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توان می ،"ال نیمی از جواب استفهم سؤ"فرمایندامیرالمومنین که می براساس فرمایش حضرت

رهون سواالت مردمی سرا صورت گرفته مهایی که تاکنون درحکمتمت پژوهشگفت حداقل نیمی از نع

 سرا منتقل شده است.هاي گوناگون به حکمتاست که از راه

ز همکاران، مخاطبان، هایی است که از طریق افراد مختلف اعم اسواالت مردمی، مجموعه پرسش

اند     شدهسرا مطلع میحکمتگان و دیگر افرادي که به نحوي از جویان، مراجعه کننداولیاء حکمت

 آوري گردیده است.جمع 

جویان به کی از سفرهایی که همکاران و حکمتدر ی 1393این سواالت براي اولین بار در سال 

اي هدر نوبتبندي و مجلد شد و از آن سال تاکنون مشرف شده بودند دستهعلیه السالم زیارت امام هشتم 

 مختلف به روز رسانی شده است.



  ۹  
 

اي از مجموعه سواالت مردمی است که در آن عالوه ي که اکنون در دست شماست برگزیدهمجلد

بر پاسخ مختصري که براي هر سوال تقدیم گردیده، افرادي به عنوان پاسخ دهندگان تفصیلی سوال 

 اند.معرفی گردیده

اند و کردهشمن به عمق مدارس و دانشگاه را باور ي دکشی است به آنان که حملهاین مجلد پیش

 دانند.قالب اسالمی و عمل خداپسندانه میاقدام مردمی در طرح تحول مدارس و دانشگاه را خدمتی به ان

باشیم براي شما  "ضحی)ي سوره 11ي آیه ( فَحَدِّثْ  رَبِّکَ بِنِعْمَۀِ  أَمَّا وَ"که عامل دستور قرآنیامید اینبه  

 نهاد داریم:سه پیش

 سرا را از نظر زمانی و مقامی مقدم بر این کتاب بدانید.ي کتاب حکمتمطالعه -1

 این مجلد جستجو فرمایید.فهرست سوال، ابهام یا موضوع مورد نیاز خود را در  -2
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  1ضمیمه ي  : 

و اکنون چگونه  ؟کردندن را راه اندازي ؟ در آغاز چه کسانی آهستند کسانی چه حکمت سرا موسسان یا موسس )1

 شود؟میمدیریت 

رود. موسسه و تشکیالت رسمی به کار می سس و مدیر براي یک سازمان،ي مؤمعموال واژه

اي بوده که هیچ خواستگاه عدهسسه یا تشکیالت رسمی باشد سرا قبل از این که نهاد، موحکمت

 توان تنها فرد موسس نامید.کدام را نمی

که بانیان تفکر راه اندازي  گونه گفت، این"موسس"يجاي واژه توان بهاز این رو می

ش وپرورش عزم طراحی اند که به دعوت یکی از دبیران آموزنفر بوده 40سرا حدود حکمت

 اند.عادل دبیرستان و دانشگاه ) نمودهیافته براي تعلیم و تربیت بعد از بلوغ (مساختاري تحول

و چرا را چه چیز بود که جوانان ما این سوال   87ر سال نفره د 40مشترك آن جمع  خواستگاه

تعریف نشده  ”سراحکمت"عنوانی به نام  ،براي این تحقیقدر آن زمان  باید فرا بگیرند؟ چگونه

ي گیري از چندین جایگاه و موسسهاین تحقیق و پژوهش مردمی با بهرهبود و هم اکنون نیز 

 دهد..... دارند به کار خود ادامه می سلمان و کوثر و ،هایی مثل لقمانت که هر کدام ناممتفاو

ي گزارخدمتانی را به عهده دارد که با شتیبپي طراحی و لقمان وظیفه يهم اکنون مجموعه

 شود.اداره می ،شوراي راهبردي 

       اعضاي شورا واگذاران فرصت و توانمندي افراد به یکی از دبیري این شورا براساس میز

 شود.می

 شوراي راهبردي



  ۱۱  
 

 جو را داشته است.سران حکمتپخدمات عملیاتی به اولین  91ي سلمان که از سال مجموعه

  شود.اي توسط خودشان انجام میجویان به طور دورههاي حکمت، مدیریت تجمع96از سال  

 است. جو را داشتهه اولین دختران حکمتخدمات عملیاتی ب 93ي کوثر که از سال مجموعه

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ۱۲  
 

  1/1ضمیمه ي  : 

 اعضاي شوراي راهبردي چگونه است؟ فرآیند تعامل و گفتگوي) 1/1

مبانی اخالقی است و در قالب هاي شوراي راهبردي براساس اصول و يگیرتعامل و تصمیم

 ي داخلی که به توافق اعضاي شوراي راهبردي رسیده قابل بیان است.نامهآیین 

آیین نامه با نظر اعضاي شوراي راهبردي قابل ویرایش و اصالح است و صرفا به  موارد این

 منظور نظام بخشی به تعامالت اعضاء با یکدیگر تنظیم شده است.

 توان به موارد زیر اشاره نمود:ترین اصول این آیین نامه میاز مهم

راهبردي حضور  هر یک از همکاران فعال که چند جلسه به عنوان مهمان در جمع شوراي .1

 د.ند به عنوان عضو اصلی، همکار شوراي راهبردي گردنتوانپیدا کرده باشند می

شود و در صورت اقل هر ماه یک بار تشکیل میحدهاي مختص به شوراي راهبردي تجمع .2

 لزوم با دعوت قبلی بیش از یک بار در ماه قابل برگزاري است.

ي تقسیم شده است که کاري اورا به گونهبین هر یک از اعضاي شسرا امور حکمت يهمه .3

 شوراي راهبردي وجود ندارد. ون پشتیبانی و تولیت یکی از اعضايسرا بددر حکمت

خود که ممکن هر یک از اعضا موظف هستند دیگر اعضا را در جریان امور مربوط به  .4

 ي دیگر اعضا باشد، قرار دهند.است به نوعی در حیطه

باشد نیازي به راي گیري نیست و هر بوط به هر یک از اعضا میتی که مربراي انجام فعالی .5

 د.باشمربوط به خود فصل الخطاب می يدر حیطه عضو

و در آن اگر یکی از اعضا براي موضوعی درخواست راي گیري نمود به احترام آن عض .6

 شود.موضوع راي گیري انجام می

 شوراي راهبرديآیین نامه ي داخلی 



  ۱۳  
 

 بالمانع است. یت دیگر اعضااز توجیه و جلب رضا بعدرك و خروج از شوراي راهبردي ت .7

دبیر شورا که مسئولیت هماهنگی برگزاري جلسات و پیگیري امور مربوط به شورا را دارد  .8

 گیرد.ضا که فرصت بیشتري دارد، صورت میتوسط یکی از اع
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 2ضمیمه ي            : 

آموزش و رح جایگزین را به جاي اصالح را طتحول در آموزش و پرورش یک باور ملی و حکومتی است اما چ)2

 پرورش انتخاب کرده اید؟

اساتید و هم مخاطبین که دانش آموزان و دانشجویان باشند  هللا هم عمومطرح تحولی که بحمد

یک تغییر  نام .معانی مختلفی دارد را قبول دارند، آنضرورت  ،و مسئولین کشور و متخصصین فن

ساختمان را توان تحول نامید. به عنوان مثال تحول در یک میرا هم روبنایی در آموزش و پرورش 

تغییر دکوراسیون آن است به  توان انجام دادترین کاري که در ساختمان میسادهدانید؟ چه می

جابه جا شده، جاي یخچال  افراد خانوادهبیند اتاق شود میاي که فرد وقتی وارد ساختمان میگونه

اسم این را  شمان منزل از سمتی به سمت دیگر برده شده ممکن است و گاز تغییر کرده و مبلما

بگوید ، عوض کند نازك کاري ساختمان را شخصی حال فرض کنید د تحول در خانه.یبگذار

رسانی مشکل دارد و باید تغییر کند. این هم سیستم گرمایشی، سرمایشی و آب شاملتاسیسات 

یک باز فرض کنید و  "!تحول در خانه"توانید بگویید و شما به این تغییر دوم هم می تحول است 

ش را هم باید ايو از نو بسازم یعنی سفت کار ویران کنمخواهم این ساختمان را نفر بگوید من می

تواند تحول می ماشاز نظر  این هم خواهم سه طبقه بسازم.می کنم مثال یک طبقه بوده و االنوضع

من باید ابتدا غصبی است. مین که شما در آن ساختمان ساختید این ز حال اگر کسی بگوید. باشد

این هم  ؟زمین مال بنده است و چقدر از آن ؟کنم که مالکش کیست تکلیف این زمین را مشخص

رورشدر آموزش و پ لزوم تحول بنیادین  
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اي از تحول آخري است اگر مجموعهزیردوم و سوم  ،اول تغییر و تحول در اصل .تحول است

 راسیون خانه هم بازنگري خواهد شد.کسی روي زمین عالمت سوال گذاشت مطمئنا دکو

و همه جانبه  تحول ماهوي که درست است یکه تحول است ل ایندر بحث تحو ما اعتقاد

روي بستر و مبانی آموزش و پرورش و آموزش عالی موجود حرف داریم و  . ما روي زمین،باشد

خودمان برایش گذاریم جوابی هم که عالمت سوال میتحمیل این ساختار به ملت و فرهنگمان 

ساختار اصلی آموزش و پرورش موجود، غربی، وارداتی،  ي وجودي وفلسفه که است داریم این

نگاه وارد کنندگان این ساختار به  و نیاز به بازنگري بنیانی دارد.  استبوده سکوالر و غیر دینی 

تعریف ما  .وع کنیمشرجا پس تحول را باید از آن انسان با نگاه اسالم به انسان تفاوت زیادي دارد

 غربی متفاوت است. -ک کشور اروپاییاز هدف آموزش و پرورش با تعریف ی

 :استمتصور  نوع مختلفبراي اصالح آموزش و پرورش چند 

 سو، طرح مکمل، طرح مجزا و طرح جایگزینطرح هم

 باشد.میقابل استفاده   89دي ماه ها در مستندات توضیح مکتوب این واژه

یک  در حال انجام استتحولی که  احترام بهضمن  ن یک نهاد مردمی موظفیمما به عنوا

دارند و الزم نیست نقش اساسی مردم در تعلیم و تربیت . ما معتقدیم کنیمطراحی تحول مردمی  را 

براي یک تحول مردمی  ي کارها در ساختارهاي دولتی انجام شود این کار یک نمونکی استهمه



  ۱٦  
 

ام شده در دبیرستان ها و ي انجکارها. تاثیر گذار باشد لیم و تربیت رسمیتعکه در دراز مدت در 

 تر است.تحول زیر بنایی طرح پیشنهادي اما این توان با مسامحه تحول نامیدمیهم را  هادانشگاه
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  3ضمیمه                 : 

ي ما و خود شما مدعیان طرح معه داده است و همهی را تحویل جاموجود دانشمندان بزرگ) تعلیم و تربیت رسمی 3

 توانید آن را ناکارآمد بدانید؟یت رسمی موجود هستید پس چگونه میتحول محصول همین ساختار تعلیم و ترب

 جواب قابل بیان است: چهاربراي این سوال حداقل 

نرسیده است. ي خود نشگاه ما به اهداف اولیهمنظور از ناکارآمدي این است که مدارس و دا .1

هدف اصلی مدارس و دانشگاه مدیریت علمی و فرهنگی کودکان، نوجوانان و جوانان و نیز 

بسیار کمتر از تولید علم مطلوب  مدیریت علمی وتولید علم است. ادعاي ما این است که 

 سطح مورد انتظار بوده است.

اف کوچک مدرسه و فرهیختگان و دانشمندان فقط یکی از اهد تعدادي از التحصیلیِفارغ .2

دانشگاه است. تعداد عظیمی از صاحبان مدرك بدون شغل و یا تحصیل کردگانی که در شغلی 

غیر مرتبط با تحصیل در حال فعالیت هستند در مقابل تعداد دانشمندان صدها برابر است و این 

 در مدارس و دنشگاه است.نشانگر ناکار آمدي ساختارهاي موجود 

توان بیابید که با بسنده کردن به علوم موجود در مدارس و ندي را نمیهیچ فرهیخته و دانشم .3

توان گفت دانشمندان بزرگ نی و عملی رسیده باشد به جرأت میدانشگاه به مدارج علمی، دی

 اند.اند به جایی رسیدهز چنگال این نظام رسمی نجات دادهي ما به میزانی که خود را اجامعه

رغ التحصیالن از مدارس و دانشگاه انتظاري بسیار باالتر از این است که انتظار از ما و امثال فا .4

است اما نسبت به راهی که هستیم.  شرایط موجود علمی و عملی کشور قابل ستایش و احترام 

  ایم و باید برویم راه بسیار طوالنی در پیش داریم.رفتهباید می

 

 

 

موجود ناکارآمدي ساختار تعلیم و تربیت رسمی   
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  4ضمیمه ي                     : 

توانید با یک جمع محدود ادعاي نیاز دارد. چگونه می ملیو دانشگاه یک فعالیت گسترده ي مدارس )تحول در 4

 تحول در مدارس و دانشگاه داشته باشید؟

 در پاسخ به این سوال باید توجه نمود:
هاي فرهنگی با یک اقدام هاي بلند به خصوص در عرصهعموم حرکات بزرگ و فتح قله .1

 غاز شده است.کوچک و یک قدم کوتاه آ

  باشد بلکه آرمان انشگاه نمیسرا ایجاد تحول در مدارس و دادعا و هدف حکمت .2
سرا معرفی طرحی است که مردم و دولت بتوانند آن را براي ایجاد تحول به کار حکمت
 گیرند.

ي ز آن حیث که نمونهاند اي هجرت رسیدهاي از دانش آموزان که به نتیجهنجات عده .3
 ست ارزشمند است نه از آن حیث که فراگیر است.ا نجات بخشی

خواهد. معرفی و تبیین این معنوي بسیاري می وفراگیري این طرح، ملزومات مادي 
 شود.سرا انجام مید است توسط حکمتاملزومات، کار مقدماتی و الزمی است که 

محدود و  د در دیگر جوامعتواننانند راه درستی را معرفی کنند میاگر جمع محدودي بتو .4
 هاي آینده نقش الگو و قابل تعمیمی داشته باشند.حتی نسل

ي ممکن ترین اندازهکند که این طرح در آغاز در کوچکاهمیت و بزرگی کار ایجاب می .5
 طراحی و اجرا گردد.

 ترند.هاي عملیات و پشتیبانی محدودها نسبت به گُردانمعموال خط شکن .6

ي ي مبارکهسوره 249يآیه (الصَّبرِ�ِینَ مَعَ اللَّهُ وَ اللَّهِ بِإِذْنِ  کَثِیَرةَ فِئَۀً لَبَتْغَ قَلِیلَۀٍ فِئَۀٍ مِّن ....کَم .7
 بقره)

 
 

 

یادینلزوم توجه به نقش مردم در تحول بن   
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  5ضمیمه ي                             : 

 هاي مختلف قابل استفاده است؟ي مخاطبین و فرهنگسرا براي همه) آیا طرح حکمت5

ها و سالیق عملیاتی نماید. مبانی، ارکان، اصول، روشیسرا در چند الیه تولید محتوا محکمت

اي ه به ترتیب هرکدام از اهمیت ویژهسرا هستند کر حکمتهاي اساسی موجود داز جمله الیه

 برخوردارند.

عاد و نبوت و امامت است از و م هاي انسان شناسی و اعتقاد به مبدأمثال مبانی که شامل دیدگاه

و یا سرا براي هر نوع مخاطب است الزم جهت موفقیت طرح حکمت هايترین دیدگاهاساسی

براي است، ، انتخاب انسانی و عمل صالح فطريي وم توجه به انگیزهشامل لز که توجه به ارکان

 تعلیم و تربیتی الزم است.ي مجریان این طرح همه

مخاطب و شرایط ها و سالیق عملیاتی الزم است مجریان این طرح بر اساس اما در اتخاذ روش

 زمانی و فرهنگی، این نمونه را کامال بومی سازي نمایند.

جو که جایگزین      وان نام حکمتتدر حدي متصور است که حتی میسازي این بومی

 هاي جایگزین دیگري تغییر داد.آموز و دانشجوست را به نامدانش

 بومی سازي نمونک حکمت سرا



  ۲۰  
 

(پسران) و کوثر(دختران) ي سلمانهاي زیادي است که در مجموعهشاهد این بیان، تفاوت

رایط مخاطبین، و ش گزارخدمتصورت گرفت که به دلیل تفاوت جنسیت و تفاوت نیروي 

 شود ولی توجه به ارکان یکسان بوده است.ها و سالیق گوناگون عمل شد و میبسیاري از روش

صول را دل فنداسیون، ابه عبارت دیگر اگر مبانی را معادل زمین یک ساختمان، ارکان را معا

ی منزل ها را معادل نازك کاري و سالیق عملیاتی را معادل وسایل داخلها، روشمعادل ستون

ي خود تواند با سلیقهین نظام مهندسی ساختمان، هرکس میتوان گفت با توجه به قوانبدانیم می

 ساختمانی مناسب بنا نماید.

 است. در مثال فوق قوانین نظام مهندسی معادل قوانین عقل و دین
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  6ضمیمه ي                              : 

 ي ساحات آشنایی داشته باشد؟جو با همهچه لزومی دارد یک حکمت)6

 :این سوال از سه منظر قابل تامل است

 ولی حاضر همیشه خالق، خداوند .است مطلق خداوندکمال از منظر لزوم نگرش توحیدي: .۱

 خداوند معرفت تواندر صورتی می شهودي و مادي بزارهايا ي مادي ماست. بادیده از غایب

 دور به خداوند کامل ذات از. اوست خلق و صنع چیز همه باشیم متوجه که کرد تقویت را

 با اگر مخلوقات بیشتر هرچه شناخت پس باشد  آفریده کمال مسیر غیر به را چیزي که است

 در کودکی و انسان از .رساندمی خداوند بیشتر شناخت و کمال به را ما باشد الهی يانگیزه

 آن چیست؟ این پرسدمی دائماً. پرسدمی اطرافش بودن چیز چه از شناختش مراحل آغازین

تواند می انسان جوییحقیقت ولی است اطراف چیستی از ظاهراً ها اگرچهاین پرسش چیست؟

 .ندبرسا خداوند به بیشتر معرفت نهایتاً و چرایی به را هاسوال این

 با آشنایی و الهی است معرفت الزم شرط جوییحقیقت فطري يروحیه کهاین خالصه

ساحات  تمام بهباید  جوحکمت جا کهاز آن حقیقت در. است آن کافی شروط جمله از مخلوقات

ي ساحات به عنوان کند با همه، لزوم آیت فهمی در او ایجاب میبنگرد آیت و نشانه دید به

 آشنایی اجمالی پیدا کند. "طرق الی اهللا"

اسب با هر فردتعلیم و تربیت رسالت آفرین متن  
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جویان ایجاب ي حکمت: لزوم شناسایی استعداد و عالقهجوحکمتلزوم خودشناسی از منظر   .۲

دهاي هاي علمی، معرفتی آشنا شود تا استعداي عرصههاي اصلی از همهسر نخ کند که بامی

ناگون       هاي گوبالفعل وکشف گردد. همچنین عالقهي او بالقوه و احتماالْ ناشناخته

و جایگاه واقعی  جهت ،ي اطلس علومو از طریق ارایهگیرد جویان مورد توجه قرار میحکمت

 گردد. هاي کاذب از صادق نیز تفکیک میکند. در این صورت عالقهخود را  پیدا می

ي علوم جو با نقشه و فهرست اجمالی همه: آشنایی حکمت جامعهلزوم نیازسنجی در از منظر  .۳

جو جامعه پیدا کند. حکمتشود که فرصتی براي شناخت وضع موجود و مطلوب می موجب

هاي هاي کلی جامعه در عرصهها و توانمنديیابد که به نیازمندياز این طریق فرصتی می

 مختلف علمی پی ببرد. 
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  7ضمیمه ي                          : 

از حضور  اید مدیریت خویش را به نحو احسن انجام دهد ادعا کند اشتهیی که انتظار دجواگر در آینده حکمت)7

 ؟دهیدرا پشیمان شده چه جوابی به او میست ساله اش در حکمتهشمثال 

مقدماتی انجام  جویی جوابی داد الزم استجوي پشیمان از حکمتکه بتوان به حکمتبراي این  

 .شده باشد

 جا به مسیري است که انتخاب نموده. برايتعصب بیغرور و  جوییاز آفات مهم حکمت  

پاسخ به که همان مقدمات الزم براي تدابیر زیر ،آسیب مهمپیشگیري و مبارزه با این آفت و 

 جویان پشیمان است در نظر گرفته شده است:حکمت

صیالت با دیگر همساالن خود که تح جو شود هر حکمتسعی می جوییکمتدر طول مسیر ح .1

یز جویی نز محاسن مسیرهاي غیر حکمتا تااند تعامل داشته باشد هدف خود قرار داده رایج را

 ها استفاده کند.مطلع گردد و از آن

بار به طور جدي با این چالش رو به حداقل در هر سال یک جو توسط بازوگیر خود هر حکمت .2

 طی کند.را ان یشود که شاید شایسته باشد مسیر عموم دانش آموزان و دانشجومیرو 

توسط اولیایش بررسی، اصالح، بازنگري و  جوبه طور دائمی، تداوم فعالیت حکمتالزم است  .3

 تایید شود.

نمدیریت خویشتن و جامعه تا امام متقی  
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  شود ولی موظف است صالح سرا شناخته میاگرچه به عنوان همکار حکمت هر بازوگیر .4

یر جویی او را به مسورت لزوم در هر کجاي از راه حکمترا در نظر بگیرد و در ص جوحکمت

 دانش آموزي و دانشجویی سوق دهد.

شود تا پلی را پشت سر خود میسلب ن جوحکمت امکان اخذ مدارك رایج دیپلم و لیسانس از .5

 خراب نکرده باشد.

ي تدابیر فوق متصور است هر انسانی به خصوص اگر قرار باشد بهترین مدیر با وجود همه       

سرا خود را موظف پشیمان شود در این صورت حکمتخود ي خویش به اذن اهللا باشد، از گذشته

از جو حکمت چهشیمانی وجود دارد امکان جبران آنداند به میزان منطق و تعقلی که در این پمی

  آن پشیمان شده است را فراهم آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ۲٥  
 

  1/7ضمیمه ي                          : 

خود رانسبت به این  توان وضعیت موجودلمتقین شدن است،چگونه میاگربتوان گفت مطلوب هرانسانی امام ا) 1/7

 مطلوب بیابیم؟

 براي پاسخ به این سوال توجه به این حدیث شریف مغتنم است:

 من مات و لم یعرف امام زمانھ مات میتة جاھلیة

 کسی که بمیرد و نشناخته باشد امام زمانش را به مرگ جاهلیت مرده است.

حرکت از جاي خویش، مقصد و مقصود داشتن است. کسی که دعاي  ي هربدون شک الزمه

م متقین حقیقی را بشناسد و به جرأت سوره ي فرقان را آرمان خویش قرار داده، الزم است اما 74

توان گفت به میزانی که نسبت به امام زمان خویش معرفت پیدا کرده از مرگ جاهلی نجات می

 یافته است.

 يمتقین قرار داده است براساس آیه مان خویش را تقرب به امامکسی که آروضعیت موجود 

ْنسانُ  بَلِ " قیامت يي مبارکهسوره 14  برخودش پوشیده نیست. " بَصیَرةٌ  نَْفِسھِ  َعلى اْإلِ

ها براي حرکت از ي کتب عرفانی و اخالقی ذکرگردیده اولین قدمهمان گونه که در کلیه

 وضع موجود عبارت است از:

 هایی که در خویش یافته است.ودگیترك آل .1

 انجام واجباتی که مکلف به انجام آن است. .2

 شود.هاي وجودي نیز میهاي فردي و اجتماعی و شکر نعمتدو مورد شامل مبارزه با ظلماین 

 

 

 فاصله ي من تا امام المتقین
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  8ضمیمه ي                     : 

 اندازي است ؟ اوج تعلیم و تربیتیِ خود داراي چه چشم يهسرا جهت رسیدن به نقطحکمت)8

هجري شمسی این گونه معرفی گردیده  1403سرا چشم انداز سال راهبردي حکمتدر سند 

 است:

دختر  40ي طرح جامع عملیاتی است که به عنوان نمونه براي حداقل کنندهسرا ارایه حکمت"

 و دانشگاه اجرا گردیده است. بیرستانپسر مهاجر از دو 

یل بلوغ تا اوارشد(  سوم يتعلیم و تزکیه براي مخاطبین دورهویاي پاین طرح به عنوان الگوي 

 شودتوصیه می) و نیاز جامعهو مشغولیت متناسب با استعداد فرد ي پدري زمان استقالل از خانه

) در گر( به گزینهاي انتخابي انسانا براي همهسو با باورهاي شیعی و ملی است امو اگر چه هم

اي مضطرانه تقدیم به به عنوان تحفهتواند می تفاده و بومی شدن است وي نقاط جهان قابل اسهمه

 "امام زمان (عج) گردد.

رود که ان شاء اهللا پس از تنظیم گردیده و انتظار می 1387ل چشم انداز فوق در سا
 سال از تنظیم آن، مورد دستیابی قرار گیرد. 15حدود 

نیاز به عزم ملی و زمانی بیشتر از  بدیهی است تعمیم و عملیاتی شدن آن در سطح ملی
رود تا داز فوق اشاره شده است انتظار میدارد. همان گونه که در چشم ان 1403سال 
هاي راحی شود که قابل توصیه به انساناین طرح به صورت کامل چنان ط 1403سال 

 گر باشد.انتخاب

 ر است.هرگونه تغییر در چشم انداز فوق توسط شوراي راهبردي امکان پذی

 

 

 سند راهبردي
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 9ضمیمه ي                                 : 

 علیم و تربیتی حکمت سرا چیست؟الگوي نظام ت)9

       سال حضور 10در زمان  (صلوات اهللا علیه و آله)ست که آن چه در مسجد النبیا آرزویمان آن

 .رخ داد الگوي ما شود  در مدینه (ص)پیام آور

یک محل  ،یک محل آموزش ،اهیک دانشگبلکه ده فقط یک مسجد نبو (ص)مسجد النبی

ک فضاي حتی ی است دادهده و اتفاقات مختلفی در آن رخ اي بویک فضاي محکمه وقرارداد 

سال حضور داشته و در  10جا صمیمی و ایجاد اخوت بین مؤمنین بوده است. معلم بشریت در آن

از این باید و ما  کنداعمال جمالی به طور اهاي خودش را روشفهرستی از توانسته مدت طول آن 

روي آن  شودنمیاین یک کار تخصصی و اجتهادي است و سلیقه اي  . البتهبگیریم لگوها اروش

تربیتی را و حق داریم فالن رفتار تعلیم  (ص)در مسجد النبی حضرتحکم کرد که از فالن رفتار 

       سرا تولیدکه در حکمتی سواالت. طلبدخودش را می هايومات و تخصصملز ،اقتباس کنیم

کار هم نیاز است پس  مه ایست براي انجام اجتهادهایی که از اهل فن مورد تقاضاست.شود مقدمی

 و هم ما بایدتبدیل شود رت به دستور العمل هاي حضروش تاکار فقاهتی صورت گیرد اجتهادي و

ي عمل به و زمینه منماییتولید سوال کنیم توسل و شفاعت جویی که از حضرت میبا 

 ها را ایجاد نماییم.دستورالعمل

بانی نظريسند م  
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شود به محکمات النبی(ص) این گونه است که سعی میروش نزدیک شدن به الگوي مسجد 

شود از عقل چه که محکمات تشخیص داده نمیآن باورهاي دینی و عقلی عمل شود و راجع به و

 جمعی استفاده گردد.

اده شود تا مورد ها به متخصصین هر دسته ارجاع ده برنامهسیر نیز سعی بر آن است کدر طول م

 گري قرار گیرد.ارزیابی و تصدیق
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  10ضمیمه  :  

 هاي بنیانی حاکم بر حکمت سرا چیست؟ ویژگ)10

 ، امامتنبوت ، عدل،توحید ن که شاملکه مبناهاي اعتقادیما است این منظور از ارکان حاکم

سرا اصول حاکم در حکمت. هاي نظام تعلیم و تربیتی مان را تشکیل دهدرکن و معاد است باید

کسی  ست)حکم کننده او همیشه محکم  این است که .( منظور از حاکمشده است نامیده "رکن"

بر اساس اصول  رین چیز ما اصول اعتقادیمان است و تتواند حکم دهد که محکم باشد محکممی

 شده است. تعریفسرا ارکان حکمت ،دین

توحید یک انسان در فطرتش لی است که قصدش توحید محوري باشد. انسانی متعا: رکن یک

جویی فطري منضوج باشد تعلیم و تربیت هاي حقیقتاگر تعلیم و تربیت با انگیزه .شودمیجستجو 

هاي الهی و فطري انگیزه ،براي علم آموزي هاي حرکت فردالزم است ریشهتوحیدي است یعنی 

 اشد.ب

 يتوجه ویژه شود. بواسطهکه خداوند به بشر داده حق انتخابی  به الزم است: رکن دو

 گردیده است.شریعت  نبوت و امامتاست که  در جهت عبودیت حق انتخاباز  حي صحیاستفاده

تا حدي که  کنیم و اب را به صورت حداکثري ایجادحق انتخ باید در ساختار تعلیم و تربیت

 .بدهیم که ظرفیت ندارد ظرفیت به او جایی حق انتخاب بدهیم و به او ت داردظرفیمخاطبمان 

عملی بکند که متناسب عمل جو حکمتاگر  .گري اوست نه فقط عملکردشهدف ما انتخاب

جوییرکان حکمتا  



  ۳۰  
 

از کارش ابتر است  ولی خودش این عمل را انتخاب نکرده باشد یک قسمتی باشد ظر مامورد ن

با حذف ما گر نیست و ي انتخاباست ولی یک جامعه داریم که عامل ايیعنی یک جامعه

منظور از حق انتخاب این است که انسان به سمت مقامی حرکت کند  شود.اعمالش هم حذف می

 که عبد خداوند شدن را با طی کردن تبعیت و اطاعت از عقل و دین با تمام وجود برگزیند.

خرت عمل در آها چیز ماندگار تنبر اساس معاد معتقدیم که : عمل صالح است. رکن سه

کارآمد یعنی من را  تعلیم و تربیت. گر ما باشدعملی که اصالح . عمل صالح یعنیصالح است

به عبارت   .که فردي موثر در جامعه گردم رفع کند چنان اصالح کند و مشکالت زندگی مرا

  .نفع ببخشد عالِم و اطرافیانشبه  و علم سودمند باشد دیگر

که در سند راهبردي و سند است سرا حاکم در نظام تعلیم و تربیت حکمتاصول این سه رکن 

 مفصال توضیح داده شده است. مبانی نظري
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 11ضمیمه ي           : 

 جویی را طی کرده است ؟ي حکمتسرا به چه کسی می گوید دورهحکمت)11

بر اساس  شتغال به این معنی کهبه کسی که توانمندي یا آمادگی اشتغال و ازدواج را دارد . ا

در فرصت اصلی خود  بتواندو  بخواهد، بداندهاي علمی و نیاز جامعه شناخت خویش، عرصه

و ازدواج ي پدري را داشته باشد از خانواده توانایی زندگی مستقل مشغول عمل صالحی گردد و

 شد.استعداد و آمادگی انتخاب زوج خود را داشته بابه معنی بلوغی است که 

جویی ویژگی و خصوصیتی است که شایسته است هر انسانی تا پایان که حکمتتوضیح این

جویی معادل فارغ التحصیلی از دانشگاه نیست ي حکمتر متصف به آن باشد. طی کردن دورهعم

آن رزق خود را موظف به انفاق  بلکه معادل کسی است که رزقی را یافته و به میزان بهره مندي از

 د.دانمی

جو به مقامی برسد که: بداند، بخواهد و بتواند به این معناست که شود حکمتکه گفته میاین

 رزق معنوي آمادگی براي ازدواج و مشغولیت را پیدا کرده است.

  ،سراحکمتمند شده است در اصطالح جویی که از چنین رزقی بهرهبه چنین حکمت

ان گفت کسی حکمت را مت انتهایی ندارد که بتوجا که حکشود و از آنگفته می "یابمتحک"

هاي نات بالقوه براي استفاده از حکمتامکاحداقل این است که  یابییافته است، منظور از حکمت

  الهی را یافته است.

 

 

 

 

ونظام نامه ي حکمت ج  



  ۳۲  
 

  12ضمیمه ي  :  

 چگونه می توان خانواده ها را متقاعد کرد که فرزندان خود را به این طرح بسپارند؟)12

را را سسپارد بلکه قرار است اولیاء حکمتسرا باي فرزندش را به حکمتست خانوادهقرار نی
خود را  ي اصلیوظیفه سرا با سپردن فرزندان مخالف است وبازوي خود قرار دهند. حکمت

 جو!حکمتنه داند خانواده می ي بهگزارخدمت
 عبارت است از: سرا به اولیاءي معرفی حکمتهاراه

 صورت مکتوب و شفاهیه ها و اهداف بتبیین برنامه .1

 هانشان دادن میدانی برنامه .2

 خواهیدوستی و حکمتي حکمتبه فرزندشان در دوره هاي مورديخدمات رسانی .3

سرا را به عنوان که دانش آموزان بدون این که حکمتهایی است برنامه دوستیي حکمتدوره

دف این است که دانش آموزان با جایگاه کنند و هین مدرسه بدانند در آن فعالیت میجایگز

ي هاها و روشانش آموزان فرصت آشنایی با آرماند یار و انتخاب آشنا گردند و اولیاياخت

 سرا را پیدا کنند.حکمت

صیلی خود را هاي تحانش آموزانی است که یکی از گزینهخواهی مربوط به دي حکمتدوره
 کنند.سرا فعالیت میرت انتخاب خود با حکمتي تطبیق قداند و براسرا یافتهدر حکمت

جویی بیشتر ي حکمتهاي دورهی نیز اولیاء با شرایط و محدودیتخواهي حکمتدر دوره
 شوند.آشنا می

 
 

 

 

اءنظام نامه ي اولی  

 



  ۳۳  
 

  13ضمیمه ي  :  

 سرا چیست؟)نقش بازوگیر در حکمت13

کنند ت میجو خدمبه حکمت براي آشنایی با ساحاتو اساتیدي که  مدرسیني در کنار همه

 نماید که با نیتی خالص و دیدي فراگیرتحت عنوان بازوگیر ایفاء نقش می سرا شخصیدر حکمت

 دبیر یا استاد راهنما و ناظم تربیتیهاي مشاور، مربی پرورشی، مسئولیتتواند جایگزین مجموعه می

ت جمیع ابعاد جو براي مدیریگر حکمتیاريبه عنوان یاور ولی، شود تا  در مدارس و دانشگاه

 اش باشد.وجودي

جویی نوعی تکامل همه حکمت جو در هر عزیمتی و نیز در تداوم راهجا که حکمتاز آن

 کند لذا  به بازوگیري نیاز دارد که :و سنت دنبال می ي انسانی را با رویکرد کتابجانبه

خود  يههاي گوناگون وظیفجو را در حوزهی در مواقف و مسیرهاي زندگی حکمتهمراه .1

 .جویان باشدي رجوع که خود احوال رس ِ حکمتنه تنها نقطه بداند و

ي علوم و معارف متخصص و جامع االطراف نیست ولی داراي نگاهی جامع اگرچه در همه .2

 علوم و معارف مختلف باشد. انتخابجو در گشاي حکمتو کلی است تا راه

ور مستمر مدنظر داشته باشد تا طه جو را بهاي روحی و جسمی و شخصیتی حکمتجنبه .3

 هاي مذکور ایجاد نماید.کان مدیریت خویشتن وي را در جنبهام

سرا و در فرآیندي که با کمک مدیر حکمت جو و بازوگیرالزم به تذکر است که حکمت 

  کنند.شود یکدیگر را انتخاب میانجام می جواولیاي حکمت

 

 

 بازوگیر

 



  ۳٤  
 

  1/13ضمیمه ي  :  

 کنند؟ با جایگاه بازوگیر از چه متونی استفاده میاي آشنایی یان برجوحکمت) 1/13

ه است جویان با جایگاه بازوگیر که در مدارس کمتر معادل داشتبه منظور آشنایی حکمت

 شود از جمله:اقدامات گوناگونی انجام می

 بینند.و رفتاري که از بازوگیران خود میآشنایی عملی با تعامل  .1

 اند.لعه نمودهمتون مربوط به بازوگیري را مطا کمک گیري از اولیاء که .2

 انجام شود. جویانخود حکمت که توسط بازنویسی متون مربوط به بازوگیري .3

شود که در صورت تمایل جویان فراخوان داده میي حکمتبراي انجام فعالیت سوم بین همه

که ویسی کنند. پس از اینخودشان بازنمتن معرفی جایگاه بازوگیر را مطالعه نمایند و با ادبیات 

ین میزان موفقیتشان مند متن بازوگیر را بازنویسی نمودند براي تعیجویان عالقهاز حکمت تعدادي

یزان ارتباطی که با آن پیدا شود آن متن را مطالعه نموده و مجویان تقاضا میاز دیگر حکمت

 اند را بیان کنند.کرده

     هاي بعدي متن تواند به عنوان ویرایشجویان میي دیگر حکمتنکات انتقادي و اصالحیه

 به حساب آید. "جوبازوگیر از زبان حکمت "

تابستان  ویرایش "جومعرفی بازوگیر از زبان حکمت"تحت عنوان  1/13ي هم اکنون ضمیمه

جویان یگر حکمتي دقابل استفاده ،جویان بازنویسی شده استکه توسط تعدادي از حکمت ،93

  د.باشمی

 

 

از زبان حکمت جویان بازوگیر  

 



  ۳٥  
 

  14ضمیمه ي  :  

 سرا چیزي معادل خالصه وضعیت تحصیلی مدرسه و دانشگاه وجود دارد؟)آیا در حکمت14

جو را ثبت گیري شخصیت حکمتشکل که استمجموعه مطالبی هاي شخصیتی بله، شناسه

که سیر ابعاد  هاي شخصیتی هم چون دفتر خاطراتی استناسههاي مربوط به شکند. نمون برگمی

 دهد.جو را گزارش میختلف شخصیتی حکمتم

 جوست.ت حداکثري سیر ابعاد شخصیتی حکمتثب ،هاي شخصیتیهدف از شناسه

 شود.مرتبط با وي تکمیل و استفاده می جو و افرادها توسط حکمتاین شناسه

هاي شخصیت با خالصه وضعیت تحصیلی از نظر محتوا این است که در خالصه تفاوت شناسه

شود اما می ثبتانش آموز و دانشجو در قالب نمره حصیلی صرفا میزان پیشرفت علمی دوضعیت ت

 :جو ابعاد مختلف شخصیتی شاملي شخصیتی حکمتدر پوشه

 ، ایمانیارادي -7تحصیلی    -6اجتماعی   -5عاطفی   -4اعتقادي   -3عقالنیت   -2انی جسم -1

 گردد. ثبت می

مدرسه و دانشگاه این است وشه با خالصه وضعیت تحصیلی این پ يهاي تهیهتفاوتاز دیگر  

  ي آن نقش فعال دارد.جو در تدوین و تهیهکه حکمت

 

 

هاي شخصیتیشناسه  



  ۳٦  
 

  15ضمیمه ي         : 

 محتواي آموزشی مدرسه و دانشگاه چیست؟ با سرا اصلی محتواي آموزش در حکمتهاي تفاوت)15

 سرا :محتواي آموزش در حکمت

 شود.انتخاب میجو وسط هر حکمت( مدیر ساحت) تمتخصصبا راهنمایی مدیران علمی  .1

 . جو استلوم قابل فهم و مورد انتخاب حکمتشامل تمام ع .2

آموزش سرا هاي متعلق به حکمتواري مکانهاي زندگی و خارج از چهاردیدر محیط معموال .3

 شود.می داده

به فرد یک تواند منحصر گردد و میجو انتخاب میهاي فطري حکمتبراساس انگیزه .4

 جو باشد.حکمت

 شود.جو آگاه است انتخاب میبه شرایط شخصیت هر حکمت که و بازوگیري ءبا نظارت اولیا .5

(ساحات موضوع علمی، معرفتی و مهارتی  32در قالب محدود به چند کتاب درسی نیست و  .6

 ) طبقه بندي شده است.علم

ي دورهاز حدود  چهارسال( ه صورتی که پسشود بآغاز هر شش ماه مجددا انتخاب می در .7

 .کندپیدا میي ساحات آشنایی اجمالی جو با همهحکمت )اول

براساس استعداد و نیاز شناسایی شده از تواند جو میحکمت ،در حدود چهارسال دوره دوم .8

  متخصص شود.جامعه در بعضی ساحات 

)ساحات علممحتواي آموزشی(   



  ۳۷  
 

 .نیاز را داشته باشدترین پیشگردد که کممی  اي ارایهبه گونه .9

 علم نافع به حساب آید.جو براي حمکتشود که اردي از علوم فرا گرفته میمو  .10

جو به علوم بیشتر شبیه به ین حکمتشود تا نگاه آغازمعموال از کل به جز آموزش داده می  .11

 د تا خزنده در زمین.نگاه پرنده به زمین باش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ۳۸  
 

  16ضمیمه ي  :        

 ها را تایید و تصدیق می کند؟شوند و چه کسی آنري میمطالب ساحات چگونه جمع آو)16

ي زیر گانه 15موارد گانه یک فرد یا تیم متخصص در آن حوزه  32براي هر یک از ساحات 

 :کندتهیه میرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آید و با توجه به پژوهشی ي آن ساحت به حساب میپایان اولین نسخه ،مرحله 15اتمام این 

شنهادي دیگر توسط دیگر متخصصین هاي پیي نسخهطرح همچنان آمادگی دریافت و تهیهبودن 

 وجود دارد.

 تعریف ساحت 1
 هدف و ضرورت ارائۀ ساحت 2
هاي کلیبندي حوزههاي کلی به همراه تعریف و طبقهحوزه 3  
بندي عناوین اصلیبه همراه تعریف و طبقهعناوین اصلی  4  
 جایگاه کاربردي عناوین اصلی 5
 کتب و منابع موجود 6
هاي ارتباطی با ایشاندانشمندان و متفکران و راه 7  
 تاریخچۀ ساحت 8
هاي ساحتحداقل 9  
نیازها براي ساحتحداقل پیش 10  
 میزان انطباق محتوا با کتب نظام فعلی 11
اسی ساحتشنآسیب 12  
هاي اختصاصی ارائۀ محتواشیوه 13  
 راهنمایان ساحت  براي ارائۀ محتوا 14
 ارزیابان و تصدیقگران ساحت 15

 آشنایی مختصر با ساحات



  ۳۹  
 

کند می گر در آن علم را معرفییقگر ساحت چندین ارزیاب و تصدتدویني پانزدهم ر مرحلهد

و از نظرات اصالحی آنان استفاده و نظر ارزیابان برسد  چه تدوین گردیده است به رؤیتتا آن

ن که آمادگی مطالعه و اظهار نظر راجع به جا دارد از فرهیختگان و متخصصیمرحله شود. در این 

مسئول  طریق تواهاي مورد نیازشان ازا دارند دعوت شود که با دریافت محمحتواهاي تولیدي ر

 ساحات به این پژوهش دست یاري دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ٤۰  
 

  1/16ضمیمه ي         : 

 ند؟ کناز چه متونی استفاده می روش ساحتیبراي آشنایی با  یانجوحکمت) 1/16

ا کمی بیگانه و پیچیده به نظر سرجویان تازه وارد به حکمتروش ساحتی که براي حکمت

 در زمان کوتاهیجویان دارد گر حکمتخیت و ارتباطی که با فطرت انتخابرسد، به دلیل سنمی

 کند.جویان باز مینوس و مطلوب جاي خود را بین حکمتبه عنوان روشی ما

جویان براي روش ساحتی از توجیه ست که چه بسا توجیه حکمتمحسوس ااین نکته تا حدي 

 تر صورت گرفته است.زودتر و سهل ،مدرسان و معلمان

اند تعدادي از روش ساحتی داشته جویان در فهم خوبی که ازبه منظور استفاده از توان حکمت

 "جویانتي حکمژهآشنایی مختصر با ساحات وی"بادرت به تنظیم متنی تحت عنوان ها مآن

 نمودند.

جویان یا تواند در اختیار دیگر حکمتجویان است میاین متن که به قلم خود حکمت

 مند به آشنایی با روش ساحتی قرار گیرد.نوجوانان عالقه

نظراتی که پیرامون متن  جویان و اظهاري حکمتت ویرایش این متن بر اساس مطالعهبدیهی اس

 .پذیردمیدهند، صورت ارائه می

 

 

 

 

ان ویژه ي حکمت جوی آشنایی مختصر با ساحات  



  ٤۱  
 

 17 ي ضمیمه  : 

 گیرد؟چه چیزهایی از هر ساحت را فرا میدر اولین رویارویی با هر ساحت  جو حکمت )17

افتد. یکی قبل از تفاق میدر دو زمان ا سرادر حکمت جو با هر ساحترویارویی حکمت     

الزم است  رطانتخاب ساحت و یکی بعد از انتخاب. دقیقا همان گونه که شما براي انتخاب یک ع

اولین رویارویی با ساحت جو نیز در ي آن مطلع شوید حکمتاز ظاهر، قیمت و مختصري از رایحه

 شود.ي کلی آن ساحت آشنا میبا نمایه

 محتواي این نمایه براي هر ساحت عبارت است از:  

 تعریف .1

 هدف، ضرورت و موضوع .2

 هاي اصلی و کلیطبقه بندي .3

 واررهي بسیار گذرا و اشاتاریخچه .4

 اي از کاربردهاي جزئینمونه .5

 هاي علمی بشر پیرامون آنسواالت و نایافته .6

 آشنایی با بعضی از منابع مطالعاتی .7

 آشنایی با بعضی از استفاده کنندگان از آن .8

 ي انتخاب ساحت است.شود که الزمهفوق تبیین ساحت گفته می به مراحل  

جو با ن را انتخاب کرد رویارویی حکمتآ جواز تبیین ساحت در صورتی که حکمت پس  

 ) توضیح داده شده است.20شود که در روش ساحتی( ضمیمه تر میساحت گسترده

 

 

ي ساحاتنمایه  



  ٤۲  
 

  18ضمیمه ي  : 

به حساب     (علم غیر سودمند)ینفع، الچه علومی در دیدگاه شمامالك علم نافع(علم سودمند) چیست و )18

 ؟  آیدمی

          به دو قسمت سودمند و غیر سودمند و حتی مضر اردي ارزش و مقامی که دعلم با همه

 شود.طبقه بندي می

بندي در علوم و نجات مخاطبین از پرداختن به علوم مضر یا غیر نافع از هتوجه به این طبق

هاي علم نافع را در موارد زیر توان مالكبه طور خالصه می ست.سراحکمتاهداف متعالی 

تر سودمند ،زیر را بیشتر داشته باشد هايهر علمی به میزانی که مالكرت که بدین صو ،برشمرد

 است:

 جویی آن علم را بیاموزد.ي حقیقتانگیزهنیت و علم آموز با  .1

 به بندگی انسان و رشد و تعالی او کمک کند. موضوع علم .2

 .شودو نورانیت قلب  خشیت موجب در وجود علم آموز .3

 ي انسانی باشد.نیاز جامعهمورد  .4

 م گردد.در عالِ عمل صالحجر به من .5

 

 علم سودمند



  ٤۳  
 

علم که خوراك جان است را با غذایی که خوراك تن است مقایسه  ،براي روشن شدن مطلب

 نمایید. در صورتی غذا و خوراك براي ما سودمند است که:

گی چنان ، مصرف کنیم نه به قصد لذت و خوشمزبه قصد فایده و رفع نیاز به مواد غذایی .1

در آغاز غذا خوردن معرفی  "بسم هللا"این اصل با گفتن  ه وزن گردیم.بخوریم که دچار اضاف

 گردد.می

معرفی  "فلینظر االنسان الی طعامھ"این اصل با نماد  سالم و مفید باشد.ي غذا مواد تشکیل دهنده .2

 گردد.می

ی معرف "ما رزقناکم"این اصل با  غذاي سالم با شرایط مزاجی و گوارشی ما مطابقت داشته باشد. .3

 .گرددمی

 گردد.می معرفی "کلوا و اشربوا و التسرفوا"این اصل با  ن غذا احتیاج داشته باشد.بدن ما به آ .4

این اصل با نماد  پس از مصرف غذا از انرژي حاصل از آن غذا در جهت کمال استفاده ببریم. .5

 گردد.در پایان غذا معرفی می "الحمد� و شکر�"گفتن 

 

 

 

 

 
 
 



  ٤٤  
 

  19ضمیمه ي  :  

 عنوان متصور است؟ 32آیا کمتر یا بیشتر شدن این  بر چه اساسی تعیین شده اند؟ گانه 32 )عناوین ساحات19

 اند:زیر تعیین کننده بوده يدر تعیین عناوین ساحات سه مولفه

 هاي توصیه شده.رت در تعیین و معرفی علوم و دانشاستفاده از قرآن و عت .1

هاي هاي دانشگاهی و شغلو جامعه مثل رشته ز علمیعلوم رایج و موجود در مراک احصاء .2

 گوناگونی که به علوم مختلف نیاز دارد.

 ي سنی بعد از بلوغح درك و فهم عمومی جوانان در ردهدر نظر گرفتن سط .3

        هاي گوناگونی از علوم، معارف، مهارت و هنردر قالبهاي فوق، عرصهبا توجه به مولفه

 است.ساحت معرفی گردیده  32

هاي علوم اند که بتوانند سرچشمهگان عناوین ساحات دنبال این بودهکنند، تدویندر حقیقت

هاي درنظر گرفتن نیاز جوانان و آرمانگوناگون موجود در مراکز علمی و اشتغالی جامعه را با 

 دینی معرفی نمایند.

یک  که اگرماییدشود با دقت نظر بررسی ندعوت میي عزیز از شما خوانندهدر همین جا 

ي مجموعهاي در دین وجود دارد که به عنوان زیر اهی یا شغلی در جامعه و یا توصیهي دانشگرشته

 گیرد آن مورد یا موارد را به مسئول ساحات اعالم فرمایید.یک یا چند ساحت قرار نمی

دي ساحت بر اساس فهم عموم مخاطب است و طبقه بن 32بندي این  شایان ذکر است طبقه

جویان در انتخاب ساحات هستند    ت توسط بازوگیران که یاریگر حکمتمنطقی علوم الزم اس

  مد نظر قرار گیرد.

 قابل توصیه است. گوناگونبراي مخاطبینعنوان 32تفکیک نمودن اینتلفیق یابراساس مطالب فوق

 
 

گانه 23ساحات   



  ٤٥  
 

 :  1/19ضمیمه ي 

 م به ذکر می دانید؟، چه نکته اي را الز اقتصاد و معیشت ساحت از) 1/19

 انتخاب ساحت اقتصاد و معیشت این مقدمه الزم است که در جویاني حکمتبراي ایجاد انگیزه

در  جنگ يهصحن بلکهنظامی با تانک و توپ نیست  يهمبارز فقط ،کشورها جنگ امروزي بین

ا گفتمانی خصوص کشوري همچون ایران به ها و کشورها ببه وسعت تمام قارّه ي اقتصاد،عرصه

گیرد و تحت تأثیر مسائل اقتصادي قرار میانقالبی است. بسیاري از تصمیمات سیاسی کشورها 

عه بازارهاي محصوالت خود هاي سیاسی کشورها در خدمت فعاالن اقتصادي براي توسقدرت

گیري سیاسی ر جهت تصمیمگیرند و از اهرم اقتصاد براي تهدید و تطمیع کشورها دقرار می

مد اقتصادي دارد که عدم توّجه اتصمیم سیاسی سیاستمداران یک پی رو هر شود. از اینده میاستفا

مردم به ویژه  يهباشد و دانستن اقتصاد آن براي همداشته  ه آن ممکن است عواقب شدیدي در برب

 باشد.کارگیري در فعالیت خود ضروري می یان براي بهجوحکمت

ي درك مسائل مادّي افراد و ان بخشی از ساحت) اقتصاد برا(تاکید بر علم به عنوختن علمآمو

فرد، خانوار، بنگاه و یا یک کشور) به افزایش سطح رفاه  (گیري در سطح خُرد و کالنتصمیم

 کند.ي از هدر رفتن منابع کمک میجامعه و جلوگیر

شناسی،  جامعهعلم اقتصاد ازسایر علوم از جمله علوم سیاسی، ریاضیات، آمار، روانشناسی، 

نماید و دید وسیعی نسبت میبرداري  .. براي تکامل و پیشرفت خود بهره.فیزیک، محیط زیست و

 .نمایدایجاد میبه رفتار بشر به عنوان یک فرد اقتصادي و اجتماعی 

گونه مشارکت در د به خاطر مشاغل مدیریتی و یا هرجا که بسیاري از افراد ناگزیر هستناز آن 

ها با علم الیت اجتماعی خود تصمیمات اقتصادي اتخاذ کنند، عدم آشنایی آنامور معاش و فع

تساحت اقتصاد و معیش  



  ٤٦  
 

، به روبرو کرده استاي در امور روزمره ها را با مشکالت عدیدهاقتصاد و مفاهیم خاص آن، آن

هاي علم اقتصاد روي آورند و برخی اند به مطالعه کتابناگزیر گردیدهکه عموم مردم طوري

 اند.مطلع در زمینه مسائل اقتصادي شدهمشورت با افراد  دیگر نیز ناگزیر به

استخراج چارچوب  از دیدگاه اسالمی و اقتصاد هاي علمنواقص و مغایرت ت،توجه به آفا

یان قرار گیرد و این خود جوحکمتتوجه  باید موردنظام اقتصادي اسالم، از مواردیست که 

 .ستجوتحکم يحرکت دهنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ٤۷  
 

 :  2/19 ضمیمه ي

 

 جو ممکن است موجب انتخاب ساحت امداد و نجات گردد؟هایی در حکمتچه انگیزه) 2/19

هایی از قبیل: امدادگر کوهستان، امدادگر راه ي شغلتواند سرچشمهساحت امداد و نجات می

، غریق نجات، نشان، مدرس هالل احمر، مدیر بحرانمدادگر درون شهري، آتشو جاده، ا

 واصی و ... باشد.و غدریانوردي 

جویان براي بهره برداري از ي حکمتهاي تقویت انگیزهي اشتغال، از جمله راهعالوه بر انگیزه

جا که خداوند حی و یات طلبی در هر انسان است. از آنساحت امداد و نجات توجه به فطرت ح

چون امداد و نجات گرایش دارد که حی و قیوم باشد و  به طور فطري قیوم است هر انسانی نیز

جویان بلکه ن دارد، شایسته است نه تنها حکمتارتباط مستقیم با احیاء و کمک به احیاء هم نوعا

 مقدماتی و اجمالی داشته باشند.ها نیز با این ساحت آشنایی ي آناعضاي خانواده

ي سیل و دیگر حوادث طبیعی و بشرهایی که ناشی از زلزله، جویان به صحنهاعزام حکمت

 جویان به ضرورت استفاده از این ساحت پی ببرند.ده است، فرصت مناسبی است که حکمتبو

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساحت امداد و نجات
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 : 3/19ضمیمه ي 

 محتواي ساحت امور دفاعی و نظامی با محتواي کتب آموزش و پرورش چه تفاوتی دارد؟) 3/19

جو معرفی به طور اجمال و فشرده به یک حکمتاگر بخواهیم ساحت امور دفاعی و نظامی را 

 ي کافی را برد.ها بتوان بهرهازکتاب تنظیم شده براي دبیرستانشاید  ،نماییم

جا که بسیاري از ، اما از آني ساحت امور دفاعی و نظامی بسیار گسترده استاگرچه دامنه     

شود براي بهره مندي از ی مثل ارتش و سپاه است، توصیه میهاي آن در تخصص مراکز نظامحیطه

 اقدام زیر صورت گیرد: سهن ساحت ای

دي گرفته شود و به طور دقیق و مربوط به این درس در مدارس جمطالب مندرج در کتب  .1

 جامع مورد مطالعه قرار گیرد.

ي این ساحت پاسداران انقالب اسالمی در زمینههاي مرتبط مثل بسیج سپاه طریق سازمان از .2

 ارتقاء الزم ایجاد شود.

ن قابل جویاخصی که به طور انفرادي براي حکمتیی مثل آموزش دفاع شهاي فعالیتزمینه .3

 ها تبیین شود.فراگیري است براي خانواده

 

 

 

 

 

 

 

 ساحت اموردفاعی و نظامی
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 : 4/19ضمیمه ي 

 
 جویان به ساحت تاریخ چیست؟حکمت ه بودنعلل کم انگیز) 4/19

 :باشدمی موارد زیر  ،جویان در انتخاب ساحت تاریخحکمت ه بودناز جمله عوامل کم انگیز

 (تفکر حکمی)؛جوحکمت.عدم فعال بودن تفکر خود 1

 کرد؛توان جستجومی ی که در تاریخاز علت وقایعسوال ایجاد .عدم 2

 ؛هاي تاریخ.عدم چشیدن طعم حکمت3

 ؛در مدارس .تکالیف حفظ محور4

 و پاسخ متناسب. جوحکمت.عدم توجه به نیاز 5

هاي تاریخی که با حذف عوامل فوق، سنت ایسته استجویان شبراي تقویت انگیزه در حکمت

 شود، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.ات انسانی میباعث تکرار حوادث در اجتماع

ي آن ساحت است گر تاریخچهي ساحات وجود دارد و نشانهایی که در همهتوجه به قصه

 تواند به عنوان فعالیت ساحت تاریخ به حساب آید.می

 

 

 

 

 

 ساحت تاریخ
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 : 5/19ضمیمه ي 

 

 جو توجه دارد؟ربیت بدن فقط به بعد جسمانی حکمتآیا ساحت ت) 5/19

 حرکتی هايفعالیت طریق از تالش می کند و دهدمی قرار بهانه و واسطه را جسم بدن، تربیت

 رکبمَ برساند. جسم ست،ا) کامل انسان(شدن ربانی که تزکیه هدف و غایت به را فرد، جسمانی و

ساحت تربیت بدن ابزاري است براي نزدیکی  .دهد افزایش را وحر از اطاعتش باید و هست روح

 به خداوند.

یادآور این نکته است که توجه به نقش تن و بدن  "عقل سالم در بدن سالم"جمله ي معروف 

 تا چه میزان در سالمت عقل، فکر و نفس انسانی موثر است.

بیت بدن شامل مجموعه هاي ورزشی در مدارس نیست بلکه ترمنظور از تربیت بدن، کالس

 هایی است که منجر به دو نکته می شود:دياطالعات و توانمن

 ورزیدن بدن .1

 پروراندن بدن .2

 

 

 

 

 

 ساحت تربیت بدن
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 : 6/19ضمیمه ي 

 

 جویان چیست و چه تعریفی از این ساحت دارید؟اي عمومی ساحت جغرافیا براي حکمتکاربرده) 6/19

دهد می نگاهی جامع و حکیمانه ه انسان این است که ب ،جغرافیاترین کاربردهاي ساحت از مهم

ر نظر گرفته شود. از دطبیعی و محیطی نیز جوانب ي انسانی، هاشود در تحلیل پدیدهو باعث می

دان باید به شود. یک جغرافیپیرامون انسان میطبیعی شناخت قوي نسبت به اتفاقات اعث طرفی ب

چون جامعه شناسی، اقتصاد، حث انسانی هممباحث زیر بنایی همچون فلسفه و معرفت شناسی ، مبا

ف داشته باشد بنابراین ... اشراشناسی وشناسی و آب و هواچون خاكمدیریت و مباحث طبیعی هم

 برد.قدرت فکري تحلیلی انسان را باال می

 سرا این گونه تعریف شده است:ساحت جغرافیا در حکمت

ب زمان و مکان مطالعه و یی انسان را در قالجغرافیا علمی است که فرآیند توسعه الگوهاي فضا

 باشد.ها در مکان و زمان میو پراکندگی آن هامطالعه پدیدهکند. جغرافیا علم بررسی می

 

 

 

 

 

 

 ساحت جغرافیا
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 : 7/19ضمیمه ي 

 

 رود؟کند چه حداقل انتظاراتی میحکومت و علوم سیاسی را انتخاب میجویی که ساحت از حکمت ) 7/19

جو باید از ساحت حکومت و علوم سیاسی بداند، بخواهد و بتواند هر حکمتهایی که حداقل    

 شامل موارد زیر است:

 الف) شناخت مدل هاي مختلف حکومت

 ب) شناخت نوع حکومت فعلی کشور

 پ) آگاهی اجمالی از قانون اساسی ایران

 ت) تاریخ انقالب و چرایی وقوع انقالب اسالمی

تواند بر اساس عالقه و گرایشی که به موضوعات جو میهاي فوق هر حکمتعالوه بر حداقل

 هاي کلی گوناگونی از این ساحت را انتخاب نماید.علوم سیاسی دارد، موضوعات و حوزه

 هاي کلی این ساحت عبارت است از:حوزه

 

هاي کلیزهحو        

 عناوین اصلی

هاي حکومتیالف)تئوري  

)هاي گوناگونها در دیدگاه(حکومت  
هاهاي موجود حکومتنهنموب)  

 جمهوري اسالمی ایران والیت فقیه 1

هاي کمونیستیحکومت لیبرالیسم 2  

اییهاي تلفیقی اروپحکومت محافظه کاري 3  

هاي پادشاهیحکومت مارکسیسم 4  

  استبدادي 5

 

 

 

 ساحت حکومت و علوم سیاسی
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 : 8/19ضمیمه ي 
 

 اند داشته باشد؟توجو میعه چه نقش کاربردي در زندگی حکمتساحت خانواده و جام) 8/19

ترین کاربرد ساحت خانواده و جامعه این است که این ساحت سعی دارد اهمیت بحث مهم 

ها ه اثبات برساند و یکی از این راهي ابعاد وجودي شان بجویان در همهدسازي را براي حکمتخو

 حضور در بستر خانواده و جامعه است.

 ي سالم منتج شود.ي سالم و جامعهتن خانوادهتواند به داشخودسازي تک تک افراد جامعه می

مختلف جویان بیاموزد که معاشرت و ارتباطشان را با افراد تواند به حکمتاین ساحت می

 چگونه تنظیم و مدیریت کنند.

همچنین سعی کنند جایگاه خود را به عنوان یک مرد و یا یک زن چه در سطح خانواده و چه 

 در سطح جامعه پیدا نمایند.

ي تشکیل خانواده جو که مقدمههاي حکمتمجموعه نیازمندي به در ساحت خانواده و جامعه

ي داند در عرصهقداري که الزم میجو به مشود و هر حکمتو حضور در جامعه است، توجه می

 جامعه حضور فعال داشته باشد، به این ساحت نیازمند است.

 

 

 

 

 

 

 

 ساحت خانواده و جامعه
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 :  9/19ضمیمه ي 
 

 هاي ادبی مثل جایگاه دروس ادبیات در مدارس است؟انشآیا ساحت د) 9/19

به  ها باو این خواستههایش است ن خواستهعامل پیوند یک نوجوان با والدین خود از طریق بیا

ن نوجوان و بزرگترها را حل بسیاري از مشکالت میا دتوانگیري زبان و ادبیات صحیح میکار

 اید.نم

هاي ادبی، در ارتباطات روزانه است. از اربرد ساحت دانشترین سطح کترین و ابتداییپایین

هاي بعدي هاي صحیح و انتقال تفکرات عالی به نسلاین ساحت براي مکتوب کردن اندیشه

شود. از مکتوبات گذشتگان که به صورت نظم یا نثر به دست ما رسیده است نیز      استفاده می

 باشیم. توان بهره مندي درستی در زندگی داشته می

جویی که این در مدارس تفاوت زیادي دارد حکمت هاي ادبی با دروس ادبیاتساحت دانش

هاي ادبی از ي عرصهین فرصت را پیدا کرده است در همهکند در حقیقت ارا انتخاب می ساحت

 جمله موارد زیر فعالیت نماید:

 ؛شعر .1
 ؛قصه .2
 ؛تاریخ ادبیات .3
 ؛دستور زبان .4
 ؛هاي ادبیآرایه .5
 ؛نثر .6
 .الام .7

 

هاي ادبیساحت دانش  
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 : 10/19ضمیمه ي 
 

 سرا معادل چه دروسی در مدارس است؟سی در حکمتساحت دشمن شنا) 10/19

و  ندارد دشمن شناسی وجود صورت مستقیم هیچ عنوانی در خصوص ه ب ارسمد متاسفانه در

 .یدا کنندپاز دشمن غیر مستقیم از تاریخ و شرح گذشتگان درکی دانش آموزان به صورت شاید 

ي کنونی شناخت جایگاه و انواع دشمنان بیش از پیش ضرورت پیدا که در زمانهجا از آن

 گردد.جویان عرضه میدشمن شناسی به طور مستقل به حکمتکرده است ساحت 

نفس و یا ساحت این ساحت از نظر جایگاه طبقه بندي علوم در ساحاتی مثل ساحت معرفت ال

ر اشاره وار به جایگاه شیطان و آن ساحات نیز به طو گیرد و به همین منظور درعقاید نیز قرار می

 شود.ب او اشاره میحز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساحت دشمن شناسی
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 : 11/19ضمیمه ي 

 کند، شامل چه مواردي است؟جو را در ساحت رسانه توانمند میهاي مختلفی که حکمتعرصه) 11/19

 آورد:توان به عنوان کاربردهاي ساحت رسانه و رایانه به شمار هاي زیر را میزمینه

 ؛د با معضالت فرهنگی مربوطهپذیري در برخوررفع نیازهاي روزانه و عدم آسیب .1

 ؛هاي دیجیتال و ابزارهاي رایانشیاي از رسانهحرفه ياستفاده .2

 ؛افزاري هوشمند و غیرهوشمندهاي نرمنویس سامانهگر، طراح و برنامهتحلیل .3

 ؛هاي دو بعدي و سه بعدي و بازيانیماتور انیمیشن .4

 مجلد ساحت رسانه و رایانه این ساحت این گونه تعریف شده است: در

 پردازد.هاي دیجیتال میرایانشی و رسانه هاياین ساحت به نگاشت دیجیتال، ماشین

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساحت رسانه و رایانه



  ٥۷  
 

 : 12/19ضمیمه ي 

 

 جو خواهد بود؟ریاضی شامل چه مباحثی براي حکمت ساحت) 12/19

ک، عمران، معدن، ی و مهندسی مانند برق، مکانیي فنهاي مجموعهمنشا فعالیتساحت ریاضی 

. همچنین پژوهشگران علوم نظري و کاربردي مانند محققان شیمی، باشدکشاورزي و... می

ي قابل توجهی     دي و اجتماعی از این علم استفادهفیزیک، منجمان، مدیران و برنامه ریزان اقتصا

 کنند.می

ممکن است یک یا چند کند در حقیقت خاب میجویی این ساحت را انتهنگامی که حکمت

 هاي زیر را انتخاب کرده باشد:رشته از رشته

 جبر، هندسه، آمار و...

هایی از ه هر کدام گرایشهاي گوناگونی کو پس از انتخاب ساحت ریاضی، حوزهاز این ر

ستعداد ریاضی اي گردد و از این طریق نوع و زمینهآید براي او تبیین میاین ساحت به حساب می

 شود.او نیز شناسایی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساحت ریاضی



  ٥۸  
 

 :  13/19ضمیمه ي 

 

 هاي رایج غربی در بین ساحات چیست؟ي قرار دادن ساحت زبانفلسفه) 13/19

ي ارتباطات به قدري وسیع و رهیزبانان خود نیست بلکه داانسان فقط نیازمند ارتباط با هم

 ست.چه بسا ضروري ا هاي دیگر الزم وور شده که دانستن زباناپهن

گرایش و تمایالت افزایش و  از طرفیي غیر مسلمان دنیاي غرب و جامعهلزوم تاثیرگذاري بر 

ترین مهم دهد.ضرورت توجه به این ساحت را نشان می ،دیگر افراد به دین مقدس اسالم از طرفی

 باشد.یسالم و رفع شبهات  به جهانیان ماستفاده از این ساحت در جهت تبلیغ دین ا

 هاي رایج غربی در این ساحت عبارتند از:منظور از زبان

 زبان انگلیسی .1

 زبان فرانسوي .2

 زبان آلمانی .3

 

 

 

 

 

 

 

ي رایج غربیساحت زبان ها  



  ٥۹  
 

 :  14/19ضمیمه ي 

 

 محتواي ساحت زمین شناسی با کتب زمین شناسی مدارس چقدر هم پوشانی دارد؟) 14/19

مرتبط در نظام آموزشی  اگر بخواهیم به وجه اشتراك و افتراق ساحت زمین شناسی با کتب

الزم است بگوییم از نظر سرفصل مباحث آموزشی کتاب زمین شناسی سال سوم توجه کنیم، 

دبیرستان به مباحث زمین شناسی اقتصادي، سنگ شناسی، آب شناسی، رسوب شناسی و محیط 

ک، زیست پرداخته است وکتاب علوم زمین چهارم دبیرستان به مباحث ژئوشیمی، ژئوفیزی

پردازد. در مجموع کلیت مباحث ساحت زمین شناسی و کتب نیک، نفت و فسیل شناسی میتکتو

 پوشانی و اشتراك هستند.ی داراي همدرس

اي که این ساحت با کتب زمین شناسی دارد تفاوت در محتواهاي ارائه شده  تفاوت عمده

 باشد بلکه تفاوت در موارد زیر است:نمی

 ؛تعلیم مباحث شناساندن دیدگاه الهی در خالل .1

 .ي مطالبو ترتیب ارائه تر عناوین ساحتبیان کاربردي .2

 

 

 

 

 

 

 

 ساحت زمین شناسی



  ٦۰  
 

 :  15/19ضمیمه ي 

 

 شود؟به ساحت سبک زندگی عالقه مند می جو چگونهحکمت) 15/19

بُعد چند به جویان توسط حکمت دینی جهت ایجاد انگیزه براي انتخاب ساحت سبک زندگی

 :باید توجه نمود

خود ارتباط که اهمیت سبک زندگی براي این .است شبا خودجو حکمت تعامل: اولبُعد 

 .با خویش تبیین شودشخص 

تکنولوژي و ي ها به واسطهنآها و نیاز اصلی میل جوان أکه مبدبا توجه به این :دوم بُعد

، الزم است تغییر کرده است ...و هاگاهی خانوادهآهاي ناسالم و نایغات غرب و خوراكتبل

گاهی دهیم که خداوند در آها نآفانه بررسی و تبیین نماییم و به ها را موشکانآ اي واقعینیازه

 .دنرومی و سویی فطرتشان چه چیزهایی قرار داده و در حال حاضر به چه سمت

شعار سبک . ل استآمی زمان ظهور با سبک زندگی ایده تبیین حکومت اسال: سوم بُعد

یک ها در آن متعالی يها جهت ایجاد انگیزهانتظار در جوان زندگی مهدي پسند و ایجاد فرهنگ

 آید.ضرورت به حساب می

 مجموعه هاي کلی ساحت سبک زندگی شامل مطالبی است کهذکر است که حوزهتالزم به 

 در برگیرد. باید مباحث اخالقی و احکام را

 

 

 

 

 

یساحت سبک زندگی دین  



  ٦۱  
 

 :  16/19ضمیمه ي 

 

ي انتخاب شیمی را ساحات انگیزه رط است که بتوان از طریق دیگساحت شیمی با چه ساحات دیگري مرتب) 16/19

 جو تقویت نمود؟در حکمت

 ساحت شیمی با ساحات زیر مرتبط است:

 ساحت قرآن: چرا یک سوره به نام حدید است؟ 

 باشندب هستند و به زبان عربی میشیمی که نا از ساحت عربی: منابعی

 ساحت تاریخ: زندگی دانشمندان شیمی

 هازمین شناسی: تفاوت رنگ خاك ساحت

 ساحت علوم زیستی: مباحث مرتبط با بیوشیمی

 هاي شیمیاییساحت دشمن شناسی: سالح

 و...

جویان در این ساحت را ي حکمتتوان انگیزههاي اشاره شده در فوق میبا توجه به ارتباط       

  ویان توجه نمود.جگوناگون این ساحت در زندگی حکمت تقویت نمود و به کاربردهاي

 

 

 

 

 

 

 

 ساحت شیمی



  ٦۲  
 

 : 17/19ضمیمه ي 
 

 جویان ممکن است چه چیزهایی باشد؟موانع انتخاب ساحت عترت در حکمت) 17/19

 باشد:می یان جهت انتخاب ساحت عترت موارد زیرجوحکمتازجمله عوامل عدم انگیزه در 

 ؛راحت طلبی عمومی .۱

هاي زیاد براي خاطر وجود تریبون به علیهم السالم اهل بیت ياحساس اغناي کاذب درباره .۲

 ؛ي این مباحثارایه

 .عدم توجیه و انگیزش الزم و کافی .۳

قرآن، مطالب این ساحت در بسیاري از ساحات دیگر قابل مشاهده است مثال در ساحات 

عقاید، معرفت النفس، سبک زندگی، دشمن شناسی و مکاتب عرفانی شاهد سیره و سخنی از 

جویی که باشند. در حقیقت حکمتهستیم که همان ساحت عترت میسالم معصومین علیهم ال

 کند.تري از این ساحت آشنایی پیدا می ي عمیقکند با مبانی و گسترهانتخاب می ساحت عترت را

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساحت عترت



  ٦۳  
 

 : 18/19ضمیمه ي 

 

 جو می رود چیست؟ظارهایی که در ساحت عربی از حکمتحداقل انت) 18/19

توان به موارد زیر اشاره ي اول الزم است بداند میجو در دورهاز حداقل هایی که حکمت 

 کرد:

 اسم، فعل، حرف، جمالت اسمیه و فعلیه

جو با انتخاب این ساحت ممکن است اهداف گوناگونی را دنبال نماید. اگر چه حکمت

از  تواند وي را کمک نماید کهجو میی یکسان نیستند اما بازوگیر حکمتاهداف زیر از نظر ارزش

 اهداف متعالی نیز بهره مند شود.

 ؛آشنایی با زبان تکلم خداوند با بندگان .1

 ؛آشنایی با کالم چهارده معصوم علیهم السالم .2

 ؛ترین زبان دنیاآشنایی با فصیح و بلیغ .3

 ؛هاي رایج دنیاآشنایی با یکی از زبان .4

   .آشنایی با زبان غالب بین مسلمین جهان .5

 

 

 

 

 

 

 

 ساحت عربی



  ٦٤  
 

 : 19/19ضمیمه ي 

 

 منظور از ساحت عقاید چیست؟) 19/19

هر  سعادت و شقاوت، سرنوشت ،رفتار، ها تاثیرگذارند و باورعقاید و باورها در رفتار انسان

 اعتقاد اوست.  را رقم میزند. بنابراین تمام زندگی انسان در گروِ فرد

 ها خوب دقت کنید:به این مثال

یا بافتن یک قالی توجه کرده ایم؟ سازنده یا بافنده اي  جورچینآیا تا کنون به ساختن یک   

کند تا کار خود را به پایان برساند و همیشه مراقب است تا که بر اساس یک نقشه و الگو تالش می

 مبادا کسی یا چیزي زحمت او را هدر دهد یا مانعش شود.

ه چیزهایی را باید خوب کند؟ چایم انسانی که در یک بیابان تنها مانده چه میهیچ فکر کرده

 ؟بداند تا از آن بیابان نجات یابد

 کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش
 چه کنی ره ز که پرسی کی روي چون باشی؟

 صحیح را نشانش دهد راه را بیابد تا ییراهنما باید خود را بشناسد و استعداد و توانش را بیابد. رهرو

 از هستی ساقط کنند. ند تا او را گمراه سازند واه در کمینباشد ک انیرهزن و همواره مراقب

چه در ساحت عقاید مورد توجه، گفتگو و پرس و جو است مطالب مربوط به این چهار معرفت آن

 .بخش است حیات

 

 

 

 ساحت عقاید



  ٦٥  
 

 : 20/19ضمیمه ي 
 

 توان از ساحت علوم زیستی به عنوان ابزاري براي آیت فهمی استفاده نمود؟چگونه می) 20/19

چهار اصل اساسی را در که ساحت علوم زیستی ابزاري براي آیت فهمی است، در بیان این

 گرفت : با منشأ حیات و خلقت باید در نظرارتباط 

 ،بسیار هوشمند، هزندي عنوان یک مجموعهه ارکان و عوامل آن ب يهمه و : هستیاصل اول

 ستند.ه طرف غایت کمال (شدن)ه پویا و در حال رفتن ب ،هدفمند

 )50(طه ؛  ھو الّذی اعطی کل شیء خلقھ ثم ھدیي: ي مبارکهبا توجه به آیه: اصل دوم

 هدایت ذاتی وجود دارد. بزرگ هستی يترین ذره تا مجموعهدر وجود هر چیزي از کوچک

 ) 5؛ (زمر  خلق السموات و االرض اّال بالحقي: ي مبارکهبا توجه به آیه: اصل سوم

 می باشد. » حق«برمبناي و  قوانین ال یتغیّر، می هستی و سنن الهیحاکم بر تما روند

 .است هستی و او صانعاست هستی صنعت خداوند  ي: همهاصل چهارم

خواهد لذا ترسیم و تبیین ست و صنعت مهندسی میوند اخلقت صنعت خداجا که از آن

 شناخت صفات الهی است. همان ،مهندسی خلقت و شناخت زوایاي آن

 

 

 

 

 

علوم زیستیساحت   



  ٦٦  
 

 : 21/19ضمیمه ي 
 

 کنید؟جو معرفی میتفکر را به طور اجمال براي حکمت هايچگونه ساحت فلسفه و مهارت) 21/19

توانیم به موارد زیر اشاره اجمالی در یک صفحه معرفی کنیم میاگر بخواهیم فلسفه را به صورت  

 کنیم:

 کند.قالنی میروست را تبیین ع ن رو بهترین اموري که انسان با آکلی ،فلسفه

 هاي دیگر فلسفه:نام

 علم هستی شناسی، علم وجود شناسی، مابعد الطبیعه، متافیزیک، الهیات و...

 علوم تجربی: مبانی فلسفی(کلی)

 ؛اصل واقعیت داشتن جهان خارج .1

 ؛اصل قابل شناخت بودن جهان .2

 .اصل علیت .3

 کار(نقش) فلسفه:

 ؛تحکیم مبانی علوم .1

 ؛ربیتعیین اعتبار و ارزش روش تج .2

 .تعیین حدود و توانایی روش تجربی .3

 

 

 

 

 

رفلسقه و مهارت هاي تفکساحت   



  ٦۷  
 

 : 22/19ضمیمه ي 

 

 شود؟هایی میها شامل چه مهارتو حرفهمحتواي ساحت فنون مهارتی ) 22/19

ترین مقطع تاثیر فراوانی در زندگی نوجوانان دارد چون حساسها فنون مهارتی و حرفهساحت 

ارت مقدمه بسیار خوبی براي ورود به عرصه هاي فنون و مهنوجوانی است و آموزش يعمر، دوره

 زندگی آینده آنان و شکل گیري شخصیتشان و شکوفایی استعدادهایشان است.

هاي مربوط به فنون و تواند یک یا چند حوزه از حوزهجو میدر این ساحت هر حکمت

 مهارت را انتخاب نماید.

  ي این ساحت عبارت است از:گانهحوزه هاي پنج

 اهرپوشاك و ظ .1

 ساختمان .2

 وسایل نقلیه .3

 وسایل خانگی .4

 خوراك و تغذیه .5

 

 

 

 

 

فنون مهارتی و حرفه هاساحت   



  ٦۸  
 

 :  23/19ضمیمه ي 

 

 جویان به ساحت فیزیک را افزایش داد و تعریف شما از فیزیک چیست؟مندي حکمتتوان عالقهچگونه می) 23/19

یک را انتخاب نمایند، الزم جویان انگیزه ایجاد نماییم تا ساحت فیزکه در حکمتبراي این 

د یعنی ن، آگاه شوعدم آگاهیشان ب به جهل ساده برسانیم تا نسبت بهها را از جهل مرکاست آن

 د پرسش ایجاد کنیم.افرابراي 

تواند جو مینقش ساحت در رفع بعضی از نیازهاي حکمتدادن اطالعات جذاب و تبیین 

 عوامل ایجاد انگیزه باشد.

 ساحت فیزیک آمده است:و هدف در تعریف 

 فیزیک از لغت یونانی فوزیس یا فوسیکا برگفته شده است که به معناي طبیعت است.ي کلمه

 پردازد.بررسی رفتار و پدیده هاي خلقت میفیزیک به 

هاي هاي طبیعی قابل مشاهده براي بشر توسط مدلهدف اصلی علم فیزیک توصیف تمام پدیده

 است. ریاضی (به اصطالح کمی کردن)

دیگر به روابط اشیاء با یکها و بررسی هاي که از رفتار طبیعت و شدان با آزماییک فیزیک

 ورد در پی کشف قوانین طبیعت است.آعمل می

ي آن که در طبیعت وجود دارد تا به وسیلهفیزیک به دنبال کشف روابط و قوانین بنیادي است 

 بنیادین ظر گرفتن این قوانینبینی کند و یا ابزارهایی را با در ناند رفتار طبیعت را در آینده پیشبتو

  بسازد.

 

 

 

فیزیکساحت   



  ٦۹  
 

 :  24/19ضمیمه ي 
 

 گیرد، چیست؟جویان مدنظر قرار میاصلی که در ساحت قرآن براي حکمت ترینمهم) 24/19

 راز جاودانگی مطالب قرآن این است که با فطرت انسانی انطباق کامل دارد.

بشریت  يهمهنسان دانست که بین هر ا يو بالقوه هاي ذاتیتوان مجموعه ویژگیرا میفطرت      

و از بین رفتنی  وجود دارد، که آموزش داده شودها بدون ایني زمانمشترك است و در همه

 نیست.

که تا پایان عمر بشریت محتوایی جاویدان است  ،محتواي قرآن نیز چون با فطرت منطبق است       

و   جویی اوستاحت قرآن به نسبت حقیقتالیت در سي هرکس به فعآید. انگیزهمیبه کار 

را متهم  جوییحکمتتوان جو نیست نمی، حقیقتجوحکمتتوان ادعا کرد گونه که نمیهمان

یک مدیر ساحت وقتی موفق است که سعی نماید دید  .عالقه استنمود که به ساحت قرآن بی

 :جویان منتقل نماید تامی به حکمتاجمالی و کلی را به طور دائ

به شرایط منحصر به فردي که دارد بتواند به طور تدریجی  و با توجه جو به نسبت نیازهر حکمت 

 و کاربردي از قرآن استفاده نماید.

گونه که قرآن براي انتقال به به مخاطبین باید متوجه باشیم همانگزاري قرآنی در خدمت

جویان نیز باید حکمت ی داشته است، براي معرفی بهحضرت رسول(ص) نزول دفعی و تدریج

توجه به نگرش کلی و اجمالی به ساحت قرآن را مقدم به آموزش کالسیک و جزئیات قرآن 

  بدانیم.

 

 

قرآنساحت   



  ۷۰  
 

 :  25/19ضمیمه ي 
 

 جویی که ساحت قوانین حقوقی را انتخاب نکرده است ایجاد انگیزه کنید؟توانید در حکمتچگونه می) 25/19

از ساحات دیگر کمک  توانرا انتخاب نکرد، میقوانین حقوقی  جویی ساحتاگر حکمت
شوند از چند جهت وقتی طبقات اجتماعی در گذشته تعریف می تاریخمثالً در ساحت گرفت 

 :کندفهمد که باید ساحت حقوق را انتخاب می

 ؛دانانجایگاه حقوق .1
 ؛ان حالدر زم یا شهروند ملت ،دولتو در زمان گذشته ارباب و رعیت  ،مردم ،تعریفِ پادشاه .2
  اقتدارِ دیوانی و تمدن ایران هخامنشی یا صفوي .3

زدنِ گردد مثل رنسانس و پسمیهمه به حقوق بر ،هاها و انقالبها و دولتگیري تمدنشکل
 احاکمیت کلیس

ها باعث         شود این شاخصهحقوق اشخاص می وقتی صحبت از رسانهحت سا در مثالًیا 
 شود: شودبه ساحت حقوق نیازمندمی

 ؛. حقوق زنان و فمینیسم3ی؛                                        نژادپرست .1
 تقابل نیروهاي خیر با نیروهاي شر. 4؛                                              آزادي .2

منطق شود خود به خود با ساحت عقاید و که اصال حق چیست و یا حق با کیست؟ باعث مینای
 شود. نیز آشنا

بلکه به روح این ساحت و  نیست قوانین شامل اشاره به که ساحت حقوق فقط باید توجه نمود
  .شودمی پرداخته نیز حقوق تطبیقش با فقه و فلسفه

 

 

وقیقوانین حقساحت   



  ۷۱  
 

 :  26/19ضمیمه ي 
 

 ورزي و دامپروري تقویت نمود؟جویان را به ساحت کشتي حکمتهایی می توان انگیزهاز چه راه) 26/19

جو را به ساحت کمتتوجه حها از آن هر یکي توان به وسیلهمی ه ساحاتی کهاز جمل 

، معیشت، جغرافیا، سبک زندگیاقتصاد و ساحات توان به می ،ورزي و دامپروري جلب کردکشت

 اشاره کرد:علوم زیستی ، فنون مهارتی و حرفه ها، قرآن و مدیریت ورهبري 

 ؛و آب وهوا داردي محیط جغرافیاورز نیاز به شناخت کشت .1

      اط آن را باتوان ارتبگیاهان وموجودات زنده میدر بخش زیستیعلومدر ساحت  .2

 د؛ورزي ایجاد کرکشت

مربوط به کشاورزي مورد نیاز  احکام دینی بایددر کشت ورزي درست و اصولی کشاورز  .3

 ؛را بداند

 ؛باشد مدیریت ورهبريتواند یک مثال خوب براي ساحت می کشت ورزي .4

ي حرفه ،ترین امکاناتتواند حتی با کم، فرد میهامهارتا و هبا استفاده از توانمندي .5

 ؛اورزي را براي خود در نظر بگیردکش

 ؛را هم به دنبال دارد معیشتامین درآمد و تورزي و دامپروري، کشت .6

ح تفسیر وتشری ايگستردهتوان به طور می ورزي را از نگاه آیتیهم کشت قرآن ساحت در .7

 کرد.

 
 

 

کشت ورزي و دامپروريساحت   



  ۷۲  
 

 :  27/19ضمیمه ي 
 

 تفاوت کاربرد ساحت مدیریت و رهبري بین دختران و پسران در چیست؟) 27/19

 برد و جایگاهی اساسی دارد.رران کاهبري هم براي پسران و هم براي دختمدیریت و ر ساحت

 هايو آرماندر جامعه  هدفمند زندگی کردن بیشتر در جهت کاربرد این ساحت براي پسران 

شان در هدفبدانند  همه باید .ستا ضروري هر انساننیاز البته  باشد کهمی ،داشتن کالن اجتماعی

براي  بتوانندبراي رسیدن به هدف برنامه ریزي کنند.  بخواهند ؟کوتاه مدت و بلندمدت چیست

الزم و براي پسران سن  که براي همگان کنند. این همان تعریف مدیریت استتحقق هدف تالش 

 تر است.غ الزمبلو

جویی حکمت يکه دورهبا توجه به اینتوان گفت در کاربرد این ساحت براي دختران می

هایی که الزم است ساحتشود، یکی از اولین آشنایی با جنسیتش شروع مییک دختر با بلوغ او و 

ن با دد، این ساحت است. به این صورت که او بلوغ خود را در بستر آشنا شنجو بداحکمت هر

 هاي خود، حقوق و تکالیفش آشنا گردد.خلقتش به عنوان یک دختر دریابد و بعد به مرور با نقش

یریت قلوب ي اول در مدیریت خویشتن و سپس در مدمدیریت و رهبري یک دختر در مرحله

 کند.جلوه ي بیشتري پیدا می

ي ي جامعهاي بالقوهان به عنوان رب البیت هاستفاده از ساحت مدیریت و رهبري براي دختر

 دینی یک ضرورت است. 

 

 

مدیریت و رهبري ساحت  



  ۷۳  
 

 :   28/19ضمیمه ي 
 

 منظور از ساحت معرفت النفس چیست و این ساحت بین دیگر ساحات چه جایگاهی دارد؟) 28/19

را این نشانه ها  الهی یر بندگی و قربسدر م فرموده و تصریحرا هاي انفسی کریم نشانه نآقر 

 نموده است. معرفی گر به سمت مقصودهدایت

 :کنیمبه میزانی که خویشتن خود را دریابیم به شناخت رب خود  راه پیدا میما 

 )53فصلت؛  (  قاْلحَ  أَنَّھُ  لَُھمْ  یَتَبَیَّنَ  َحتَّى أَْنفُِسِھمْ  في وَ  اْآلفاقِ  فِي آیاتِنا َسنُریِھمْ 

 م.در خود ارتقاء دهی یت بینی راآ توانیممی رجوع به خود و مواجهه با فطرتدر بر این اساس 

از این رو  ساحت معرفت النفس از نظر جایگاه و طبقه بندي علوم جایگاه ویژه و برتري دارد و

 به راحتی جستجو کرد.پایی از آن را  توان ردّدر دیگر ساحات نیز می

ربوط به روح و روان ي اطالعات مربوط به ساحت معرفت النفس شامل علوم تجربی مدایره

 گیرد.ي این ساحت قرار میبوط به علم روانشناسی زیرمجموعهشود و مباحث مرز میانسان نی

 

 

 

 

 

 

 

معرفت النفسساحت   



  ۷٤  
 

 :  29/19ضمیمه ي 

 

 جویان در انتخاب ساحت مکاتب عرفانی چیست؟ي حکمتموانع و عوامل انگیزه) 29/19

      تخاب ساحت مکاتب عرفانی ان جهت انیجوي حکمتاز جمله مواردي که مانع انگیزه

 :عبارتند از ،شودمی

 ؛عدم اطالع از عرفان و ابعاد آن .1

 مکاتب عرفانی؛ نگرانی از عدم دریافت دقیق .2

 ؛داشتن تعاریف غلط از عرفان .3

 ؛م جامعه از آنوانیاز پنداشتن عن را مختص افراد خاص دانستن و بیعلم و دانش عرفا .4

 ؛عدم درك مفاهیم عرفانی .5

 ؛منحصر شدن در ظواهر مطالب .6

 .با واقعیت نگريمباحث عرفانی مغایر دانستن  .7

آید و چه بسا آشنایی با ه کار میجا که عرفان و مباحث پیرامون آن براي هر فردي باز آن

باشد  آید، شایسته است این ساحت از جمله ساحاتیمقدمات آن یک ضرورت به حساب می

 جو نیز قرار گیرد.که مورد اقبال اولیاي حکمت

 

 

 

 

 

 

مکاتب عرفانیساحت   



  ۷٥  
 

 :  30/19ضمیمه ي 

 

 جویان به چه خاطر بوده است؟ي ساحت منطق براي حکمتضرورت ارائه) 30/19

که یادگیري منطق بر ذهن  یادگیري منطق فی نفسه مراد و مطلوب حقیقی نیست بلکه تاثیري

ي داند مثل یک آشپزخانهه منطق نمیگذارد مطلوب حقیقی است. به عنوان مثال ذهنی کجوان می

نه را هاي آشپزخانیاز دارید مجبورید تمام کابینت زمانی که به ماهیتابه .شلوغ و درهم و برهم است

کالفگی ممکن است ماهیتابه را اصال پیدا نکنید. اما ذهنی که با بگردید و عالوه بر خستگی و

ي مرتب و منظم است که هر استدالل دارد مانند یک آشپزخانه منطق آشناست و ممارست بر

توانید می زي نیاز داشتید خیلی سریع و راحتارد و زمانی که به چیچیزي سر جاي خودش قرار د

 آن را بیابید.

توانند کنند پرسش دارند اوال نمیدعا میبینیم خیلی از افرادي که ادر جامعه وحتی دانشگاه می

بل قانع شوند که این توانند با استدالل طرف مقاا به درستی سامان دهند ثانیا نمیپرسش خود ر

الل صحیح را از تواند استدشناسد و نمیذهنی که استدالل نمیهاي آشفته است یعنی از ذهن ناشی

 مغالطه تشخیص دهد.

بنابراین یکی از کاربردهاي مهم منطق استدالل کردن به خصوص براي مسائلی از جمله اثبات 

ي و حتی در مسائل عاد استخداوند، نبوت، معاد، ضرورت وجود دین، ضرورت حجاب و... 

هاي سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، استدالل کردن و منطق یک ضرورت است روزمره مانند بحث

 جویان در این زمینه است.ده دار خدمت به حکمتکه ساحت منطق عه

 

 

 

منطقساحت   



  ۷٦  
 

 :  31/19ضمیمه ي 
 

 ن را انتخاب نکرده معرفی نمود؟جویی که آن ساحت نجوم را به حکمتهایی می توااز چه راه) 31/19

توان او مییگري از طریق ساحات مرتبط د ،جویی ساحت نجوم را انتخاب نکردگرحکمتا 

 را به نیازش آگاه نمود:

ل، براي محاسبات هاي ریاضی، چه در گذشته و چه در زمان حاریاضیات: بسیاري از روش .1

 اند و کاربرد ریاضیات در ساحت نجوم کامال مشهود است.نجومی ابداع شده

ها از شوند و تشخیص آني آسمانی که بر روي زمین یافت میهاالعه سنگزمین شناسی: مط .2

 ساحت نجوم و زمین شناسی را به هم مرتبط کند. تواندها موضوعی است که میسایر سنگ

ها از طریق ي آنها و تشخیص مواد سازندهه بر روي ساختار ستارگان و سحابیشیمی: مطالع .3

 می است. نقطه اشتراك نجوم و شی ،طیف سنجی

گیري حیات در روي زمین و بررسی امکان حیات در سایر علوم زیستی: چگونگی شکل .4

شمسی از موضوعاتی است که در زمان حال مورد توجه  يسیارات و حتی در خارج از منظومه

 منجمان جهان است. 

ز را ا هاتواند انسانها و زمین راهی است که میآسمان يهاي تفکر: مشاهدهفلسفه و مهارت .5

 که این مسیر همان تفکر است. ،محسوسات به معقوالت رهنمون کند

      اي نوري و رادیویی از جملههساختن ساعت آفتابی، تلسکوپ ها:هارتی وحرفهفنون م .6

 گیرد.ساحت نجوم مورد استفاده قرار می هایی است که درمهارت

ساحت نجوم مورد  یزیک درهاي حل مساله در فک: بسیاري از قوانین فیزیک و روشفیزی .7

 گیرند.استفاده قرار می

نجومساحت   



  ۷۷  
 

ها و زمین به عنوان ها و زمین بسیار تاکید شده و از آسمانآن به تفکر در آسمانقرآن: در قر .8

 آیات آفرینش یاد شده است. 

که در رشد ماه موضوعی است  ي هاي خورشید و ماه و اهلهرزي و دامپروري: حرکتوتکش .9

 د.رگذار باشند و جاي بررسی داتواند تاثیریگیاهان و پرورش دام م

ها موثر باشند. توانند در روحیات انسانهاي خورشید و ماه و اهله ماه میرکتمعرفت النفس: ح .10

همچنین تاکید بر اهمیت اوقات شب و روز و جایگاه هرکدام در زندگی انسان موضوعی است 

 که در قرآن نیز به آن تاکید شده است.

 ز آسمان، هنري است که امروزه توجه بسیاري را به خود جلب کرده است.هنر: عکاسی ا .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ۷۸  
 

 :  32/19ضمیمه ي 
 

 هاي بارز ساحت هنر با آموزش هنر در مدارس چیست؟تفاوت) 32/19

هاي هنر رشاخهاصالت و هدف هنر در کتب آموزش و پرورش نیامده و تنها به قسمتی از زی

 .هدف و غایت هنر استتبیین اصل بر هنر در ساحت تی که در صور پرداخته شده است

هاي گوناگون هنري به عنوان ابزاري جهت انس با هاي هنري و عرصهبه سبکالزم است 

 غایت هنر نگاه شود.

 گر آن عبارت است از:اي کلی ساحت هنر در دیدگاه تدوینهحوزه

 هنرهاي ترسیمی .1

 هنرهاي دستی .2

 هنرهاي نمایشی .3

 ادبی هايهنر دانش .4

 معماري .5

 موسیقی .6

 هنرهاي آیینی و بومی محلی .7

 

 

 

 

 

هنرساحت   



  ۷۹  
 

  20ضمیمه ي  :  

آن  جو است اما خودشمورد نیاز حکمت ،ساحتییا موضوع  تاحس سرا تشخیص دهندمسئولین حکمتاگر  )20

  کند چه باید کرد؟ساحت یا موضوع را انتخاب نمی

 در چنین حالتی دو اطمینان قطعی وجود دارد: 

ي قسمتی از ساحت مورد نیازش کراه ملزم به گرفتن ساحت یا مطالعهو به اجهرگز حکمت .1

 شود.نمی

چه ن لزوم انتخاب آنیدر ایجاد انگیزه و تبیي خود را وظیفهسرا ولین حکمتئهرگز مس .2

 دانند. جو نیاز دارد تمام شده نمیحکمت

براي عدم انتخاب      متصورهاي مر مهم اتفاق بیفتد الزم است علتکه این دو ابراي این

برخوردي متفاوتی در هاي ها روشو بدیهی است براي هر کدام از علتجو بررسی شود حکمت

 شود. به عنوان مثال :نظر گرفته می

 جو نیاز و کمبود خود را به درستی شناسایی نکرده باشد. ممکن است حکمت .1

به ساحت نداند آگاهی نسبت  جو نیاز خود را متوجه شده باشد اما به دلیل عدمشاید حکمت .2

 شود.ي این ساحت رفع میکه نیازش به وسیله

جو نیازهاي متفاوتی دارد که تشخیص نداده است اکنون اولویت با رفع کدام چه بسا حکمت .3

 نیازهاست.

 جو دچار اشتباه شده باشند.سرا در تشخیص نیاز حکمتولین حکمتاحتمال دارد مسئ .4

تواند مانع جو میي حکمتسانی مثل راحت طلبی و ضعف ارادهفچنین عوامل اخالقی و نهم .5

 انتخاب صحیح شود . 

)روش ساحتیروش آموزش(  



  ۸۰  
 

شود که یک یا جو منجر میي حکمتبازوگیر و اولیا جو،توسط حکمت فوقبررسی عوامل 

 چند راهکار از نمونه راهکارهاي زیر به کار گرفته شود: 

 رد نظر را انجام دهد. هاي بعدي انتخاب موجو فرصت داده شود در نیمسالبه حکمت .1

چه عالقه نها شناسایی شود و ارتباط آموضوع جو در دیگر ساحات ومندي حکمتعالقه .2

 ن شود. یچه عالقه دارد به او تبیندارد  با آن

یک جویی که به نقاشی عالقه داشت و از ریاضی گریزان بود وقتی براي طراحی مثال حکمت

ي هندسه و نقاشی شد به انتخاب اشی خود متوجه رابطهي نقکادر مستطیل دقیق در وسط صفحه

 ریاضی هم مبادرت ورزید.

چنان مورد بازبینی و توجه قرار ولین همجو توسط مسئي وجودي حکمتاشناختههاي نالیه .3

 گیرد. 

 جو از طرق و ابزار گوناگون صورت گیرد. ي ساحت مورد نیاز حکمتن ضرورت و فایدهیتبی .4

  تقویت اراده و مبارزه با هواي نفس مقدم بر انتخاب ساحت قرار گیرد. فس، ن يتوجه به تزکیه .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ۸۱  
 

  1/20ضمیمه ي  :  

ي عملی به نوجوانان چه شیوهه ب ،سرا با آموزش کالسیک در مدارسآموزش در حکمت يتفاوت شیوه) 1/20

 شود؟ عرضه می

توجه ي رایج در مدارس ا با شیوهسري آموزش در حکمتترین تفاوت شیوهجا که مهماز آن

است، الزم است نوجوانان به طور  کاربردي نمودن علومو  حق انتخاب او، ي مخاطببه انگیزه

 ي فوق را داشته باشد.آموزش روبه رو شوند که سه خصیصه عملی با فضایی از

به عنوان جایگزین روش کالسیک  "روش غرفه داري"بدین منظور از روشی تحت عنوان 

 استفاده شده است.

چون خریداري ر سنتی اقتباس شده است، نوجوان هماي که از ساختار یک بازادر روش غرفه

دار شود و از خدمات علمی و عملی غرفهمختلف رو به رو می هايغرفهشود، با که وارد بازار می

 برد.هره میکند، بي یک فروشنده در مغازه عمل میایگزین معلم کالس است و به مثابهکه ج

 اي در جدول زیر اشاره شده است:روش غرفههایی از معادل سازي به نمونه

 سرادر حکمت در مدرسه در بازار
 غرفه کالس مغازه

 مدیر غرفه معلم و مدرس فروشنده
 جوحکمت موزدانش آ خریدار

 حضور به میزان بهره معین کالسزنگ  جا مانع کسب استتوقف بی

اجبارهاي بیرونی جهت حضور  از مشتريقدرت خرید و نی
 جوانگیزه و سوال حکمت دانش آموز در کالس

 

 

 

 
 
 

 غرفه داري



  ۸۲  
 

  21ضمیمه ي    : 

 جویان چیست؟ي ساحات به حکمتالدین در ارائه)نقش و21

هایی ر زیر به نمونههاي گوناگون در فعالیت ساحات فرزندشان نقش دارند که دوالدین از راه

 شود:از آن اشاره می

 ،جو در انتخاب ساحتهاي مهم جهت راهنمایی حکمتسال، یکی از مولفهآغاز هر نیم در .1

راهنمایی  ا در انتخاب یا عدم انتخاب ساحاتتوانند وي رجو هستند که میاولیاي حکمت

 کنند.

 جو بعضی از ساحات راحکمت شودهر ساحت توصیه میبا توجه به گستردگی موضوعات  .2

د تا فرصتی باشد جهت توجیه کنانتخاب اش هم به آن نیاز دارند،  ادهیا اعضاي خانو ءکه اولیا

 جو.ده با روش ساحتی و فعال شدن حکمتبیشتر اعضاي خانوا

اي طراحی و معرفی شود که در گردد بهتر است به گونههایی که براي ساحات عرضه میسعی .3

 جو کاربرد داشته باشد.حکمتمتن زندگی خانوادگی 

سرا با اولیاي مسئولین حکمتی و آموزشی توسط مدیران ساحات و گفتگوهاي توجیه .4

 کند.جویان، نقش والدین را تبیین میحکمت

توانند نقش مدیر ساحت یا مدرس علمی از آن ساحت را در بعضی از ساحات خود والدین می .5

 داشته باشند.

ند و افراد داراي گردد در معرفی مدرسان ساحت خودشان نقش آفرینی کنبه اولیاء توصیه می  .6

  صالحیت را به فرزندانشان معرفی نمایند.

 

 

دانندآنچه والدین از ساحات باید ب  



  ۸۳  
 

  22ضمیمه ي   : 

توانند آیت و ، زبان هاي خارجی، ... میاند مثل ریاضیات، هنر، ادبیاتکه از علوم کاربرديچگونه ساحاتی )22

 نشانه براي قرب الهی باشند؟

    و کاربردي به را علوم تعریفی و مالك چه با که نماید روشن کننده سئوال است الزم اگرچه

 موجب خود خودي علمی به نوع هر گفت توانمی السؤ این پاسخ در اما کندمی تقسیم نظري

 علوم ازآیتی  ياستفادهانگیزه و  ،شودموجب قرب الهی می بلکه آنچه ،شودنمی الهی بُعد یا قرب

  است. صالح عمل در جهت تولید

شود در نمودار زیر ترسیم جو میکمته و عمل در حقابل انگیزگر تاثیر متفرآیندي که نشان

 گردیده است:

  
به  که می شود. رهنمون حکمت به را او جایی تا خاص صورت به فردي هر براي یملع هر 

  که است این از غیر مگر .کند آماده صالح عمل براي را او و رساند بهره او بهعنوان یک نشانه 

  داریم. سراغ مخلصشان وجود از صالح اعمال که نامیم می حکیم سبب بدین را حکیمان

 
 

انگیزه ي درست در انتخاب ساحت

)حسن فاعلی(

مطالعه ي یک ساحت به عنوان 
یک آیت خداوند

استفاده ي عملی از مطالعات 
)حسن فعلی(انجام شده 

زمینه ي حقیقت جویی 
بیشتر

 آیت فهمی



  ۸٤  
 

  1/22ضمیمه ي   : 

چه  سراحکمتدر  که درمدارس رایج است بازدیدهاي علمی و ی، سفرهاي زیارتیاردوهاي تفریح) 1/22

 جایگاهی دارد؟ 

ر آفاقی و او و لزوم توجه به سی بر اساس نوع نگرش به انسان و اعتقاد به لزوم دید آیت بینِ 

که مصادیق سیر آفاقی به  انفسی که در منابع دینی ما ذکر گردیده است، مجموعه عملکردهایی

 گردد.معرفی می "سیر و سیاحت"سرا تحت عنوان آید در حکمتحساب می

شنا با ساحات گوناگون آ جویانحقیقت بستري مناسب هستند که حکمتها در سیر و سیاحت

 بشوند.

توان از سیر و سیاحت بهره جست گانه می 32ي ساحات ي مراحل ارائههمهتوان گفت در می

ي متناسب از جویان، هدف بر استفادهسرا و حکمتو به میزان شرایط و امکانات حکمتو از این ر

 سیر و سیاحت تنظیم گردیده است.

ت اجمالی شود که فهرسنوع گوناگون تقسیم می 9سرا به ها در حکمتي سیر و سیاحتمجموعه

 آن عبارتند از:

 افل سیاسیمح-3 مراکز تاریخی -2 زیارت اماکن متبرکه -1
 هاي اجتماعیعرصه-6 هاي ورزشیبرنامه-5 مراکز فرهنگی و دینی-4
 دیدار با اشخاص-9 طبیعت گردي -8 مراکز علمی و پژوهشی-7

 

 

 
 

 سیر و سیاحت



  ۸٥  
 

  23ضمیمه ي   : 

جویی شود که حکمتچگونه معین می .کندرساله را طی میي حدود چهاجو دو دورهشود هر حکمتگفته می)23

 ي اول را  طی کرده است؟دوره

آورد حتما الزم نیست در مدت ي اول به دست میجو در طی دورههایی که حکمتویژگی

تواند جو میپیشنهاد عمومی است و حکمت بلکه بیان چهارسال یک ،چهارسال انجام شود

 ه را در زمان بیشتر یا کمتري طی نماید. براساس شرایط خود این دور

 ي اول را طی کرده است که :جویی دورهحکمت

ه بتواند به صورت منطقی خود به میزانی آگاهی نسبی پیدا کند ک استعدادها و عالیقاز  .1

معرفی  هاي گوناگون علمی، معرفتی، هنري و مهارتیهاي خود را در عرصهتوانمندي

 نماید.

آشنایی پیدا کند که حداقل شناخت نسبت به تعریف، کاربرد  گانه 32ات ساحبه میزانی با  .2

 هاي مرتبط با آن ساحات را داشته باشد.و شخصیت

گانه شناسایی، اولویت بندي و  32را در قالب ساحات  ي خویشنیازهاي جامعهبتواند  .3

 باشد.هاي الهی آرمان تقسیم بندي نماید تا شاکر نعمت وجود خویش در جهت عبودیت و

ي اول  جو در دورهترین ویژگی که الزم است حکمتتوان گفت اصلیبه طور خالصه می

 ي مورد تایید ولی و بازوگیر اوست. ا کند دید آیت بین و عزم و ارادهپید

هاي فوق را تایید جو احراز ویژگیجو، بازوگیر یا ولی حکمتدر صورتی که خود حکمت

 به سعی در ساحات خود اضافه کند. ل یک نیمسال دیگرجو موظف است حداقنکنند، حکمت

 

 

 

 

جویینیم سال هاي حکمت  



  ۸٦  
 

  24ضمیمه ي     : 

 شناسد انتخاب کند؟جویی می تواند ساحتی را که نمی)چگونه حکمت24

سال قابل عرضه ن نیمی که در آشناخت اولیه از ساحات ،جو قبل از انتخاب ساحتحکمت

 کند.هستند پیدا می

شود تبیین جویان عرضه میي حکمتاز انتخاب ساحت براي همه این معرفی اولیه که قبل

 ساحت نام دارد.

 شود:هاي زیر استفاده میبراي تبیین ساحت از راه

 جو از ساحت؛هاي قبلی حکمتشناخت توجه به .1

جو با ساحت است این رویارو کردن حکمت گفتگو با مدیر ساحت که موظف به .2

که یک طورهمانگیرد. صورت میت اکتاب پلکان انتخاب ساحاستفاده ازرویارویی با 

جو را با حکمت، شود، این کتابمغازه دار، اجناس و پرو روبرو میمشتري با تابلو، ویترین، 

 نماید.رو میه رو ب ساحت

در این کتاب براي هر ساحت چند صفحه اختصاص داده شده است. هر یک از ساحات در  

آن ساحت را داشته باشد معرفی       این کتاب توسط یک مدیر ساحت یا شخصی که توانایی تبیین

ین هر ي تبینیاز ندارد و آخرین مرحله ه فرصتجلس یک تا سههر ساحت بیشتر از گردد. تبیین می

تواند سواالت خاص خود راجع به آن جو میشود که حکمتنامیده می "پرو"ساحت مرحله

کند و با پاسخی که  چند نفر متخصص که مشغول فعالیت در آن ساحت هستند عرضه به ساحت را

بهتر است این ساحت را در اي پیدا کند که بتواند جواب دهد: آیا کند شناخت اولیهمی دریافت

 جویی؟ي اول حکمتکند؟ آغاز، میانه یا پایان دوره چه زمانی انتخاب

 
 

 پلکان انتخاب ساحات



  ۸۷  
 

  25ضمیمه ي       : 

داف اه برسند مغایر با  ي خواستنتا خود  به  مرحله  جویانحکمتد گذاشتن و آزا نخواستن   تکلیف  آیا)25

 ؟ باشدتربیتی  و  تهذیب  نفس نمی

ها بلکه چون تکلیفخورد همراه با اکراه رایج در مدارس به چشم نمی سرا تکلیفِدر حکمت      

 شود.شود به آن سعی گفته میجو معین میبا انتخاب حکمت

ي منفور و طاقت فرسا تبدیل دینی است که در مدارس به یک واژهي مقدس تکلیف یک واژه

 شده است.

گرانه به تکلیف خود لف است که باید انتخابا موجودي مکسرکمتیف حانسان در تعر       

 عمل کند و انسان کامل کسی است که تکلیفی که خداوند برایش مقرر فرموده را انتخاب کند.

ي سعی که آن هم ي تکلیف در مدارس از واژهو قرب به چنین مقامی به جاي واژهبراي نیل       

 گردد.ي قرآنی است استفاده مییک واژه

رانه خود را گجو انتخابگانه ایست که حکمت 14ت از حاالت سرا عبارعی در حکمتس      

از بین  و دونِ تکلیفِ همراه با اکره استب ،جو. در حقیقت حکمتداندمکلف به انجام آن می

 نماید. میهاي گوناگون تکلیف خود را انتخاب سعی

هاي زیر شود و به نامجو پیشنهاد میا توسط مدیر ساحت و حتی خود حکمتهاین سعی      

 شود:شناخته می
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  ۸۸  
 

  26ضمیمه ي    

 را هم بگیرد؟ هامدارس و دانشگاهرك تحصیلی اتواند مد)آیا حکمت جو می26

اما  ،یچ وجه به عنوان هدف مطرح نیستسرا به هدر حکمت کسب دیپلم، لیسانس و دکترا

سرا و به کمتحفعالیت در زمان با تواند با توجه به انتخاب و اختیاري که دارد ، همجو میحکمت

 را نیز کسب کند. و دانشگاه مدرسهمدرك رسمی  ،هاي خودتوانمنديعنوان مکمل 

 :تواند باشدمی ي زیرشیوه 3 یکی از جو در مورد مدرك بهحکمت کردعمل

که الزم نباشد  مدرسه و دانشگاه به صورتی: کسب مدرك رسمی از نظام آموزشی ي اولشیوه

      اکز قرار دهد مثال جهت گرفتن دیپلم به صورتاش را در اختیار این مرفرصت اصلی روزانه

 غیر حضوري و داوطلب آزاد عمل کند.

 .جو از مدارك معادل موجود در جامعه مانند موارد زیر استفاده نمایدحکمت :دومي هیوش

 هاي مجازي خارج کشورآموزش.2  دهند     که مدارك معادل ارائه می موسسات آموزشی.1

 بین المللی و ثبت اختراعات کشوري.4                     ايمراکزفنی و حرفه. 3

جامعه جو خود را ملزم به وارد شدن به بسترهاي نیازمند مدارك رایج در حکمت :سومي هشیو

دهد، که جامعه به ازاي مدرك به وي می هاییبر مقبولیتهاي خود را ندانسته و بنابراین قابلیت

به  .نمایدخود استفاده می معرفیبرتر دانسته و از بسترهاي آزاد و بدون نیاز به مدارك رایج جهت 

هاي ردن محصوالت مهارتی خود توانمنديعلمی و یا عرضه ک قاالتي معنوان مثال با ارائه

  خویش را به جامعه معرفی نماید.

 

 مدرك



  ۸۹  
 

 27 ي ضمیمه  :  

 گیرد؟سرا چگونه انجام میجو در حکمتفرآیند ارزیابی حکمت)1

ستان و دانشگاه رایج هاي امتحان ، ارزشیابی، آزمون، ارزیابی،کوییز که در دبیرواژهجایگزین 

 .، رشدیابی استسرااست در حکمت

که در است نظام هستی  هاي امتحان و ابتال درگیري از شیوهجو با بهرهرشدیابی حکمتمبانی 

 به آن اشاره شده است. يد مبانی نظرسن

کجاي مسیر رشدش قرار گرفته  کهگزارانش از اینهی فرد و خدمتاآگاگر رشدیابی را 

که باید باشد قبلی و جایگاهی  با جایگاهجایگاه فعلی  يمقایسه تعریف کنیم و هدف آن را 

 دو دسته تقسیم کنیم: هاي رشدیابی را بهتوانیم شیوه، میبدانیم

جا دیگران به صورت غیر مستقیم در رشدیابی یابی کند. در اینجو خود را رشدحکمت -

 وي نقش دارند.

 رشدیابی کنند.جو را حکمت» المؤمن مرآة المؤمن«طبق حدیث دیگران  -

بلکه برداشت  ،باشد، رشدیابی نیست رشدیابی توسط خود فرد صورت نگرفتهبدیهی است اگر 

  ضرورت دارد  ،کنندجو میکمتدیگران از حکه بنابراین در رشدیابی  ان از وي است.دیگر

 جو تفهیم گردد تا رشدیابی نتیجه بخش باشد.ي آن به حکمتنتیجه

د، سیر خود را بتواند ترسیم کني ممهجو اداي رشدیابی صحیح این است که حکمتنتیجه
اهل استغفار و یشرفت هاي گذشته را تداوم دهد و در یک کالم خطاهاي گذشته را جبران کند و پ

  شود. شکر

 

 

 رشدیابی



  ۹۰  
 

  28ضمیمه ي                      : 

 وزشی وي آمهاکند و آیا دورهارد؟ نیاز خود را چگونه تامین میسرا به همکار جدید نیاز دتمآیا حک)28

 کند؟استخدامی برگزار می

از  و عمق موضوع پژوهش گستردگیسرا از طرفی و هاي حکمتپژوهشی بودن فعالیت ،بله

متخصص نیازمند و متعهد ، سرا همواره به نیروهاي دلسوزکند که حکمتطرف دیگر ایجاب می

ین رو د. از اشوال میآل عمران دنب 200ي رمان عمل به آیهسرا با آباشد. همکاریابی در حکمت

کند به عنوان یک مدیر و سرا دنبال میهایی که در ساختار حکمتهر همکار عالوه بر مسئولیت

 نماید.گر نیز ایفاي نقش میپژوهش

 شود:وهاي مورد نیازبه دو طریق عمل میبراي تامین نیر

تباط و جهت ایجاد بستر ار. فراخوان عمومی یا تخصصی از مراکز و جوامع علمی و فرهنگی 1

 افراد کارآمد يمراجعه

 . دعوت موردي اشخاص کارآمد از طریق همکاران موجود2

شوند جایگاه و موقعیت مناسب همکاري سرا آشنا میکه به هر دو روش فوق با حکمتافرادي

 تبیین گردیده خواهند یافت. 33يود را از طریق معبري که در ضمیمهخ

 همکاران



  ۹۱  
 

ورت وضوع و مخاطب همواره قابل اجراست. در صموزشی مورد نیاز به حسب مهاي آدوره

 شودشست یا عملیات و پروژه برگزار میها در قالب چند نوجود یک گروه مخاطب این دوره

 هاي بازوگیري.مانند برگزاري دوره

که مخاطب به صورت فردي به آموزش نیاز داشته باشد، آموزش در قالب همراهی در مواردي

اران یکی از افرادي که در به این صورت که یکی از همک ،گیردیصورت م با همکاران متخصص

 نماید. قرار دارد را توجیه و همراهی می ي همکاريآستانه
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  1/28ضمیمه ي    : 

 اند؟کسانی بوده نون چهک تا ز آغازا  سراحکمتهمکاران ) 1/28

مندان نفر از دغدغه 40و دعوت از حدود  با فراخوان 1387سرا از سال تشکل همکاران حکمت

 فرهنگی آغاز شد.

 توجه به موارد زیر مفید است: سراآشنایی با همکاران فعلی حکمتجهت 

گفته شده: همکار کسی است که مسئولیت یک یا چند قسمت از امور در تعریف همکار،  .1

ي خود در قالب ساختار، خود را به عهده گرفته و ضمن انجام وظیفهي و پژوهشی را جار

 داند.به اصالح و بهبودبخشیِ ساختار میموظف 

 با توجه به تفاوت سطح تعامل همکاران سطوح تعامل به چهار نوع تقسیم شده است: .2

 پیگیر           فعال            ارزیاب            رصدگر

اند و بر اساس نیاز ادامه دادهدرصد همچنان تعامل خود را  50بیش از  ،کاران اولیهاز بین هم .3

 تعداد همکاران به صد نفر ارتقاء یافته است. ،همکاران يسرا و توان و عالقهحکمت

رسانی روز گویی که مسئولیت بهاز طریق پشتیبانان پاسخاسامی همکاران به حسب ضرورت  .4

 یافت است.اسامی را دارند، قابل در

 

 

 

  
 

 

 اسامی همکاران
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  2/28ضمیمه ي    : 

 رسد؟اطالع همگان میه سرا مخاطبش هستند چگونه بي همکاران حکمتموضوعاتی که همه) 2/28

در اختیار قرار گیرد یکی  توانداي که براي اطالع رسانی میاي پیشرفتهبا وجود امکانات رسانه

و با اهداف زیر طراحی  "ي یاحکیمشبکه"طالع رسانی بین همکاران با نام هاي ارتباط و ااز روش

 گردیده است:

فرصت حداقلی جهت تعامل هر همکار با حداقل یکی دو ي یا حکیم به قصد ایجاد شبکه .1

 نفر از دوستانش طراحی گردیده است.

 شود.این شبکه استفاده می بار ازدرهر ماه حداقل یک  .2

ي همکاران قط مواردي است که شایسته است همهموضوعات منتقل شده در این شبکه ف .3

 مطلع باشند.

داند که از چه کسی باید خبر را دریافت کند و اکثریت افراد پس در این شبکه هر فرد می .4

 خود هستند. به انتقال خبر به یک تا سه نفر از دوستان نزدیکاز دریافت خبر موظف 

 هاي کوتاه طراحی شده است.در این شبکه بیشتر در قالب پیامکابزار خبر رسانی  .5

پیام توسط این  223تعداد  1395گردد و تا پایان سال بر می 1390ي این شبکه به سالسابقه .6

 شبکه اطالع رسانی و منتقل شده است.

 

 

 

 
 

 پیامک یاحکیم
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  29ضمیمه ي    : 

 شود؟یگر تعامل دارند چگونه مدیریت میسرا با یکدتعامل و همکاري کسانی که در حکمت)29

 سرا یافتن راهکارهاي بیشتر جهت عمل به دستوراتهدف تعامل و همکاري در حکمت

 قرآن و عترت است. اجتماعی

ست که هر یک از افراد مرتبط با هم، رشد و سرا این اشرط الزم موفقیت تشکیالت حکمت

موفقیت شخصی خود را در اولویت بدانند. براي دستیابی به این مهم، مدیریت نیروي انسانی از 

 کند: اصول زیر پیروي می

بلکه اگر شخصی توانمندي  ،شودفقط به وسیله مسئولین تعیین نمی معرفی جایگاه سازمانی .1

تواند نسبت به ایجاد می ،بینی نشده باشدسازمانی پیش ر جایگاهخاصی داشته باشد که د

 جایگاهی که بتواند در آن فعالیت کند مبادرت بورزد.

لیات سرا به دو قسمت طراحی و عمها، ساختار حکمتهنگی بین فعالیتجهت نظم و هما .2

تواند در یک یا هر دو قسمت طراحی و عملیات فعالیت تقسیم شده است که هر فرد می

 باشد. داشته

باشد و هرکس ارمند مطلق یا کارفرماي مطلق نمیهمکاري و تعامل هیچ فردي به عنوان ک .3

به دیگران مسئولیتی خدمات  يکند، در ارائهر خدماتی که از مجموعه دریافت میعالوه ب

 گیرد.را برعهده می

ستفاده از و با رویکرد ابا هماهنگی شوراي راهبردي  "لقمان"هاي طراحی با عنوان فعالیت .4

 شود.مدیریت میعقل جمعی 

 ساختار تشکیالتی



  ۹٥  
 

جویان پسر و از طریق مشورت با حکمت "سلمان"هاي عملیاتی پسران تحت عنوان فعالیت -

 شود.گزاري انجام میبا مدیریت یکی از داوطلبان خدمت ،هاآني اولیا

 هیئتمدیري است که توسط  با مسئولیت "کوثر"هاي عملیاتی دختران تحت عنوان فعالیت -

 گردد.سراي کوثر مشخص میحکمتامناي 
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 30ضمیمه ي      : 

 هاي قانونی فعالیت آن چیست؟ي دولتی است و محوررا زیر نظر کدام سازمان یا موسسهس)حکمت30

نهاد یا جناح و  ،ست و وابستگی به هیچ شخصمردمی اخودجوش  سرا یک نهادحکمت

 .ددولتی ندار

کند که در ي قانونی پیدا میسرا از طرق مختلفی جنبههاي حکمتجایگاه حقوقی و فعالیت

 د.شودو محور زیر خالصه می

یرد و هر ولی با توجه به گجویان صورت میحکمت يها توسط اولیابسیاري از فعالیت .1

        هاي تعلیم و تربیتیاي برنامهاقدام به اجر ،بر فرزندش دارد کهنیحق قانو والیت و

با مسئولیت و همراهی ولی هر نماید. به عنوان مثال اردوهاي برون شهري معموال می

 شود.جو برگزار میحکمت

 يهادي مجوز نیز براي برخی از فعالیتجو، تعداحکمت يمندي ازتولیت اولیادرکنار بهره .2

 ها عبارتند از:بینی شده است که از جمله آنجویان پیشمتبط با حکمرت

 هاي اقتصادينیان جهت فعالیتبالف)شرکت رهپویان حکمت

 و مطالعاتی هاي نشرفعالیتجهت اد ؤف يب) انتشارات اندیشکده

 هاي فرهنگیجویان جهت فعالیتکمتي فرهنگی کانون اخالق ح) موسسهپ

 جهت انسجام اولیاءعلیه السالم ري تبلیغی حضرت علی اصغت)موسسه

 

 

 جایگاه رسمی
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 31 ي ضمیمه        :  

 گیرد؟سرا چگونه صورت میها در حکمتها و فعالیت)فرآیند ارزیابی طرح31

سرا سعی بر این همواره در حکمت ،ظران و اندیشمندانمندي بیشتر از صاحب نمنظور بهره به       

 بوده که محتواهاي تولیدي به افراد خبره عرضه گردد و از نظرات ایشان استفاده شود.

 که در مسیر فعالیت پژوهشی به نیروهاي انسانی زیادي نیاز است.توضیح این      

ئولیت تولید محتوا را مس ،بعضی از نیروها که امکان فرصت گذاري در انجام پژوهش را دارند       

رند در کنار چنین عزیزانی از نظرات دیگر افراد توانمند که به هر دلیلی امکان تولید گیبه عهده می

 شود.دارند در قالب ارزیاب استفاده میپژوهش را ن

 ارزیاب کسی است که:      

 سرا تخصص دارد.ي مورد پژوهش حکمتدر یک یا چند رشته -1

 ها را به عهده ندارد.اي آنسرا یا ضمانت حسن اجرمسئولیت تولید محتواهاي حکمت -2

 سرا را دارد.سی یک یا چند محتواي تولیدي حکمتفرصت مطالعه و برر -3

 سرا را دارد.اي تولیدي و عملیاتی فضاهاي حکمتمحتواه يي همهحق مراجعه و مشاهده -4

 کند.تواي مورد تخصص خود اظهار نظر میراجع به مح -5

  سرا در مقابل اظهار نظر چنین اشخاصی خود را ملزم به ویرایش و بازنگري در محتوا حکمت     

  داند.می

 

 

 منشور ارزیابی
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 32 ي ضمیمه   : 

ها ماهنگی بین طراحی و اجراي برنامهشود و هسرا توسط چه کسانی انجام میهاي حکمت)طراحی برنامه32

 گیرد؟ت میچگونه صور

که هرکدام حداقل با یکی از اعضاي شود سرا توسط همکارانی انجام میهاي حکمتبرنامه

 شوراي راهبردي در تماس مستقیم هستند.

هاي پژوهشی و محتواهاي تولید شده یا در حال تولید در قالب ضمائم کتاب     ي فعالیتهمه

ن است و هر یک توسط یک نفر یا عنوا 90در حال انجام است. این ضمائم تقریبا  سراحکمت

 شود.روز رسانی میهیک تیم مطالعاتی، تولید یا ب

یکی از اعضاي شوراي راهبردي  گران ضمائم یا عضو شوراي راهبردي هستند و یا باتدوین

که مسئولیت هماهنگی و هماهنگ هستند. هر یک از اعضاي شوراي راهبردي نیز عالوه بر این

راي راهبردي هماهنگ نمایند که موظفند خود را با دیگر اعضاي شو ،دارندگران را توجیه تدوین

 .سرا لحاظ شودبراساس سند راهبردي و مبانی حکمتها سو بودن و سرعت عمل فعالیتهم

 مورد زیر خالصه نمود: 9ضمیمه را در  90در یک طبقه بندي کلی می توان 

 نه و روش ساحتیگا 32ساحات -3 بازوگیري-2 مبانی، ارکان و اصول-1

 جوییتمهیدات قبل از حکمت-6 هاي عملیاتی دخترانشیوه-5 هاي عملیاتی پسرانشیوه-4
 سرا)کودك-دوستی(حکمت

 تشکیالت و سازماندهی-9 مستندات متفرقه-8 نقد و بازخوردگیري-7
 

 

 

 

 

 حکمت سراي لقمان
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 33ضمیمه ي   : 

سرا را براي تعامل با حکمتسرا جایگاهی مناسب حکمت مندان به آشنایی باعالقهدارد  تا چه راهی وجود )33

 د؟ نآن حرکت نمایهاي آرمانو به سمت  بیابند

 شود:مسیر و مراحل زیر طی می ،سراوي در حکمت ي هر فرد تا همکاريِاز شناخت اولیه

مخاطب  ا است به نحوي کهسرعبر که زیر نظر روابط عمومی حکمتآشنایی با مسئول م .1

 ي خود را از مسئول معبر بپرسد.جدید بتواند سواالت اولیه

را در سرا حداقل یکی از مستندات نیاز حکمت ومسئول معبر براساس شناخت مخاطب  .2

ه مخاطب به مسئول معبر حداقل سه جایگاه را بو  دهداختیار مخاطب جدید قرار می

 کند.صورت اجمالی معرفی می

 کند.حداقل دو جایگاه را انتخاب میها، از مطالعه و شناسایی کلی جایگاهپس  مخاطب .3

 کند.هایی که انتخاب کرده معرفی میمسئولین جایگاه مسئول معبر، مخاطب را به .4

به گام با مسئول جهت آشنایی گام را ي خود هاي ثابتی از هر هفتهمخاطب جدید زمان .5

 کند.جایگاه تنظیم می

با مخاطب جدید براي وي  اه امکانات شناخت از جایگاه را از طریق تعاملمسئولین جایگ .6

 دهند.تعامل را به مسئول معبر ارائه میکنند و گزارش این فراهم می

 دهد. ل را به مسئول معبر ارائه میمهاي مورد تعامخاطب نتایج تعامل خود با جایگاه .7

 معبر



  ۱۰۰  
 

نهایی مخاطب جدید یکی از  ها و نظراهنتایج دریافتی از مسئولین جایگمسئول معبر براساس  .8

      ید کرده و به افراد زیر اعالم ها را به عنوان موضوع فعالیت مخاطب جدید تایجایگاه

 کند:می

 الف) مخاطب جدید                 ب) مسئول جایگاه                  ج)مسئول جانمایی

همکاري خود را شروع     ،ی شدهرفمخاطب جدید در جایگاهی که انتخاب نهایی کرده و مع .9

 کند.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ۱۰۱  
 

  34ضمیمه ي      : 

 کند؟سرا را تبلیغ گسترده نمیهاي حکمتها و برنامهها، طرحآرمان اسر)چرا سایت حکمت34

گردد از یآغاز م 1400سرا، معرفی گسترده این طرح از سال براساس سند راهبردي حکمت

 این رو رویکرد سایت تا قبل از این سال عبارت است از:

افرادي که به دنبال  سرا ومرتبطین با حکمت سرا فقط جهتي تصویر کلی از حکمتارائه. 1

 آشنایی با این مجموعه هستند و امکان ارتباط حضوري ندارند.

که از سایت جهت ثبت مستندات به نحوي اي به گونه هاي نظري و عملیمستندسازي داشته. 2

روز رسانی کردن محتواها امکان معرفی طرح در سطح و به 1400اده گردد که پس از سال استف

 گسترده فراهم آید.

 ي آن به شرح زیر است:اي از گذشتهو خالصه 1400ي سایت تا سال بینی برنامهپیش

 ي سایت: ثبت و راه اندازي اولیه1390ال س

 : تدوین استراتژي بهره برداري از سایت1393ل تا سا

 ن شدههاي تعییی سایت براساس استراتژي: طراح1394سال 

 : شروع بارگزاري مطالب توسط اعضاي شوراي راهبردي1395سال 

 جویان با سایتجاد فضاي ارتباطی همکاران و حکمت: ای1396سال 

 سایت



  ۱۰۲  
 

    زا از طریق ارتباط با همکاران و افسو و هم: ایجاد فضاي ارتباطی با مراکز هم1397سال 

 یانجوحکمت

ي بهره برداري عمومی ي دنیا به اضافهي سایت به حداقل دو زبان زنده: ترجمه1399و  1398سال 

 در ایران

 : رونمایی عمومی جهت بهره برداري عموم از سایت1400سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ۱۰۳  
 

  35ضمیمه ي     : 

 گیرد؟یا قصد کمک دارند چگونه صورت می کنند وسرا کمک معنوي و مادي میانسجام افرادي که به حکمت)35

ري و حتی دعاگو جو، پشتیبان فکعنوان مدیر، مسئول، همکار، حکمت تواند بههر شخص می

در هر جایگاهی از تعامل که قرار بگیرند به عنوان  سرا باشد. این اشخاصدر تعامل با حکمت

 شوند.نامیده می مجمع مرتبطین(خیرین)

مندي از معنوي و بهره -ات ماديهاي انسانی، امکاندف راهبردي این جمع، تجمع سرمایهه

توان شکر عملی از نعمت الفت بین اجزاي مجمع هاست به عبارت دیگر هدف جمع را میآن

 دانست.

 ر یک از این اعضا عبارت است از:وظایف ه

 هااطالع عمومی از فعالیت. 1

 هاي مادي،معنوي و حضور در گردهماییهاسعی در مشارکت . 2

توان می جملهاز با یکدیگر ارتباط دارند.سرا هاي مستقل از حکمتتجمع این افراد معموال در

 اشاره نمود: زیر هايبه جمع

 الهجمع پیشکسوتان با قدمت هفتاد س .1

 1362ها با قدمت سال بجمع چهارشنبه ش .2

 1365 با قدمت سال هاشنبه شبپنج  هايجمع .3

 1375 ها با قدمت سالشب جمع شنبه .4

 1387 ها با قدمت سالشب جمع دوشنبه .5

)نمجمع خیریمجمع مرتبطین(   



  ۱۰٤  
 

 1391 جویان سلمان با قدمت سالجمع حکمت .6

 1393جویان کوثر با قدمت سالجمع حکمت .7

 1387با قدمت سال  جمع همکاران لقمان .8

 .هایی که فرزند خردسال دارندشامل خانواده سراجمع کودك .9

ها قبل از شروع نو اکثریت آ ستسرا تقل از حکمتها مسالزم به تذکر است هویت این جمع

ترین جا که بیشناند و از آه صورت خودجوش و مردمی تشکیل شدهسرا بفعالیت حکمت

 ها ذکر گردیده است.م آنت گرفته، ناها صورر این جمعفراخوان همکاري د

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  ۱۰٥  
 

  36ضمیمه ي     : 

 جویان چه کسانی بودند؟پذیرد و اولین حکمتمی جوسرا چگونه حکمتحکمت)36

طابق با اهداف و که م جویان داراي ضوابط و قوانینی استبراي پذیرش حکمت سراحکمت

 سراست . ارکان حکمت

 دهد : دو انتظار را پاسخ می جوفرآیند پذیرش حکمت

سرا دینش به شناخت کافی نسبت به حکمتجو و والرود در این فرآیند حکمتانتظار می-1

 دست یابند تا با اختیار خود به یک انتخاب آگاهانه بپردازند . 

سرا نیز به شناخت کافی از حکمتمسئولین  ،جوکمتپذیرش حرود در مراحل انتظار می-2

ند به نحو نسرا بتواجو به حکمتاش دست یافته تا پس از ورود حکمتجو و خانوادهحکمت

 رسانی نماید .  احسن به وي خدمت

سرا بستر جو به حکمتاز حدود یک سال قبل از ورود حکمت براي دستیابی به انتظارات فوق

تواند در قالب شود . این بستر میسرا فراهم میحکمت بار میان او و والدینش  آشنایی هر چه بیشت

بسترهاي علمی ،  دوهاي دانش آموزي،، ارسراهاي تابستانهحکمت بدون زنگ دري مدرسه

 باشد . فرهنگی و... 

خواهی دوستی و حکمتحکمتجویان نیز پس از طی کردن این دوران که حکمتین اول

جویان هفت نفر ا آغاز نمودند. تعداد اولین حکمتفعالیت خود ر 1391شد در اول مهر مینامیده 

 بودند که در طول یک سال به چهارده نفر رسیدند.

 

 

 

 حکمت سراي سلمان



  ۱۰٦  
 

  37ضمیمه ي   : 

 دختران چیست؟ سرايحصر به فرد حکمتهاي منویژگی)37

گزاري به اولین دختران مهاجر از دبیرستان را داشت از سراي کوثر که افتخار خدمتحکمت

هاي در بسیاري از موارد طرح و جو فعالیت خود را آغاز کردحکمتبیست  با حضور  93سال

 روز رسانی و بومی سازي نمود.سراي سلمان را بهاجرا شده در حکمت

هاي ویژگی داراي ،سراي سلمان داردکه با حکمتبر وجوه اشتراکیهکوثر عالوسرايحکمت

 منحصر به فردي است که عبارتند از:

کالن آن مثال جویان بتوانند در امورحکمت يیرنظر هیئت امنایی است که اولیاز ر،ساختا از نظر. 1

 انتخاب مدیر، صاحب نظري مستمر داشته باشند.

 است. جومادران حکمت گزاريخدمتاولویت با  ،گزارخدمت اناز نظر انتخاب همکار. 2

زمان با حضور حضور مدیران ساحت یا مدرسان مرد هممعموال گزاران، از نظر جنسیت خدمت. 3

 .هاستو یا محارم آنجو حکمتپدران 

 هاي مکنون و در پناه خانواده است.اي قابل استفاده، اولویت با مکانهاز نظر مکان. 4

پسران است اما بعضی عناوین چون چه در فهرست بندي هماگر ،از نظر محتواي ارائه شده .5

 .گرددبرجسته می (مدیریت خانواده)ها با توجه به رسالت رب البیتیفهرست

 
 
 
 

 

 

 حکمت سراي کوثر



  ۱۰۷  
 

 38میمه ي ض   : 

 سرا چیست؟وت دختر و پسر از نظر مبانی حکمتتفا)38

سرا، دختر و پسر هیچ گونه تفاوت ماهوي و فطري ندارند. در مبانی انسان شناسی در حکمت

هاي مادي که تفاوت يواسطه هاست و بهآنتفاوت دختر و پسر در بعد مادي و جسمانی ي ریشه

 د.دی توانها تاثیرات قابل توجهی میو روحی آنمسائل معنوي ، در روحیات دارند

ها بین دختران و ي آني عرضهمحتواي کلی علوم و معارف و شیوه با توجه به اصل فوق

 پسران یکسان است و هرگونه تفاوت در محتوا و شیوه به یکی از دو دلیل زیر است:

دختران در  ،جو داردر حکمتا توجه به حق انتخابی که ه: بجویاننیازها و تقاضاهاي حکمت. 1

    را گزینش  يشود مواردا عرضه میهعلمی به آن يانتخاب موضوعات متفاوتی که در هر عرصه

ا موضوعاتی گرچه ممکن است این موضوعات باهاست. ي آنکه مورد نیاز خود و جامعه کنندمی

ها ي متفاوت علوم به آنضهاما این تفاوت به معنی عر متفاوت باشد ،اندکه پسران انتخاب کرده

قرآن هاي سورهي تقاد بر این است که الزم است همهي روخوانی قرآن اعباشد مثال در عرضهنمی

ي مریم(س) و ي دختران از سورهسر عرضه شود و بیان گردد که بهرهجویان دختر و پبه حکمت

قسمتی از ي که نباید عرضه ن بدان معنی استي یوسف(ع) بیشتر است و ایي پسران از سورهبهره

 هاي دختر و پسر محدود کنیم.علوم را براي جنس

ترانربوط به دخمقاالت موضوعات بنیادي م  



  ۱۰۸  
 

دختران و پسران معموال  گزارانِجا که خدمتاز آن : رویکردها و عملکردهاي خدمت گزاران .2

ل به صورت طبیعی اعما هاي جنسیتیگزاري، تفاوتي خدمتدر شیوه ،از جنس خودشان هستند

اساس  استفاده از دستورالعمل هاي محدودکننده و بربدون  است که شود. این بدان معنیمی

 گردد.ناگونی به هر دوجنس عرضه میخدمات مشترك و یا گو ،گزارانصالحدید خدمت

که هر دو از  ،ه کردایگاه دختر و پسر در خانواده اشارتوان به جبراي توضیح مطلب فوق می

تواند می ،ده دختر با مادر و پسر با پدر دارهایی کباطبرند ولی ارتده بهره میي خدمات خانواهمه

 ها را مورد توجه قرار دهد.هاي جنسیتی آنتفاوت

 

 

 

 

 

 

 



  ۱۰۹  
 

  39ضمیمه ي  :  

بضــاعت چگونه حل هاي بیل خانــوادهشود؟ مشکـیان دریافت میجونام، مبلغی از حکمتآیا بابت ثبت)39

 شود؟می

اي و شدن فرزند هیچ خانوادهجمانع حکمت ،سرا، تالش کرده است تا مشکل مالیحکمت

 عزیزان داراي يسرا در این زمینه به خانوادهدر حکمت زکیه. خیرین و دلسوزان تعلیم و تنشود

 .مشکل مالی کمک خواهند کرد

    جویی در برابربه ازاء مادي ندارد و هیچ حکمته مخاطبین ماسرا بفرهنگی حکمتخدمات 
باشد. این کند موظف به پرداخت وجه مادي نمیسرا میهاي حکمتاز برنامههایی که استفاده

گرفته شده است و اعتقاد براین است که  "الاسئلکم علیھ اجری"رویه با الهام از عبارت شریف
 جویان قابل تامین است.ناگونی جز طلبکاري مادي از حکمتوهاي گج مورد نیاز از راهمخار

سرا هدایاي مادي و معنوي اندیش، به حکمتعنوان خیر انند بهتوجویان میحکمتالبته اولیاي

 داشته باشند.

 شود:هاي زیر استفاده میاي تامین مخارج مورد نیاز از راهبر

 مندي از یاري مساعدت خیرینبهره -1

 کنند.داشت مادي خدمت میوهاي خدومی که بدون چشمده از نیراستفا -2

 هاي مادي را مرتفع نماید.تواند نیازمنديهایی که میانجام پروژه -3

  عنوان هدیه.هت انجام خدمات مادي بهها ججویان و اولیاي آنایجاد فرصت براي حکمت -4

 

 

 شوراي مالی



  ۱۱۰  
 

  40ضمیمه ي                    : 

 سرا چه تدبیري شده است ؟ یب شناسی و راهکارهاي آن در حکمت)براي آس40

  سوء ،خود هايبرنامه يعرضه ضمنکند کم میسرا حعقلی و تدبیري حکمت يوظیفه

 ها را نیز در نظر بگیرد.برنامههاي احتمالی از آن استفاده

هایی ه بندي کرده و براي هر یک راهکاربینی و دستهاي احتمالی را پیشآفت از این رو

 پیشنهاد داده است.

هایی از آن رت گرفته است که در زیر به نمونههاي موجود صواین دسته بندي براساس ساختار

 شود:اشاره می

از محاسن جو مثال چه بسا حکمت جویان در معرض آن قرار دارند:هایی که حکمتالف) آسیب

 غافل بماند و نسبت به مدارس بدبین باشد نه واقع بین!موجود در مدارس 

مثال ممکن  سرا خواهد شد:حکمت هايطراحان و مجریان برنامهکه شامل حال هاییب)آسیب

سرا حکمت هايهاي فعالیتاسن و ضرورتسرا با دیدن محهمکاران و مجریان حکمت است

 .و به مطلق انگاري دچار شوند ي تحصیل علم و تربیت وجود ندارداحساس کنند راه دیگري برا

اعتماد مثال ممکن است  گیرند:جویان در معرض آن قرار میهایی که اولیاي حکمتپ) آسیب

 شود.و بی توجهی والدین به وظایفشان منجر به انفعال  ،به حکمت سرا جواولیاي حکمتصحیح 

 آسیب شناسی



  ۱۱۱  
 

هاي هداف و آرماناسرا کمتر از اهمیت توجه به کمتهاي متصور در حت توجه به آفتاهمی

هت شناسایی، ج ،اندرکاران و مخاطبیني دستسرا نیست از این رو امید است همهحکمت

 هاي احتمالی، نقادانه دلسوز یکدیگر باشند.پیشگیري و جبران آفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ۱۱۲  
 

 41ضمیمه ي   : 

 شد چه بوده است؟ اسرحکمتتاریخچه و فرآیندي که موجب طرح و عملیات )41

 منظور به ،داشتند ساله 25 تا 1 فرهنگی هايتعامل که کسانی از نفر  40 حدود 1387 سال از     

 رصددد و دانستند، خود يوظیفه را جایگزین طرح تدوین و آمدند هم گرد طرح در همکاري

 فعالیت این. برآمدند ازدواج و اشتغال تا بلوغ سن از تربیت و تعلیم براي عملیاتی اينمونه طراحی

 .شد آغاز »جوییحکمت ماکت« عنوان تحت

بینی گردید و براي عملیاتی شدن این پژوهش پیش هاي مورد نیازمجموع فعالیت 1387در سال      

 به عنوان سال شروع اولین عملیات در نظر گرفته شد. 91ي مقدمات مورد نیاز، سال با محاسبه

درصد از تحقیق متقن شده بود با حداقل بضاعت موجود و به  50در حالی که  91در سال       

جوي پسر مهاجر از دبیرستان آغاز حکمت 7گزاري براي ي الهی خدمتحول و قوه لطف و

 گردید.

و  "سلسبیل"سراي پسران رسید و تحت عنوان حکمت نفر 14به این تعداد در طول یک سال       

 ي فعالیت داد.ادامه "سلمان"سپس 

و تحت  جوي دخترحکمت 20به دختران نیز براي حدود گزاري عملیات خدمت 93در سال       

 ) ادامه دارد.1395سال ( آغاز شد و بحمدهللا تاکنون "کوثر"سراي عنوان حکمت

 

 

 

هاي گذشتهبرنامه  



  ۱۱۳  
 

  1/41ضمیمه ي  :  

 ؟بایکدیگر چه بوده است سراحکمتسوابق آشنایی همکاران ) 1/41

دعوت شدند تعامل و ي همکاري در طرح که به عنوان فراخوان شدگان اولیهچهل نفري 

 قبل تجربه کرده بودند. از اگونی راهاي گونفعالیت

 تعدادي از این چهل نفر، طرح زائر بود که مشخصات زیر را داشت:هاي موفق تجربه یکی از

 ي خاصی نداشت.ی بود و وابستگی به مرکز و موسسهکامال مردم .1

 براي مخاطبین دبیرستانی دختر و پسر طراحی شده بود. .2

ز خاطبین در این دوره را اهاي موفق شهر هماهنگ شده بود که مبا یکی از قرض الحسنه .3

 مند کند.هاي زیارتی بهرهوام

بعدا در خدمت رسانی به طرح  ها و آقایانی بودند کهگزاران به مخاطبین، خانمخدمت .4

 سرا کمک شایانی داشتند.حکمت

وهی سه تا پنج نفره رسانی به مخاطبین به این صورت بود که هر مخاطب گرروش خدمت .5

 نمود. هار موضوع را طی میالعاتی شامل چگروه سیر مطکرد و هررا انتخاب می

 موضوعات مطالعاتی عبارت بودند از:

 هجرت -4توسل           -3شفاعت             -2زیارت          -1

به عنوان ي جمعی گروه شد و نمرهروه به صورت فردي آزمون گرفته میي اعضاي گاز همه

که براي هرگروه یک پشتیبان معرفتی هم اینآمد. ضمن گروه به حساب میشاخص پیشرفت 

  گزار بود.خدمت

 

 طرح زائر



  ۱۱٤  
 

  2/41ضمیمه ي  :  

 اند؟سراچگونه منسجم شدهحکمتقبل از شروع طرح  سراحکمتهمکاران ) 2/42

شکل نیروهاي  مند که کمک شایانی به تاي فرهنگی دغدغههاي انسجام نیروهیکی از راه

 بود. "طرح مضطرین "سرا نمود کار در حکمتي هماولیه

 هاي شاخص طرح مضطرین عبارت بود از:ویژگی

 انجام شد، شکل گرفت. 84رتی که به حرم مطهر سامرا در سال این طرح پس از جسا .1

ي ي ضالهی و معرفتی در مقابل فرقههاي علمگیري این انسجام، تقویت بنیهشکلهدف از  .2

 م شده بود.وهابیت و دشمن مسلمین اعال

 موضوعات مطالعاتی افرادي که دراین طرح بودند عبارت بود از: .3

 زبان عربی و انگلیسی ت) مباحث کالمی مربوط به امامت    پ)    تاریخ شیعه   ب)    قرآن  الف)

گونه طراحی شده بود که هر فرد با یک تا سه نفر از افراد روش انجام در بین افراد این .4

هاي معرفتی نمود سپس با یکدیگر گعدهو اطالعات خود را مبادله می هعمرتبط با خود مطال

عمومی اطالعات خود را مبادله         هايبار در تجمعدادند و در هر ماه یکتشکیل می

 کردند.می

   ي طراحی   افرادي منجر شدکه همکاران اولیه انجام طرح مضطرین به شناساییسر .5

 . آمدندساب میسرا به ححکمت

 

 

 طرح مضطرین



  ۱۱٥  
 

  42ضمیمه ي  :  

است.  "بدون زنگ يمدرسه "سرا ی دانش آموزان مدارس با روش حکمتشود اولین آشنایی عمل)گفته می42

 منظور از آن چیست؟

ي از حق انتخاب حداکثر ،اي که دارندسرا به میزان شناخت و ارادهجویان در حکمتحکمت

بیش از آن  جویی، انتخاب در زندگی راي حکمتبنابراین الزم است قبل از دوره ،برخوردارند

 د.نتجربه و تمرین نمای ند،چه در مدرسه داشته ا

معموال دانش آموز در مدرسه از انتخاب حداقلی برخوردار است به این معنی که براي هر 

 م گردیده که ملزم به استفاده از آن است.اي تنظیساعت وي برنامه و کالس از پیش تعیین شده

ست تا دانش آموز بتواند از حق سراپل ارتباطی بین مدرسه و حکمت ،بدون زنگ يمدرسه

 انتخاب بیشتري استفاده کند.

 بدون زنگ این است که مخاطبین در آغاز ورود به محل آموزش به جاي  يروش مدرسه

عات ي موضواي مختلفی(غرفه) که جهت ارائههکانکه به یک کالس هدایت شوند با ماین

بازوگیرموقت یا  ،ین کار توسط فردي به عنوان شفیقگردند. ابینی شده، آشنا میمختلف پیش

 گیرد.می راهنما صورت

مخاطب حق دارد هر یک از  ،پس از آشنایی با نقشه و موضوعات موجود در مکان آموزش

جایگزین اساس سوالی که از آن غرفه دارد با مدیر غرفه(هاي مورد نیاز خود را انتخاب و بر غرفه

 معلم کالس) گفتگو کند.

 ي مخاطب و با راهنمایی مدیر غرفه است.تشخیص زمان خروج از غرفه به عهده

یدا هاي مختلف حضور پدن صداي زنگ در غرفهیتواند بدون شنروش فوق مخاطب می در

ي ست که گزارش مراجعهدر دست او"گذر عمر" اي تحت عنوانکند. در طول این فعالیت برگه

ي بدون زنگمدرسه  



  ۱۱٦  
 

     شود و به شخص شفیق و راهنما عرضهدر آن ثبت می توسط خودش و مدیران غرفهها غرفه به او

 .هاي بهتر یاري نمایدخواه را در انتخابدوست و حکمتتا شفیق، حکمت شودمی

ه عنوان جایگزین کالس ی بهاي گوناگوني بدون زنگ از غرفهبا توجه به این که در مدرسه

با  1/20ي بدون زنگ، ضمیمه ي شود جهت آشنایی بیشتر با مدرسهشود، پیشنهاد میاستفاده می

 را نیز مورد عنایت قرار دهید. "غرفه داري"عنوان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ۱۱۷  
 

 43ي  ضمیمه     : 

؟ و چگونه سرا شده چه بوده ابهام و پرسش افراد راجع به حکمتضوعاتی که موجب ترین موترین و بیش)مهم43

 ؟رفع ابهام گردیده است

ها و یر پژوهشی انجام شده دریافت پرسشسرا که در طول مسهاي حکمتیکی از فعالیت
تنوع اند موضوع این سواالت بسیار مختلف نسبت به این طرح ارائه کردههایی است که افراد مابهام

 گران در مجلدي به عنوان سواالت مردمی تنظیم گردد.است و سعی گردیده با ادبیات پرسش
 مرتبسرا بر اساس عناوین ضمائم کتاب حکمت موضوعی می باشد و ،طبقه بندي این سواالت

 گردیده است.
ترین فراوانی زیر بیش اتسوالی که تاکنون جمع آوري شده است موضوع 300از مجموع حدود 

 را داشته است:
 روش آموزش(روش ساحتی) -1
 بازوگیر -2
 جوییمبانی نظري و ارکان حکمت -3
 سراهاي عملیاتی(سلمان و کوثر)حکمت -4
 یابیهاي رشدمدرك و شیوه -5

سرا و ضمائم آن دریافت ولی توان در کتاب حکمتي این سواالت را میاگر چه پاسخ همه
 ه و روان ارائه گردد.سعی بر این بوده است که براي هر سوال، پاسخی کوتا

براي هر یک از  ،95عالوه بر مکتوب نمودن پاسخ به سواالت مردمی در زمستان سال 
حداقل یک نفر مشخص گردیده است که توضیحات تفصیلی راجع  ،گانهموضوعات حدود چهل

  پشتیبانی نماید. 96در سال  دمی رابه سواالت مر
 
 
 

 سواالت مردمی



  ۱۱۸  
 

 1/43 ي ضمیمه    : 

 سرا،تهیه شده است؟هاي افراد پیرامون حکمتاي اجمالی جهت یافتن پاسخ پرسشآیا نقشه) 1/43

موضوعات باشد که هر یک از موضوع می 90شماست پیرامون حدود  متنی که در دست

 باشد.در حال تدوین میا اي تدوین شده و یداراي متنی مستقل و جزوه

نقش مردم در تحول بنیادین "سرا در قالب کتابترین معرفی از حکمتبه عبارت دیگر خالصه

سرا ي مطالب حکمتبه همهانجام شده است و با توجه به این که این کتاب  "دبیرستان و دانشگاه

، در قالب ل داشته استهر مطلب از کتاب که نیاز به توضیح و تفصی ،طور اجمال پرداخته است به

 باشد.اي از کتاب قابل ارائه میضمیمه

اي اجمالی ، شایسته بوده است که نقشهرسدعنوان می 90تعداد ضمائم کتاب به جا که از آن

ي چون نقشهاین نقشه، هم براي کسانی که قصد آشنایی با کلیات این طرح را دارند، آماده شود.

ها تا از طریق آشنایی با میدانکند رو میهاي اصلی شهر رو بهیدانک شهر است که بیننده را با می

 بتواند دیگر مراکز شهر را شناسایی کند.

 باشد عبارتند از:سرا میهاي شهر حکمتحورهاي اصلی این نقشه همان میدانم

 گانه و روش ساحتی 32ساحات -3 بازوگیري-2 مبانی، ارکان و اصول-1

 جوییتمهیدات قبل از حکمت-6 هاي عملیاتی دخترانشیوه-5 انهاي عملیاتی پسرشیوه-4
 سرا)کودك-دوستی(حکمت

 تشکیالت و سازماندهی-9 مستندات متفرقه-8 نقد و بازخوردگیري-7
 

 

 
 

 سواالت منتخب مردمی



  ۱۱۹  
 

 44 ي ضمیمه    : 

 سرا چیست؟تي حکمهاي آینده)برنامه44

بینی نموده پیش  1403هایی را تا سالس سند راهبردي ان شاءاهللا برنامهسرا بر اساحکمت

 :شودبه طراحی و عملیات تقسیم میاست که به صورت خالصه 

هاي زیر را درنظر شتیبانی را به عهده دارد، برنامهکه مسئولیت طراحی و پ سراي لقمانحکمت. 1

 دارد:

ي ضمائم، شناسایی و آماده سازي نیروهاي انسانی موردنیاز اعم تدوین همه :تدر کوتاه مدالف)

که به  خدمت گزارانینیز تامین برند و از مخاطبین آینده که اکنون در نوزادي و کودکی به سر می

 باشند.عنوان همکار مورد نیاز می

ستان و دانشگاه و سرا به مراکز هم هدف در تحول مردمی دبیر: معرفی حکمتدر میان مدتب)

 هااز آن معنوي پشتیبانی

 دنیا يسرا به حداقل دو زبان زندهمعرفی حکمت :در بلند مدتپ)

، ختران و پسران را به عهده داردکه مسئولیت عملیات در واحد د سراي کوثر و سلمانحکمت. 2 

 هاي زیر است:متعهد به برنامه

    ها در مندي از آناول و بهره ورودي انِجوی: تداوم ارتباط با حکمتدر کوتاه مدتالف)

 سراهاي حکمتگزاري به دومین وروديخدمت

 اند.ابلیت ازدواج و اشتغال پیدا کردهکه ق اول هاي: اتمام خدمات به وروديدر میان مدتب)

 بعديهاي وروديگیري براي : تصمیمدر بلند مدتپ)

 

 

 

 برنامه هاي آینده



  ۱۲۰  
 

  1/44ضمیمه ي   : 

 دهد؟چه خدماتی به کودکان کمترازسن هفت سالگی می سراحکمت) 1/44

گونه ي هیچسرا ارائهسرا آمده است؛ حکمتچه در سند راهبردي و اهداف حکمتاساس آنبر

ا که جاز آنخدمات مستقیمی به افراد قبل از بلوغ را در دستور کار خود قرار نداده است. اما 

ودکان زیر هفت سال هستند، سرا اکنون کودکان قبل از بلوغ و نیز کي حکمتمخاطبین آینده

 کند:هاي زیر را دنبال میبرنامه

باشند، سرا میي طرح حکمتمند به مطالعهسال که عالقهران کودکان زیر هفتپدران و ماد .1

 شوند.شناسایی می

 شوند.با هم مرتبط میي مردمی، متشکل و هالب جمعوالدین در قا .2

زي که خدمات مستقیم به کودکان اطالعات مورد نیاز پدران و مادران از طریق معرفی مراک .3

 گیرد.ها قرار میدهند در اختیار آنمی

مباحث معرفتی و مبنایی مثل چگونگی انتقال مفهوم خداوند به کودك، نقش بازي در  .4

 گیرد.ها قرار میر آنراخور نیاز والدین در اختیاسیادت کودك و... ف

 

 

 

 

 

 

 کودك سرا



  ۱۲۱  
 

  45ضمیمه ي   : 

 شود؟سرا چیست و چگونه ساخته می)واژگان کلیدي رایج در حکمت45

که چه بسا به دلیل استعمال  سرا به عنوان یک پژوهشکده به واژگان مختلف و کلماتیحکمت

و برحسب  نگردمیي نقد اند به دیدهمعناي واقعی خود را از دست داده غلط در عرف مردم

 ضرورت واژگان جدیدي را ابداع نموده از جمله:

 و دانشجو جایگزین دانش آموز :جوحکمت-

 جایگزین درس :ساحت-

 ما، دبیر راهنما و استاد راهنجایگزین مشاور :بازوگیر-

 جایگزین ارزشیابی :رشدیابی-

 جایگزین آزادي :انتخاب-

 جایگزین تکلیف :سعی-

 جایگزین جایزه ي فطري:انگیزه-

 جایگزین معلم کالس :مدیر ساحت-

 جایگزین اردو :سیاحت-

 رسد.ورد میم 70ع این واژگان به حدود مجمو

 

 

 

 واژه نامه



  ۱۲۲  
 

  46ضمیمه ي   : 

سرا عملیات خود شد و سپس حکمتسرا تدوین میوضیحات تفصیلی راجع به کتاب حکمتي ت)آیا بهتر نبود همه46

 کرد؟را شروع می

 سرا آغاز گردیده است:ي ضمائم، عملیات حکمتبه دو دلیل قبل از طراحی همه

    زمان با الزم است هم ،نباشدقعیات جامعه که یک طرح پژوهشی به دور از وابراي این. 1

، شروع نیز خوردگیري از پژوهش باشدزمتقن عملیاتی که موجب با محدود ولی هايپژوهش

 گردد.

ضرورت سرعت در انجام تحول دبیرستان و دانشگاه که دانش آموزان و دانشجویان را در . 2

زمان هم ها از دست نرود وفرصت کند کهداده است ایجاب میمعرض آسیب جدي فرهنگی قرار 

 عملیات نیز صورت گیرد. ،با پژوهش

در  ،به عنوان مثال شخصی را درنظر بگیرید که قبل از تکمیل نهایی ساختمان مسکونی خود

 هاي تکمیل شده، سکونت گزیده است در صورتی عملکرد این شخص موجه خواهدیکی از اتاق

داند از شده و از این رو خود را موظف می سازي مشغولمانبار به ساخت نخستینبود که اوال براي 

ثانیا اگر این شخص منزل مناسبی براي  ي ساختمان بازخورد گیري نماید.هر قسمت ساخته شده

    خیابان به او سرپناهی در کوچه و نساز نسبت به سرگردا ین اتاق نیمهسکونت نداشته باشد و ا

 فهرست ضمائم



  ۱۲۳  
 

 فضاهایی که ساخته شدهبه حد امکان از  ،ل نهایی ساختماندهد، شایسته است قبل از تکمیمی

 برداري نماید.بهره

در فضاي توان سرا میدانی است و نمیهاي حکمتتوان گفت پژوهشبه عبارت دیگر می

ها وهشقسمتی از پژ 91تا  87ال ها را به انجام رسانید از این رو از ستئوري و صرفا طرح، پژوهش

  آغاز به کار نمود. 91سراي سلمان در سال رسید و حکمت اي از بلوغبه مرحله
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