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به نام خدا

دبىر و مرّبی گرامی!
سالم و درود بر شما و سالم و درود فراوان نثار بنیانگذار انقالب، امام خمینی که انقالب کبیر اسالمی 
ایران را رهبری نمود و جمهوری اسالمی را بنیان نهاد و دربارٔه عظمت مسئولّیت معلّم و ارج مقام او 

فرمود: »نقش معلّم در جامعه نقش انبیاء است«.
درس ها و مباحث این کتاب به منظور آشنا ساختن نوجوانان دانش آموز با مبانی دینی و آنگاه معرفت و 
ایمان قلبی نسبت به اصول متعالی آن و تعّهد عملی به احکام و برنامه های حیات بخش انبیاء تألیف شده است.

یک انسان دیندار با شناخت اصول دین و با معرفت و ایمان قلبی که به اصول متعالی آن دارد، در هر لحظه 
از لحظه های عمر گرانبهای خویش، می یابد که در محضر خداست. می یابد که بنده و آفریدهٔ خداست. خدا 

را همیشه حاضر و ناظر بر اعمال و رفتار و گفتار خود می بیند. 
براساس این باورهای عمیق، رفتار و اعمال و اخالق و نّیات خود را منطبق با خواست آفریدگار جهان 
می سازد؛ میزان و برنامٔه زندگی خویش را دستورهای او و رهنمودهای پیامبر او قرار می دهد و در باالترین 

افق سعادت یک انسان پرواز می کند. 
درس ها و مباحث و پرسش ها و تمرین های این کتاب به منظور پرورش چنین انسانی و برای رسیدن به 
یک چنین هدف ارزشمندی تنظیم و تألیف شده است. درس ها هرچند به ظاهر از یکدیگر جدا هستند ولی 

در باطن یک واقعّیت مرتبط را تشکیل می دهند. 
الزم به یادآوری است که دانش آموزان هنگامی به این مقصد بلند خواهند رسید که انسان شایسته و متعّهد 
و مؤمنی، مسئولّیت سنگین و الهی تزکیه و تعلیم و تربیت آنان را پذیرفته باشد؛ انسان شایسته ای که همچون 
پیامبران الهی به گفتار خود مؤمن و برای هدایت بندگان خدا، مشتاق و دلسوز باشد و برای شاگردان خویش 
فداکاری نماید و بداند که اگر خدا با دست او و با راهنمایی و فداکاری و دلسوزی او، انسانی را به مقام 
هدایت برساند، ارزش این هدایت و روشنگری، بیشتر و برتر از همٔه آفریده هایی است که با پرتو گرم خورشید، 

روشن می شوند. 
اینک با توّجه به مطالب باال، از شما ــ شما که با احساس تعّهد و مسئولّیت الهی وظیفٔه بزرگ تزکیه و 
تربیت و تعلیم گروهی از نوجوانان کشور را پذیرفته اید ــ تقاضا داریم که عالوه بر همٔه نکته ها و هنرهایی 

که در تعلیم و تربیت فراگرفته و تجربه کرده اید، به این چند نکته باالخّص توّجه کنید: 



١ــ روش کالس داری و شیوهٔ آموزش شما باید کامالً شوق انگیز باشد؛ برای برانگیختن شوق و رغبت 
دانش آموزان، بهترین تدابیر را به کار برید و بیشترین فرصت را برای فّعالّیت و نوآوری فکری و عملی به 
ـ مباحثه کنند، مطالب  ـ در گروه های خودـ  دانش آموزان بدهید. از دانش آموزان بخواهید: هر درس را با همـ 

درس را برای هم بیان کنند، تمرین ها را با دّقت و نظارت یکدیگر ــ عالوه بر نظارت شما ــ انجام دهند. 
٢ــ همیشه در پایان هر درس اطمینان حاصل کنید که دانش آموزان، درس را خوب فهمیده اند. مخصوصاً 
درس ها و داستان هایی را که با برهان و دلیل آمیخته، می توانند باهمان صورت داستانی بیان کنند، دالیل و 
برهان ها را بیابند و گاهی هدف و نتایج درس را به صورت خالصه بنویسند. شما می توانید از مطالعٔه خالصه 

درس ها یا شنیدن بیان آنها دریابید که دانش آموزان تا چه اندازه هدف درس را فهمیده و دریافته اند. 
٣ــ همان گونه که یادآوری شد در تألیف مطالب کتاب، سعی بر این بوده که درس ها از یک پیوستگی و 
انسجام کامل برخوردار باشند و مطالب کتاب قطعه های مّتصل یک راه باشند. در تدریس هر موضوع، ارتباط 
آن را با درس های گذشته و آینده دقیقاً بدانید و با طرح سؤال های مناسب، دانش آموزان را به این پیوستگی 

و ارتباط آگاه سازید. 
٤ــ در این کتاب، مطالب اعتقادی، عملی و اخالقی، بیشتر با زبان داستان بیان شده است. خوب است که 
دانش آموزان را ترغیب کنید تا داستان ها را تجزیه و تحلیل کنند و مسائل مختلف اعتقادی، عملی و اخالقی 

را که البه الی درس ها و داستان ها نهاده شده است، کشف و بیان نمایند.  
٥ــ برای اینکه دانش آموزان شما پس از شناخت، به معرفت و ایمان قلبی و تعّهد عملی دست یابند، الزم 
است عالوه بر درس آموزی از گفتار شما، از رفتار شما نیز درس گذشت و فداکاری و خدادوستی بگیرند؛ 
با پند و موعظه های شما شوق عمل به تعالیم مذهبی را پیدا کنند و تأکید نمایید که در خدمات اجتماعی کار 

مفیدی را برعهده بگیرند. 
پیروزی شما و همٔه مربّیان را از خداوند مّنان خواستاریم؛ 

با سپاس و تشکّر فراوان، خدا یارتان و توفیقتان افزون باد. 


