هکاتثِ، هکاضفِ، هغالؼِ، استواع،

 هؼاهلِ. هواسسِ،هقایسِ، 

 هشاجؼِ کٌیذ( 25گاًِ تِ ضویوِ ی  41)تشای تؼاسیف سؼی ّای 

 ٍ حکوت سشا داضتِ تاضین.  هذاسس حاال تشای هثال هی تَاًین یک هقایسِ تیي ًظام فؼلی

  کٌذ؟ دسحکوت سشا چغَس؟ چقذس سؼی هیدسهذسسِ فشد تشای آهَختي 

 اًگیضُ افشاد دس کذام سٍش تشای یادگیشی ػلن تیطتش است؟ 

اگش تِ ًظام هذسسِ تَجِ ضَد هی تیٌین کِ دس آى افشاد تشسش کالس ًطستِ ٍهؼلن تِ آًْا داًطی 

کِ اصقثل تشایص تؼشیف ضذُ سا آهَصش هی دّذ ٍتؼذ ّن تشای اعویٌاى اص یادگیشی ّایطاى 

 ی دّذ.اهتحاى قشاس ه
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ٍقتی خَد فشد ًوی  ی تشای آهَختي ػلن هی کٌذ؟ا دس ایي تیي خَد فشد آهَصًذُ چِ سؼی اها

 ؟چِ فایذُ ای داسدداًذ ایي ػلن 

ایي اٍاًگیضُ ای تشای یادگیشی ًخَاّذ داضت ٍدسًتیجِ سؼی ّن ًخَاّذ کشد.تلؼکس دس تٌاتش

 تاسُ حَصُ ی هَسدًظششضَد اعالػات کلی دس حکوت سشا ّش حکوت جَ کِ ٍاسد ساحت هی

 یص سٍضي هی ضَد کِ ایي ػلن چِ کاستشدّایی داسد. ٍتشا دسیافتوی کٌذ

اٍلیي احساس ًیاص، تا اًگیضُ تاال تشای یادگیشی آى ػلن تِ غَست ػویق سؼی ٍتالش هی کٌذ تا 

د  ٍپیطشفت اٍ تا تَجِ تِ اًگیضُ ای کِ داسد چٌذتشاتش هی ضَد.دسٍاقغ حکوت سشا هی خَاّذ دسفش

احساس ًیاص ًسثت تِ ػلَم هختلف سا ایجاد کٌذ صیشا اًساى ّشگاُ ػالقِ ًٍیاص ًسثت تِ چیضی دس 

خَد احساس کٌذ توام تالضص سا تشای تذست آٍسدى آى هی کٌذ ٍایي تاػث هی ضَد تْتشیي 

 تاصدُ سا اص کاس خَد داضتِ تاضذ.
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 رشدیابی در ساحت.6

چشایی پیطشفت یاتی: ّواى عَس کِ خذاًٍذ تٌذگاًص سا اهتحاى هی کٌذ تا خَد تٌذُ هتَجِ 

اهتحاى هی  ًیض هاهطکالت ٍ ًقاط ضؼف ٍقَت خَد گشدد ٍ تتَاًذ تِ تْتشیي ًحَ تٌذگی کٌذ 

 هی ضَد..     ضَین کِ خَدهاى سا ًسثت تِ خَدهاى اسصیاتی کٌین ٍایي اهتحاى هَجة پیطشفت ها

صًذگی  سا تْتش اص دیشٍص جَ تا چِ حذ تَاًستِ اهشٍص یاتی یؼٌی حکوتسضذ: ضذیاتیتؼشیف س

 "چِ تْتش است اًساى تْتش اص دیشٍصش تاضذ.": یي هَسد اهام ػلی )ع( هی فشهایٌذ دس ا کٌذ.

 تِ ػٌَاى هثال یکی اص سٍش ّای سضذیاتی تَضیخ دادُ هی ضَد:

گیشد ٍحکوتجَ  جَ قشاس هی تیاس حکوتعثق هذت صهاى هؼیٌی یک سشی تشگِ ّایی دس اخ

هَظف است ایي تشگِ سا تِ هذیش ساحت خَد تذّذ تاتشایص پش کٌذ.دس ایي تشگِ سِ ػٌَاى ٍجَد 

 داسد:

 الف هی خَاّن : چیض ّایی کِ هی خَاّن تیاهَصم.

 هَختِ ام.چیض ّایی کِ آب هی داًن : 

 کشدُ ام.هَختِ ّاین تَاًایی کسة آ ج.هی تَاًن : چقذس اص

  جَ سا اسصیاتی هی کٌٌذ: کساًی کِ حکوت

 سشا هذیش حکوت هذیش ساحت/حکوت یاس/ ٍالذیي/ خَدش/

9 
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جَ سا ًسثت تِ خَدش  ّستٌذ کِ تِ دٍ غَست *ٍضؼیت هَجَد* ٍ*ٍضؼیت هغلَب* حکوت

جَ خَدش سا اسصیاتی هی کٌذ ؟صیشا ّیچ کس تْتشاص خَد  اسصیاتی هی کٌٌذ.حال چشا حکوت

 اص دسًٍص تا خثش ًیست.جَ  حکوت

 ًکتِ :

 جَ است. ٍضؼیت فؼلی ٍحال حکوت :ٍضؼیت هَجَد

 .جَ دس آیٌذُ خَاّذ داضت ٍضؼیتی کِ حکوت ٍضؼیت هغلَب:
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 جایگاه حکمت جو درساحت.7

 حکوت جَ هحَساغلی,گشداًٌذُ ٍفشاگیشًذُ ساحت است.

دس یک هیذاى  کِ است فشدی هاًٌذٍ  اغلی تشیي ًقص دسساحت تِ حکوت جَ اختػاظ داسد

 سا هکاى هَسدػالقِ اش است تا گاّی فقظ ًظاسُ گشگاّی هی دٍد ٍ  اصجایی تِ جای دیگش فشضی

 یا قسوتی تِ قسوت دیگشساحت دسحال حشکت است ٍ اصدس جْت ّذفص تِ ػثاستی  ٍ کٌذ پیذا

 ساحت کِ تِ آى ػالقوٌذاست تَقف هی کٌذ اص تشای اًتخاب قسوتی دیگش

ّوشاّی دسحشکتص هذیشساحت ساٌّوایی اش  ساحت ٍ ّشقسوت اص دسآضٌایی اجوالی ٍی تا

 هی کٌذ.

چِ سؼی  ّش ٍ پیطشفت حکوت جَ دسساحت تِ سؼی حکوت جَ دسساحت تستگی داسد

 تیطتشی اصساحت هی کٌذ. ی استفادُ تاضذ ٍتالش حکوت جَ تیطتش

 

 

 

 

 

 


