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�پیشگفتار

انقــالب  پپیــروزی   از  پــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســالمی، چنــان  شــتاب گرفتــه کــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای دینــی و فرهنگــی اجتنــاب ناپذیــر اســت. ازایــن رو بــا 
ــالمی  ــام اس ــه در نظ ــای علمی ــل حوزه ه ــگاه بی بدی ــش و جای ــه نق ــه ب توج
و انتظاراتــی کــه از ایــن نهــاد مقــدس وجــود دارد، مدیریــت حوزه هــای 
اســناد،  روزآمد ســازِی  و  ارتقــا  اصــالح،  تدویــن،  فرایندهــای  علمیــه 
ســاختارهای  و  نظام نامه هــا  برنامه هــا،  سیاســت ها،  مأموریت هــا، 
خــود را به ویــژه در دورۀ مدیریــت حضــرت آیــت اهلل اعرافــی، در اولویــت 
قــرار داده اســت تــا بتوانــد ضمــن تحقــق ایــن مطالبــات و انتظــارات، زمینۀ 
حضــور بیش ازپیــش حوزه هــای علمیــه در میــدان علــم و عمــل  و ایفــای 
نقــش مثبــت در حــل مشــکالت و معضــالت ملــی و فراملــی را فراهــم آورد.
دفتــر برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی، در راســتای تحقــق ایــن اولویــت، 
ضمــن ارج نهــادن بــه تالش هــا و زحمــات چندین ســاله ای کــه بــرای تهیــه 
مختلــف  مراکــز  و  دفاتــر  معاونت هــا،  توســط  طرح هــا  و  اســناد  ایــن 
ــع،  ــه تجمی ــبت ب ــت، نس ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــای علمی ــت حوزه ه مدیری
ــرات و  ــۀ نظ ــد ارائ ــت. بی تردی ــرده اس ــدام ک ــا اق ــاپ آن ه ــازی و چ نهایی س
ــای  ــب ارتق ــوزوی موج ــران ح ــاتید و صاحب نظ ــازندۀ اس ــنهادات س پپیش

ــد. ــد ش ــا خواه ــناد و طرح ه ــن اس ــی ای ــی و کیف کّم
الزم بــه توضیــح اســت نســخه های چــاپ شــده در ایــن مجموعــه، 
ــری، در  ــر تغیی ــورت ه ــوده و در ص ــوب ب ــخه های مص ــن نس ــا آخری ــر ب براب

ــد. ــد ش ــه خواه ــدان عرض ــه عالقه من ــال و ب ــد اعم ــاپ جدی چ

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی
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مقدمه

بی شــک مســئلۀ تهذیــب و تربیــت و بــه تعبیــر قــرآن 
ــا و  ــدف انبی ــن ه ــن و مهم تری ــان، اصلی تری ــه انس ــم تزکی کری
ــان الهــی و حتــی  ــوده اســت1 و همــۀ ادی اولیــای الهــی ب
ــوب و  ــان مطل ــیمای انس ــیم س ــام ترس ــری در مق ــب بش مکات
دســتیابی بــه آن، دارای مبانــی، اصــول، اهــداف، راهبردهــا و 
روش هایــی می باشــند کــه مجموعــه ایــن امــور، نظــام تربیتــی 

ــد. ــکیل می ده ــا را تش آن ه
ــز  ــه نی ــای علمی ــی حوزه ه ــی و اخالق ــیر تربیت ــی س بررس
نشــان می دهــد کــه تربیت مــداری و اهتمــام بــه تهذیــب 
نفــس و خودســازی، اســاس و زیربنــای تمامــی اهــداف و 
برنامه هــای علمــی آن بــوده اســت. گرچــه در این جــا نیــز 
فراینــد نظام منــدی در زمینــه تهذیــب و تربیــت طــالب وجــود 
نداشــته اســت، ولــی بــه واســطه هدایــت و راهنمایــی اســاتید 
ــتاد و  ــه اس ــک رابط ــّذب و در ی ــس و مه ــب نف ــان صاح و مربی

ــُم  ُمُه یَعِلّ ــْم َو یَزکیِه ــِه َو ــْم آیاِت ــو َعَلیِه ــْم یْتُل ــواًل ِمْنُه ــَن َرُس یی ِمّ
ُ
ــی األ ــَث ِف ــِذی َبَع ــَو اَلّ . »ُه  1

اْلکَتــاَب َواْلِحکَمــَة َوِإْن کاُنــوا ِمــْن َقْبــُل َلِفــی َضــَاٍل ُمِبیــٍن«؛ )جمعــه، آیــه 2(. 
خــاق«؛ )مجلســی، 

َ
ــکاِرَم األ ــَم َم َتمِّ

ُ
ــی بعثــُت أل پیامبــر اعظــم میفرمایــد: »إّن

.)382 بحاراالنــوار، ج 68، ص 
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شــاگردی تــا حــدود زیــادی تهذیــب و تربیــت حوزه هــا پیــش 
می رفــت؛ امــا در حــال حاضــر بــا توجــه بــه گســتردگی 
مــدارس علمیــه و فراوانــی طــالب از یــک ســو و بــروز و شــیوع 
ــه  ــی در جامع ــی و تربیت ــکالت اخالق ــیب ها و مش ــی آس برخ
ــته  ــنتی گذش ــای س ــروزه روش ه ــّلمًا ام ــر، مس ــوی دیگ از س
بــرای پیشــبرد اهــداف و برنامه هــای تهذیبــی و تربیتــی حــوزه 
ــب  ــه تهذی ــه این ک ــه ب ــا توج ــن و ب ــد؛ بنابرای ــت نمی کن کفای
ــا  ــی برنامه ه ــر تمام ــم ب ــد روح حاک ــا بای ــت در حوزه ه و تربی
ــروری  ــد، ض ــوزه باش ــای ح ــه بخش ه ــاری در هم ــون ج و خ
اســت بــه شــکل منســجم تر و نظام مندتــری بــه ایــن امــر 

ــیم. ــته باش ــام داش اهتم
بــرای این کــه حــوزه علمیــه بتوانــد رســالت اصلــی خــود را 
در خصــوص تربیــت طــالب فاضــل، مؤمــن، مهــذب و انقالبــی 
ــه ای  ــی، برنام ــه آموزش ــوازات برنام ــه م ــد ب ــد، بای ــام ده انج
ــات  ــا اقدام ــردد، ت ــه گ ــی ارائ ــی و تربیت ــش تهذیب ــز در بخ نی

جدی تــر و منســجم تری صــورت پذیــرد.
ــم  ــام معظ ــّرر مق ــای مک ــه تأکیده ــه ب ــا توج ــن و ب بنابرای
ــی  ــع پرورش ــام جام ــن نظ ــزوم تدوی ــر ل ــی ب ــری مبن رهب
در   73 شــماره  جلســه  مصوبــه  نیــز  و  حــوزه  اخالقــی  و 
و  علمیــه  حوزه هــای  عالــی  شــورای   1392/3/26 تاریــخ 
تهذیبــی  نظام نامــه  پیشــنهادی  تفصیلــی  طــرح  ابالغیــه 
در 1392/4/18 از ســوی مدیــر محتــرم وقــت حوزه هــای 
علمیــه، معاونــت تهذیــب و تربیــت بــا هــدف تهیــه »نقشــه راه 
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ــه«  ــای علمی ــی حوزه ه ــی و تربیت ــای تهذیب ــع فعالیت ه جام
اقــدام بــه تدویــن نظــام جامــع تهذیبــی و تربیتــی حوزه هــای 

ــرد. ــه ک علمی
عالوه بــر  حــوزه،  تهذیبــی  نظام نامــه  تدویــن  بــرای 
مطالعــات  و  کار  پیشــینه  بررســی  و  مطالعــه  جمــع آوری، 
جملــه  )از  زمینــه1  ایــن  در  انجام شــده  پژوهش هــای  و 
نهادهــای  و  مراکــز  تربیتــی  برنامه هــای  و  نظام نامه هــا 
مختلــف(2، ســعی شــد تــا حــد امــکان از ظرفیــت کارشناســی 
ــم و تربیــت حوزه هــای  مشــاوران، اســاتید و متخصصــان تعلی
علمیــه اســتفاده شــود؛ بــرای ایــن منظــور، فعالیت هــا و 
برنامه هــای تهذیبــی و تربیتــی بیــش از شــصت مدرســه علمیــه 
از ده اســتان کشــور مــورد مطالعــه و بررســی قــرار گرفــت و از 
دیدگاه هــای تربیتــی و تهذیبــی حــدود دویســت نفــر )اعــم از 
بــزرگان حــوزه، مدیــران مــدارس، اســاتید اخــالق، مشــاوران، 
معاونــان تهذیــب و ســایر کارشناســان مباحــث اخالقــی و 
ــک  ــوب کم ــا مکت ــوری ی ــه حض ــورت مصاحب ــه ص ــی( ب تربیت

گرفتــه شــد.

. بــا هــدف اســتفاده از تجــارب مفیــد ســیره ســلف صالــح و یافته هــای جدیــد   1
در عرصــه تهذیــب و تربیــت.

. از جملــه: »نظام نامــه تربیتــی جامعــة المصطفــی العالمیــة«، »طــرح تربیتــی   2
ــه علمیــه  ســفیران هدایــت«، »برنامــه جامــع تربیتــی- آموزشــی مدرســه نمون
الگــوی مدرســه علمیــه مطلــوب« شــورای  بنیــان مرصــوص«، »طراحــی 
مدیریــت حــوزه علمیــه خراســان، »نظــام تربیتــی بســیجیان«، »منشــور 
ــعه  ــور توس ــرورش«، »منش ــوزش و پ ــی آم ــند مل ــوان«، »س ــل ج ــی نس تربیت
ــهد،  ــدی مش ــام مه ــم و ام ــد ق ــه رش ــی مدرس ــرح تربیت ــی«، ط ــگ قرآن فرهن

ــاب و... . ــربن ــی عص ــرت ول حض
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گفتنــی اســت پیش تــر )ســال 1392( آسیب شناســی 
اخالقــی و تربیتــی حوزه هــای علمیــه کشــور )بــه صــورت 
نســبت  و  بــود  شــده  انجــام  میدانــی(  پژوهــش  و  علمــی 
از  بــه وضعیــت اخالقــی و تهذیبــی طــالب مــدارس کــه 
ــراف الزم  ــی و اش ــود، آگاه ــه ب ــن نظام نام ــای تدوی پیش نیازه

ــم.  ــت آوردی ــه دس را ب
 بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد، نظام نامــه تهذیبــی و 
ــد: ــن ش ــل تدوی ــرح ذی ــه ش ــل ب ــج فص ــوزه در پن ــی ح تربیت

فصل اول: کلیات پژوهش )بیان مسـئله، مفهوم شناسی،1 

اهداف،2 ضرورت و پرسـش ها و پیشینه پژوهش(؛
فصــل دوم: مبانــی،3 اصــول4 و روش هــای تربیــت5 در 

اهل بیــت؛ مکتــب 
فصــل ســوم: اهــداف تربیــت در حــوزه کــه در دو بخــش 

تنظیــم شــده اســت:
بخــش نخســت: اهــداف تربیــت در حوزه هــای علمیــه 
در دو ســاحت تربیــت اخالقــی ـ عبــادی و تربیــت خانوادگــی 

)مهارت هــای زندگــی(؛
بخش دوم: ترسیم سیمای آرمانی طلبه؛

. به پیوست شماره یک رجوع شود.  1
ــورای  ــوب ش ــه، مص ــای علمی ــی حوزه ه ــم انداز تهذیب ــند چش ــه س ــر ب . ناظ  2

ــماره دو( ــت ش ــوزه. )پیوس ــی ح عال
. مبانــی معرفت شــناختی، هستی شــناختی )الهیاتــی(، انسان شــناختی و   3

ــه( ــماره س ــت ش ــناختی. )پیوس ارزش ش
. به پیوست شماره چهار رجوع شود.  4

. به پیوست شماره پنج رجوع شود.  5
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در  اخالقــی  تربیــت  موانــع  و  عوامــل  چهــارم:  فصــل 

حوزه هــای علمیــه )کــه عوامــل و موانــع تربیــت بــه دو بخــش 
درونــی و بیرونــی تقســیم شــده اســت؛ در بخــش عوامــل 
و موانــع درونــی، بــه عوامــل و موانــع بینشــی، گرایشــی و 
رفتــاری و در بخــش عوامــل و موانــع بیرونــی بــه عوامــل و 
موانــع الهــی و معنــوی، انســانی و غیرانســانی )طبیعــی( 
ــت(. ــده اس ــه ش ــک ارائ ــر ی ــاره ه ــی درب ــیم و توضیحات تقس
فصــل پنجــم: مراحــل تربیــت اخالقــی در ســطوح مختلف 

ــی در  ــی و تهذیب ــداف تربیت ــه در آن اه ــه )ک ــای علمی حوزه ه
دو ســاحت تربیــت اخالقــی ـ عبــادی و تربیــت خانوادگــی 
ــه حــوزه مرحله بنــدی شــده و روش هــا  ــرای پایه هــای ده گان ب
و راهکارهــای دســتیابی بــه ایــن اهــداف بیــان شــده اســت(. 
در واقــع، برنامــه تهذیبــی و تربیتــی پیــش  رو، بخــش کاربــردی 

ــد. ــم( می باش ــل پنج ــه )فص ــن نظام نام ــی ای و عملیات
پــس از تدویــن نهایــی برنامــه تهذیــب و تربیــت حوزه هــای 
علمیــه، معاونــت تهذیــب و تربیــت بــا برگــزاری جلســات 
و  اســاتید  مدیــران،  بــا  هم فکــری  و  متعــدد  کارشناســی 
صاحب نظــران، برنامــه تهذیبــی و تربیتــی حوزه هــای علمیــه 
ــب و  ــع تهذی ــام جام ــرای نظ ــازی در اج ــور زمینه س ــه منظ را ب

ــود. ــاده نم ــت، آم تربی

ارکان اجرایی برنامه تهذیبی، تربیتی
بــا توجــه بــه مطالعــات و بررســی های انجام شــده و نتایــج 
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آسیب شناســی اخالقــی و تربیتــی کــه بــدان اشــاره شــد، 
مدیــران و اســاتید مــدارس بیشــترین ســهم و نقــش را در 
رشــد و پیشــرفت علمــی و اخالقــی طــالب دارنــد. بــه همیــن 
ــی  ــش تربیت ــه نق ــژه ب ــور وی ــه  ط ــی ب ــه تربیت ــت در برنام جه
ایــن دو گــروه تأکیــد و بیشــترین بــار تربیتــی طــالب بــر دوش 
ــئول  ــه مس ــر مدرس ــع، مدی ــت؛ در واق ــده اس ــاده ش ــا نه آن ه
ــه  ــز ب ــه نی ــب مدرس ــاون تهذی ــد و مع ــه می باش ــرای برنام اج
ــز در  ــاتید نی ــود. اس ــد ب ــر خواه ــی مدی ــازوی اجرای ــوان ب عن
قالــب شــورای تهذیــب و هــم در کالس هــای درســی از لحــاظ 
ادامــه  در  بــود.  خواهنــد  نقش آفریــن  تربیتــی  و  تهذیبــی 
ــتاد و  ــر، اس ــی مدی ــش تربیت ــت نق ــی در اهمی ــح کوتاه توضی

ــت. ــده اس ــه ش ــب ارائ ــاون تهذی مع

شورای تهذیب
ــزی،  ــرای برنامه ری ــب، یــک هســته فکــری ب شــورای تهذی
هدایــت، نظــارت و حمایــت از امــور تهذیبــی و تربیتــی مدرســه 

علمیــه اســت کــه تحــت نظــارت مدیــر فعالیــت می کنــد.
اعضای شورا

ــورا(،  ــس ش ــه )رئی ــۀ علمی ــر مدرس ــکل از مدی ــورا متش ش
معــاون تهذیــب )دبیــر شــورا(، مشــاور مدرســه ،دو یــا ســه نفــر 

ــد. ــه می باش ــر مدرس ــاتید مؤث از اس
وظایف شورا

وظایف این شورا عبارت است از:
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در . 1 تربیتــی  و  تهذیبــی  خألهــای  کشــف  و  آسیب شناســی 

مدرســه؛

نیازســنجی، رصــد و اولویت گــذاری مســائل و موضوعــات . 2

ــی؛ ــی و تربیت تهذیب

بــرای . 3 یــزی  برنامه ر و  تصمیم گیــری  سیاســت گذاری، 

ــی  ــی ابالغ ــی و تربیت ــای تهذیب ــب طرح ه ــازی مناس عملیاتی س

از ســتاد؛

یان ســازی و گفتمان ســازی امــور تهذیبــی و تربیتــی ارســالی . 4 جر

از ســتاد در مدرســۀ علمیه؛

تــالش، تدبیــر و طراحــی بــرای رفــع مشــکالت و بهبــود . 5

ایده هــای  ارائــۀ  تهذیبــی و خالقیــت در  ـ  تربیتــی  وضعیــت 

یســت بوم و فرهنــگ منطقــه و ویژگی هــای  ــه تناســب ز کارآمــد ب

تهدیدهــا(؛ و  فرصت هــا  ضعف هــا،  )قّوت هــا،  مدرســه 

ــه . 6 ــازی برنام ــرای عملیاتی س ــری ب ــالش حداکث ــزی و ت ی برنامه ر

عمومــی، اقتضایــی و اختصاصــی؛

ایجــاد ارتباطــات مؤثــر بــا عناصــر تأثیرگــذار مدرســه ) اســاتید، . 7

مشــاور، مربــی تربیتــی و... ( دربــارۀ امــور تهذیبــی و تربیتــی؛

کشــف نیروهــای مســتعد و پــرورش آن هــا در عرصــه اخــالق و . 8

تربیــت؛

و . 9 هماهنگــی  ایجــاد  نیروهــا،  ســازماندهی  ساختارســازی، 

واســپاری امــور در قالــب کار تشــکیالتی؛

تربیتــی . 10 و  تهذیبــی  ظرفیت هــای  تقویــت  و  فعال ســازی 

مدرســه؛
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و . 11 طرح هــا  یابــی  ارز و  نظــارت  پشــتیبانی،  حمایــت، 

مدرســه؛ تربیتــی  و  تهذیبــی  پیشــنهادهای 

یابــی تهذیبــی و تربیتــی طــالب و رســیدگی ویــژه و مســتمر . 12 ارز

نســبت بــه طــالب خــاص.

و  تهذیبــی  فعالیت هــای  و  برنامه هــا  طرح هــا،  کلیــه  تبصــره: 

ــی و  ــتاد میان ــراف س ــد و اش ــالع، تأیی ــا اط ــد ب ــه بای ــی مدرس تربیت

ــوند. ــرا ش ــزی اج مرک

مدیر
ــر  ــم و مؤث ــی از ارکان مه ــر یک ــه مدی ــه این ک ــت ب ــا عنای ب
ــذار  ــق1 و تأثیرگ ــاتید متخّل ــن اس ــد و از بی ــه می باش در مدرس
ــت  ــم و تربی ــئولیت او تعلی ــن مس ــردد، مهم تری ــاب می گ انتخ
ــر نقــش  ــر، مدی ــه عبــارت دیگ ــد؛ ب تمامــی طــالب می باش
تربیتــی مســتقیم و غیرمســتقیم دارد. او از لحــاظ مدیربودن با 
زمینه ســازی های مناســب در مدرســه از قبیــل برنامه ریــزی 
و ســازمان دهی درســت و انگیزه بخشــی بــه وســیله دعــوت 
از اســاتید مهــذب و توانمنــد، اهمیــت دادن بــه رشــد معنــوی 
و تشــویق طلبــه بــه ســمت گرایش هــای معنــوی، انجــام 
ــی، معنــوی  ــه نیازهــای عاطفــی، روان ــز توجــه ب ــادات و نی عب
ــد زمینــه مناســب رشــد اخالقــی  و اجتماعــی طلبــه، می توان
طــالب مدرســه را فراهــم ســازد و بــه صــورت غیرمســتقیم 
ــه جهــت جایــگاه مدیریتــی و رهبــری  تأثیرگــذار باشــد. نیــز ب

. در بخش استاد، نقش تأثیرگزار تربیتی ایشان توضیح داده شده است.  1
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ــی  ــوی عمل ــوان الگ ــه عن ــواه ب ــه دارد، خواه ناخ ــه در مدرس ک
ــر  ــتقیم تأثی ــورت مس ــه ص ــالب از او ب ــود و ط ــته می ش نگریس

می پذیرنــد.
برنامه هـای اخالقـی و  بـه  اولویـت دادن مدیـر  همچنیـن، 
عبـادی، سـایر برنامه هـا را تحت تأثیـر قـرار داده و عوامل دیگر 
مدرسـه نیـز خـود را بـا ایـن اولویت هـا هماهنـگ می سـازند.1

معاون تهذیب
بــا توجــه بــه این کــه معــاون تهذیــب از اســاتید2 و از عوامــل 
تأثیرگــذار تربیتــی در مــدارس می باشــد، عــالوه بــر مســئولیت 
اجرایــی برنامه هــای تهذیبــی و تربیتــی در مدرســه، بایــد 

الگــوی عملــی بــرای طــالب نیــز باشــد.

مشاور
کنــار ســایر  در  و صاحب نظــر  قــوی  حضــور مشــاوری 
نقشــی  از جنبه هــای مختلفــی می توانــد  اعضــای شــورا، 
ــده  ــای اتخاذش ــت تصمیم ه ــت و دق ــان، صح ــی در اتق اساس

ــد. ــا نمای ایف

استاد
 اســتاد نیــز هماننــد مدیــر مدرســه و بلکــه از جهاتــی 

. ر.ک: هادی حسین خانی، نقش تربیتی مدیر.  1
. در بخش استاد، نقش تأثیرگذار تربیتی ایشان توضیح داده شده است.  2
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بیشــتر از وی در تربیــت و تهذیــب طــالب مؤثــر اســت؛ چراکــه 
بیشــترین ارتبــاط را بــا طلبــه دارد و ماندگارترین اثــر را در ذهن 
و دل طلبــه بــر جــای می گــذارد. نقــش اســتاد در شــکل دهی 
ــه اندیشــه و انگیــزه و رفتــار طلبــه بی همتاســت و بیشــترین  ب
ــن  ــز از اســتاد انتظــار مــی رود. ای ــه نی رســیدگی در حــق طلب

ویژگــی مرهــون عوامــل زیــر اســت:
ــت: بســتر تربیــت و تحــول انســان، ارتبــاط اســت و  نخس

فرصــت اســتاد بــرای ارتبــاط بــا طلبــه از همــه بیشــتر اســت. 
ــذاری  ــت تأثیرگ ــت و فرص ــط اس ــه مرتب ــا طلب ــه ب ــتاد روزان اس
طوالنــی در اختیــار دارد. می توانــد در ایــن فرصــت حــرف 
بزنــد، عاطفــه بــورزد، برانگیــزد، راهنمایــی کنــد، هشــدار 

ــروزد. ــازد و براف ــکند، بس ــد، بش ده
دوم: طلبــه در مقابــل مقــام علمــی اســتاد به طــور طبیعی 

کرنــش می کنــد و مســحور و مرعــوب جلوه گــری علمــی او 
می گــردد. طلبــه، کوچکــی خــود را در مقابــل اســتاد بــه 
علــم حضــوری درمی یابــد و گارد دفاعــی خــود را در برابــر 
ــا ایــن اعتبــار علمــی خودبه خــود  عظمــت او می گشــاید. گوی
بــه اعتبــار  بــه شــخصیت اســتاد نیــز ســرایت می کنــد و 
شــخصیتی تبدیــل می گــردد و اعتمــاد می آفرینــد؛ اعتمــادی 

ــت. ــی اس ــذاری تربیت ــرمایه در اثرگ ــن س ــه بزرگ تری ک
ــاون  ــوزش، مع ــاون آم ــر، مع ــالف مدی ــتاد برخ ــوم: اس س

تهذیــب، کادر اجرایــی و حتــی اســتاد اخــالق مدرســه بــا گروه 
ــان  ــکالت آن ــت و مش ــری روبه روس ــت کمت ــر و جمعی محدودت
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ــتری  ــت بیش ــرعت و دق ــا س ــد و ب ــک می بین ــای نزدی را از نم
درمی یابــد و امــکان شــناخت اســتعدادها و قــّوت و ضعــف 

ــه دارد. ــش از هم ــه و پی ــش از هم ــه را بی طلب
چهــارم: انــس و صمیمیــت اســتاد در ارتبــاط طوالنــی 

بــا طلبــه روزبــه روز بیشــتر می شــود و زمینــه اثرگــذاری و 
نقش آفرینــی او هموارتــر می گــردد. همیــن انــس و صمیمیــت 
اســت کــه طلبــه را بــه درد دل بــا اســتاد و بیــان مســائل فــردی 
ُذن َخیــر و ســنگ صبــوری 

ُ
خــود تشــویق می کنــد و از او أ

ــی آورد. ــد م ــه پدی ــکالت طلب ــرای مش ب
ــر  ــی اگ ــتاد حت ــت؛ اس ــی اس ــه قطع ــتاد در طلب ــر اس تأثی
ــه انتقــال  ــه طلب ــد و نخواهــد، رنــگ شــخصیت خــود را ب ندان
می دهــد و ناهشــیار بــر او اثــری می افکنــد. ایــن فراینــد 
ــت آن  ــرد و از ظرفی ــت ک ــناخت و مدیری ــد ش ــودآگاه را بای ناخ
بــه نفــع تربیــت بهــره گرفــت؛ تربیتــی پنهــان و نامرئــی فراتــر 
از آموزه هــا و ارتباطــات کالســیک کــه می تــوان بهینــه اش 

ــت. ــه کارش گرف ــاخت و ب س
ــه  ــه درج ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــه ای ــه ب ــه توج البت
اثرگــذاری اســتاد و اثرپذیــری طلبــه از اســتاد بــه عوامــل 
گوناگونــی بســتگی دارد؛ بنابرایــن تأثیــر همــه اســاتید ماننــد 
در همــۀ  اســتاد  یــک  تأثیــر  کــه  نیســت همان گونــه  هــم 

شــاگردان مشــابه نیســت.
توجــه  بــا  و  فعلــی  در شــرایط  این کــه  بعــدی  نکتــه ی 
بــه انتظارهــا و مطالبه هــای فراوانــی کــه از طلبــه معاصــر 
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ــدون  ــی و ب ــس معمول ــه تدری ــا ب ــا اکتف ــتاد ب ــود دارد، اس وج
نقــش  نمی توانــد  الزم  دلســوزی های  و  دغدغه مندی هــا 
ــد، بلکــه  ــته باش ــم و تربیــت شــاگردان داش مؤثــری در تعلی
ــا  ــت ت ــد اس ــیار بلن ــی بس ــادی و همت ــی جه ــد حرکت نیازمن

باشــد.1 نقش آفریــن  بتوانــد 
توســط  تربیتــی  نقش آفرینــی  بــه  اســاتید  ترغیــب  راهکارهــای 

تهذیــب شــورای 

برگزاری جلسات مستمر توجیهی با اساتید؛2. 1

کارگاه هــای . 2 و  دوره هــا  در  شــرکت  بــرای  اســاتید  ترغیــب 

تربیتــی؛ و  تهذیبــی  مهارت افزایــی  و  دانش افزایــی 

ایجــاد زمینــه ارتبــاط اســاتید بــا طــالب و فراهــم آوردن امــکان . 3
ــا؛3 ــه حجره ه ــی ب سرکش

فراهــم آوردن امــکان اســکان اســاتید دارای صالحیــت الگودهی . 4

در حجره هــای مدرســه و تشــویق آنــان بــه ایــن امــر؛

برنامه هــای . 5 اردوهــا،  در  شــرکت  بــرای  اســاتید  از  دعــوت 

. ر.ک: هادی حسین خانی، نقش تربیتی مدیر.  1
. نشســت تربیتــی مدیــر یــا معــاون تهذیــب بــا اســاتید مــدارس علمیــه، اگــر بــه   2
صــورت منظــم )حــدود دو هفتــه یک بــار( برگــزار شــود و میــان کثــرت مشــاغل 
ــای  ــرای ارتباط ه ــاتید را ب ــه اس ــزه و توج ــردد، اواًل انگی ــوش نگ ــن فرام طرفی
تربیتــی و رســیدگی بــه طــالب بــه طــور مســتمر تقویــت می کنــد؛ ثانیــًا 
ــاِن راه را  ــکالت می ــًا مش ــردد؛ ثالث ــات می گ ــارب و اطالع ــادل تج ــب تب موج
ــه معاونــت تهذیــب منتقــل  ــری از طــالب ب حــل می کنــد؛ رابعــًا شــناخت مؤث
می ســازد. هم چنیــن در ایــن هم فکری هــا بــه صــورت جمعــی نســبت بــه 
ــاتید  ــوان اس ــود. می ت ــی می ش ــالب چاره اندیش ــوی ط ــی معن ــائل اخالق مس
ــۀ تدریــس طبقه بنــدی و جلســه ها را تفکیــک  ــا پای را براســاس مــادۀ درســی ی

کــرد.
. برخــی از اســاتید، تــوان یــا انگیــزۀ الزم بــرای پیش قدم شــدن در ایــن زمینــه   3

را ندارنــد؛ ولــی اگــر شــرایط فراهــم باشــد، از آن اســتقبال می کننــد.
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ــالب  ــی ط ــای تهذیب ــیاحتی و فعالیت ه ــی، س یارت ــی، ز یح تفر

ــه؛ مدرس

مالحظــۀ ویژگی هــای تهذیبــی اســاتید در تقدیــر از آنــان در روز . 6

؛ معلم

نظــارت مســتمر بــر ارتباطــات تربیتــی اســاتید و ارائــۀ پیشــنهادها . 7

و تذکرهــای الزم بــه آن هــا؛

شناســایی و تشــویق اســاتید تأثیرگــذار تربیتــی و بازگویــی . 8

اقدام هــای تربیتــی آنــان جهــت الگوســازی بــرای دیگــران؛

برگــزاری جلســات انجمــن اولیــا و مربیــان بــا حضــور اســاتید، . 9

جهــت ایجــاد دغدغه هــای تهذیبــی و تربیتــی بــرای اولیــا؛

بــا . 10 اخالقــی  پیام هــای  و  احادیــث  نصــب  و  فضاســازی 

ــاق اســاتید  ــه در ات ــه طلب محتــوای احســاس مســئولیت نســبت ب

ــه. مدرس

برنامه تهذیبی، تربیتی
  این برنامه در سه بخش تنظیم شده است:

برنامه های عمومی؛. 1

برنامه های اقتضایی؛. 2

برنامه های اختصاصی.. 3
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برنامه عمومی »الزامی«

سطح 1
سطح 2
سطح 3
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برنامه عمومی
ویژگـی اصلـی برنامه هـای عمومـی الزم االجرا بـودن آن هـا 
پایه هـای  تمامـی  بـرای  بودن شـان  فراگیـر  و  سـال  طـول  در 
تحصیلـی )پایـه 1 تا 10( اسـت. هدف از گنجانـدن این بخش 
تأکیـد بیشـتر بـر اهمیت تربیتـی آن هـا و اهتمام بر اسـتمرار و 

ُحسـن اجـرای ایـن برنامه هـا در همـه مـدارس اسـت.
بــا عنایــت بــه این کــه برنامه هــای عمومــی از اهمیــت 
تربیت محــور  مدیــران  و  اســت  برخــوردار  باالیــی  تربیتــی 
ــدی در  ــول ج ــر و تح ــاهد تغیی ــا ش ــن برنامه ه ــرای ای ــا اج ب
متربیــان خواهنــد بــود، ازایــن رو بــر همــه مدیــران محتــرم الزم 
اســت در اجــرای آن اهتمــام ویــژه داشــته باشــند و از ظرفیــت 
ــی  ــای عموم ــام برنامه ه ــردن تم ــب در اجرایی ک ــورای تهذی ش

ــند. ــته باش ــتفاده را داش ــال اس ــطوح کم ــام س ــرای تم ب

تبیین نکات اخالقی از قرآن و عترت
بــرای هــر ســال تحصیلــی )ســی هفتــه(، آیــات و روایاتــی 
از ســوی ســتاد آمــاده شــده کــه بایــد از ســوی اســاتید در ابتدا 
یــا انتهــای کالس هــای درســی بــه مــدت حداکثــر پنــج دقیقــه 
ــار  ــه در اختی ــر هفت ــدای ه ــه در ابت ــن برنام ــردد. ای ــن گ تبیی
ــف  ــی در پایه هــای مختل ــاتید منتخــب اخالق ــن از اس ــد ت چن
تحصیلــی قــرار می گیــرد و از ایشــان خواســته می شــود بــرای 
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تبییــن موضوعــات هفتــه تــا پایــان نیمســال همــکاری نمایــد.1

توسل و انس با اهل بیت
انــس هــر چــه بیشــتر  برنامه ریــزی جهــت  بــا هــدف 
ــا حضــرات معصومیــن، ضــروری اســت طــالب  طــالب ب
تحــت نظــارت شــورای تهذیــب بــا تشــکیل جلســات انــس بــا 
ــه اســمای  اهل بیــت و هیئــت مذهبــی و نام گــذاری آن ب
مبــارک یکــی از حضــرات معصومیــن فضــای الزم را بــرای 
تقویــت ارتبــاط و توســل بــه ایــن ذوات مقدســه مطابــق برنامــه 

زیــر فراهــم نماینــد:
الف( هیئت طالب خوابگاهی:

انتخــاب ســه الــی پنــج نفــر از طــالب خوابگاهــی و عالقه منــد . 1

ــه  ــب ب ــورای تهذی ــط ش ــه توس ــت مدرس ــکاری در هیئ ــه هم ب

ــا؛ ــت امن ــوان هیئ  عن

تعییــن یــک نفــر بــه  عنــوان مســئول هیئــت )منتخــب اعضــای . 2

هیئــت امنــا(؛

یزی جهت برگزاری مراسم هیئت حداکثر هفته ای یک بار؛. 3 برنامه ر

یزی برای سخنرانی هیئت؛. 4 برنامه ر

مدت زمان برگزاری کمتر از هفتاد دقیقه؛. 5

ــی و . 6 ــاعت خاموش ــی و س ــای آموزش ــات برنامه ه ــزوم مراع ل

آیین نامه هــای مدرســه در انتخــاب زمــان برگــزاری هیئــت؛

و . 7 اجتماعــی  رعایــت شــئونات حــوزوی، سیاســی،  لــزوم 

. متن آیات و روایات در پیوست شماره هفت آورده شده است.  1



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

25 برنامه تهذیبی و تربیتی حوزه های علمیه

ــت؛ ــای هیئ ــرای برنامه ه ــری در اج ــم رهب ــام معظ ــای مق دغدغه ه

ــرح . 8 ــات ط ــون موضوع ــا پیرام ــخنرانی ها و مداحی ه ــور س مح

تربیتــی همــان ســال باشــد.

ب( هیئت طالب متأهل مدرسه:

ــه . 1 ــد ب ــل و عالقمن ــالب معی ــر از ط ــج نف ــی پن ــه ال ــاب س انتخ

ــه   ــرم ب ــر محت ــط مدی ــه توس ــی مدرس ــت مذهب ــکاری در هیئ هم

ــا؛ ــت امن ــوان هیئ عن

تعییــن یــک نفــر بــه  عنــوان مســئول هیئــت )منتخــب اعضــای . 2

هیئــت امنــا(؛

بــه غیــر از شــرایط و تذکراتــی کــه در تشــکیل هیئــت خوابگاهــی . 3

یــر در هیئــت متأهلیــن الزامی اســت: ذکــر شــد، رعایــت نــکات ز

لزوم پرهیز از اختالط خانم ها و آقایان؛    

یفات در پذیرایی؛     لزوم پرهیز از تشر

تشکیل جلسات به صورت گردشی در منازل طالب؛    

توجه جدی به رعایت حقوق همسایگان؛    

ــث      ــون مباح ــدور پیرام ــده حتی المق ــه ش ــب ارائ ــوای مطال محت

مرتبــط بــا خانــواده ماننــد تربیــت فرزنــد، اخــالق در خانــه و ... 

باشــد.

محفل انس با قرآن و حدیث
مقــام  تأکیــد  مــورد  قرآنــی  جهــت گســترش فرهنــگ 
ــه  ــای علمی ــی حوزه ه ــم انداز قرآن ــری و چش ــم رهب معظ
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ــی و  ــای قرآن ــت و مهارت ه ــد معرف ــای نظام من ــرورت ارتق و ض
حدیثــی طــالب علــوم دینــی، دســتورالعمل برگــزاری جلســات 
ــه شــده اســت. ــه شــرح ذیــل ارائ هفتگــی قرائــت و حدیــث ب

الف( اهداف:

گاهی هــا و مهارت هــای قرآنــی و حدیثــی . 1 ارتقــای ســطح آ

ــالب؛ ط

یم؛. 2 تداوم آموزش قرآن کر

گسترش فرهنگ قرآنی و حدیثی.. 3

ب( جامعه هدف: 

طالب علوم دینی مدارس علمیه سراسر کشور.
ج( شیوه اجرا و برنامه های �پیشنهادی:

یضــه . 1  بعــد از فر
ً
اجــرای جلســات، یــک جلســه در هفتــه ترجیحــا

مغــرب و عشــا، بــه مــدت حداکثــر دو ســاعت می باشــد؛

ــی از . 2 ــرآن یک ــالوت ق ــا ت ــات، ب ــدای جلس ــت ابت ــب اس مناس

ــود؛ ــاز ش ــه آغ ــدت ده دقیق ــه م ــه ب ــاری مدرس ــالب ق ط

طــالب . 3 همــه  توســط  جلســه،  طــول  در  منتخــب  آیــات 

شــرکت کننده قرائت شــده و اســتاد محتــرم تذکــرات الزم را در 

می کنــد؛ اعمــال  روان خوانــی  و  روخوانــی  زمینــه 

ــی . 4 ــده قرآن ــه پرون ــه ب ــا توج ــه، ب ــر جلس ــرم در ه ــتاد محت اس

ــی  ــی از روخوان ــان، مباحث ــی آن ــطح قرآن ــه و س ــالب مدرس ط

ــی  ــم و منطق ــورت منظ ــه ص ــد را ب ــپس تجوی ــی و س و روان خوان

ــد؛ ــرح می نمای ــه مط ــزده دقیق ــر پان ــدت حداکث ــه م ــاب و ب انتخ

ــات و . 5 ــی و ... از آی ــادی، اخالق ــیری، اعتق ــکات تفس ــان ن بی
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روایــات منتخــب هفتــه توســط اســتاد یــا اســاتید مدعــو یــا یکــی 

کیــد  از طــالب مدرســه بــه مــدت حداکثــر پانــزده دقیقــه مــورد تأ

اســت )بــا توجــه بــه تجربیــات گذشــته، ســخنرانی، منبــر، درس 

ــات  ــوع و آی ــا موض ــط ب ــوارد غیرمرتب ــکات و م ــان ن ــالق و بی اخ

قرائت شــده در جلســه، در ایــن برنامــه جایگاهــی نداشــته و بهتــر 

ــود(؛ ــذار ش ــا واگ ــایر برنامه ه ــه س ــت ب اس

ــا اســاتید مدرســه یــا ســطح شــهر، . 6 چنانچــه در میــان طــالب ی

یــان یــا حافظــان متخلــق و ممتــاز )قرآنــی و حدیثــی( وجــود  قار

ــند،  ــذار باش ــوب و اثرگ ــی خ ــدی اجرای ــه دارای توانمن ــته ک داش

می تــوان از آن هــا در اجــرای تــالوت یــا حفــظ در میــان جلســه بــه 

مــدت حداکثــر پانــزده دقیقــه بهــره گرفــت؛

برگــزاری مســابقه قرآنــی و حدیثــی حضــوری یــا غیرحضــوری . 7

)از مباحــث جلســات( بالمانــع اســت؛

یــن پیشــرفت قرآنــی و حدیثــی را در . 8 تقدیــر از طالبــی کــه بیش تر

 
ً
طــول ســال تحصیلــی داشــتند، بســیار مناســب اســت )نــه صرفــا

طالبــی کــه بهتــر از دیگــران بــوده و یــا هســتند و دارای پیشــرفت 

ــد(؛ ــی نبوده ان آن چنان

چنانچــه مدرســه ای برنامــه قرآنــی و حدیثــی ابتــکاری و مفیــد، . 9

ــد آن را  ــر از برنامه هــای مذکــور در نظــر داشــته باشــد، می توان غی

ــب  ــد و حس ــالم نمای ــت اع ــب و تربی ــت تهذی ــه معاون ــرا و ب اج

ــود. ــوردار ش ــویقی برخ ــته های تش ــورد از بس م

د( برنامه های آموزشی جلسات هفتگی

ــالب،  ــی ط ــای قرآن ــطح آموخته ه ــای س ــور ارتق ــه منظ ب
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ــرح  ــن ش ــی بدی ــی قرآن ــات هفتگ ــی جلس ــای آموزش برنامه ه
ارائــه می شــود:

1 . روخوانی، روان خوانی و فصیح خوانی

ــارت الزم  ــرآن، مه ــا ق ــس ب ــای ان ــاد زمینه ه ــدف: ایج ه
الزم  مقدمــات  فراهم کــردن  و  قــرآن  کلمــات  خوانــدن  در 
و  روان خوانــی  ســطوح  در  تخصصــی  آموزش هــای  بــرای 
ــت  ــح قرائ ــاز و تصحی ــد نم ــا تجوی ــنایی ب ــی و آش فصیح خوان

ــان. آن
- منبــع: کتــاب آمــوزش قرائــت قــرآن )1(؛ تألیــف اســتاد 

علــی قاســمی.
ــه در  ــی ک ــی طالب ــرای تمام ــن دوره ب ــدن ای ــر: گذران تذک
ایــن ســطح بــه آمــوزش و تمریــن نیــاز دارنــد، الزامــی اســت.

2. زیباخوانی قرآن کریم

ــات  ــروف، صف ــارج ح ــا مخ ــران ب ــنایی فراگی ــدف: آش ه
ذاتــی و عارضــی آن هــا، ایجــاد زمینه هــای کســب مهــارت در 

ــا احــکام وقــف و ابتــدا. ــد عملــی، آشــنایی ب تجوی
- منبــع: کتــاب آمــوزش قرائــت قــرآن )2(؛ تألیــف اســتاد 

علــی قاســمی.
3. قرائت )صوت و لحن(

هــدف: آشــنایی مقدماتــی بــا مقامــات موســیقایی عــرب، 
ایجــاد زمینه هــای کســب مهــارت در قرائــت ترتیــل و تحقیــق.

تذکــر: ایــن مبحــث در صورتــی بیــان می شــود کــه ســطح 
قرآنــی طــالب مدرســه، باالتــر از ســطح زیباخوانــی باشــد.
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منتخــب  آیــات  موضوعــی  تفســیر  تفســیر:  بیــان  و  ترجمــه   .  4

ت جلســا

هــدف: آشــنایی و فهــم واژه هــای قــرآن کریــم، آشــنایی بــا 
شــأن نــزول آیــات، آشــنایی بــا نــکات تفســیری مهــم، توانایــی 
ــت و انــس  ــات قــرآن در ســایه اســتمرار قرائ ــام آی فهمیــدن پی

بــا قــرآن.
5. اجرای حفظ یا تالوت:

هــدف: انگیزه ســازی حفــظ و تــالوت قــرآن در میــان 
طــالب، آشــنایی بــا شــیوه های حفــظ و مــرور قــرآن، آشــنایی 

ــرآن. ــالوت ق ــری ت ــیوه های یادگی ــا ش ب

تالوت نور
َر ِمَن اْلُقْرآِن...«؛1  »اْقَرُؤا ما َتَیسَّ

به اندازه ای که برای شما ممکن است از قرآن تالوت کنید.

امام صادق فرمودند:
ــِه َو  ــرآُن ِبَلحِم ــَط الُق ــٌن ِاخَتَل ــَو شــاٌبّ ُمؤِم ــرآَن َو ُه ــَرَا الُق ــن َق »َم
ــَرَرِة َو کاَن  ــراِم الَب ــَفَرِة الک ــَع الَسّ ــَلّ َم َوَج ــه َعَزّ ــُه الّل ــِه َو َجَعَل َدِم

ــِة«؛2  ــوَم القیاَم ــُه ی ــزا َعن ــرآُن َحجی الُق
ــا  ــرآن ب ــد، ق ــالوت کن ــرآن ت ــی ق ــه در جوان ــی ک ــوان مؤمن ــر ج ه

ــوار و  ــتگان بزرگ ــا فرش ــّل او را ب ــد عّزوج ــش و خداون ــت و خون گوش

نیــک قــرار می دهــد و قــرآن نگهبــان او در روز قیامــت، خواهــد بــود.

1 . مزمل، آیه20.
. کلینی، الکافی، ج2، ص 603.  2
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ْن 
َ
ــِلِم أ ــْرِء اْلُمْس ــی ِلْلَم ــْد یْنَبِغ ــِه َفَق ــی َخْلِق ــِه ِإَل ــُد اللَّ ــْرآُن َعْه »اْلُق

ــة«؛1  ــیَن آی ــْوٍم َخْمِس ــی کلِّ ی ــُه ِف  ِمْن
َ
ــَرأ ْن یْق

َ
ــِدِه َو أ ــی َعْه ــَر ِف یْنُظ

ــزاوار  ــس س ــش پ ــر خلق ــت ب ــان او اس ــد و فرم ــد خداون ــرآن عه ق

اســت بــرای شــخص مســلمان کــه در ایــن عهــد و فرمــان خــدا نظــر 

ــد. ــه از آن بخوان ــاه آی ــد و روزی پنج افکن

برای این منظور پیشنهاد می شود:
و . 1 قــاری  طــالب  توســط  قــرآن  روزانــه  تــالوت 

ــت  ــای جماع ــد از نمازه ــده بع ــن در دو وع خوش لح
عشــا؛2 و  صبــح 

تشــکیل جلســه قرائــت قــرآن کریــم بــا حضــور اســتاد . 2
تجویــد هــر هفتــه یــک جلســه توســط همیــاران 

ــی؛ قرآن
اجــرای برنامــه ختــم قــرآن غیرحضــوری بــا ثبــت . 3

ــه  ــم ب ــواب خت ــدای ث ــا و اه ــالب و خانواده ه ــام ط ن
ــام و  ــر ام ــان، روح مطه ــدس معصوم ــاحت مق س

شــهدا و ... .

نماز جماعت
ــن  ــاز اولی ــادی، نم ــات عب ــالمی و واجب ــای اس در آموزه ه
ــه از  ــت ک ــال اس ــد متع ــه خداون ــرب ب ــیله تق ــن وس و مهم تری
ــی از  ــت3 یک ــاز جماع ــت. نم ــوردار اس ــژه ای برخ ــگاه وی جای

. همان، ص 609.  1
. به جزوه تالوت نور مراجعه شود )پیوست شماره هشت(.  2

. رســول اکــرم صلــی اللــه علیــه وآلــه: »مــن حافــظ علــی الجماعــة حیثمــا کان   3
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مهم تریــن فرصت هــای تربیتــی بــه شــمار می آیــد،1 لــذا از 
ــه  ــته ای در مدرس ــو شایس ــه نح ــد ب ــم بای ــت عظی ــن ظرفی ای
اســتفاده شــود. در ایــن رابطــه چنــد نکتــه قابــل ذکــر اســت:

توجه به این که اصل در نماز، جماعت است؛. 1

توجــه بــه حکمــت و آثــار اخــروی و دنیــوی، فــردی و اجتماعی . 2

و تربیتــی نمــاز جماعت؛

ــام . 3 ــی در اهتم ــای ربان ــن و علم ــیره معصومی ــه س ــه ب توج

ــه جماعــت؛ ب

یان بار ترک جماعت؛. 4 توجه به پیامدهای ز

اهتمام به حضور حداکثری طالب در نمازهای جماعت؛. 5

ــاز . 6 ــرکت در نم ــه ش ــاتید ب ــر، کادر و اس ــام مدی ــه و اهتم توج

ــه؛ ــت مدرس جماع

تشــکیل . 7 از  خــودداری  و  آموزشــی  یــزی  برنامه ر از  پرهیــز 

جلســات در وقــت نمــاز؛

توجه به وظیفه امر به معروف در امر جماعت؛. 8

ــه شــکل گروهــی . 9 ــرای حضــور طــالب مدرســه ب ــزی ب ی برنامه ر

حداقــل ماهــی یک بــار در نمــاز جماعــت علمــای بــزرگ شــهر؛

پانمــودن نمازهــای جماعــت برخــوردار از شــرایط مطلــوب . 10 بر

مــّر علــی الصــراط کالبــرق الخاطــف الالمــع فــی اول زمــرة مــع الســابقین «؛ 
ــر نمــاز جماعــت کنــد هــر جــا کــه باشــد،  کســی کــه محافظــت و مداومــت ب
ماننــد بــرق ســریع و درخشــان همــراه نخســتین گــروه بهشــتیان از روی صــراط 

ــال، ص343(. ــواب االعم ــذرد، )ث می گ
. نمــاز جماعــت، عامــل نظــم و انضبــاط و وقت شناســی اســت، روحیــه   1
میــان  از  را  ظن هــا  ســوء  و  کدورت هــا  و  گوشــه گیری،کینه ها  و  فردگرایــی 
می بــرد و ســطح دانــش و عبودیــت و خضــوع را در بیــن اهــل جماعــت، 

می دهــد. افزایــش 
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ــت وی،  ــی و قرائ ــخصیت اخالق ــام، ش ــاب ام ــت در انتخ )دق

ــه،  ــجد و نمازخان ــت مس ــاز، نظاف ــان نم ــروع و پای ــم در ش نظ

خوش بوکــردن فضــا، فضاســازی معنــوی و...(.

نکاتی که در نماز جماعت مّد نظر می باشد:

 قبل از نماز:
آشناکردن طالب با احکام نماز جماعت؛. 1

اهتمام جدی به تصحیح قرائت نماز طالب؛1. 2

فضاسازی مناسب محل اقامه نماز؛. 3

جماعــت . 4 نمــاز  مــکان  پاکیزگــی  و  طهــارت  بــه  اهتمــام 

و...(؛ دیــوار  و  در  فرش هــا،  نظافــت  مناســب،  )جاکفشــی 

حضور به موقع در نماز؛. 5

ترغیب به خواندن نوافل روزانه.. 6

تذکـر: بـه دلیـل تنـوع مضامیـن و تعـدد تعقیبـات نمازهـا، 
بهتـر اسـت هـر هفته یکـی از ادعیـه در محل اقامـه نماز نصب 

گـردد تـا بـه مرور زمـان، طـالب تعقیبـات را حفـظ نمایند.
 حین نماز:

پوشش مناسب )ترغیب طالب به استفاده از عبا(؛. 1

تالش برای ایجاد تمرکز حواس و حضور قلب؛. 2

ــت از . 3 ــت، تبعی ــای جماع ــم صف ه ــاز )نظ ــم نم ــزاری منظ برگ

ــت و...(؛ ــام جماع ام

ــرآن،  ــد ق ــی و تجوی ــی، روان خوان ــوزش روخوان ــای آم ــت در کالس ه . الزم اس  1
ــه تصحیــح قرائــت طــالب اهتمــام جــدی شــود. ضمــن این کــه در جلســات  ب
هفتگــی قــرآن نیــز ایــن مســئله مــورد اهتمــام باشــد. )بــه پیوســت شــماره نــه 

مراجعــه شــود( 
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اجرای برنامه شمیم احکام.1. 4

تذکر: حتی االمکان بین نمازها برنامه گذاشته نشود.
 بعد از نماز:

قرائت ادعیه و تعقیبات کوتاه؛. 1

یــم بعــد از نمازهــای صبــح و . 2 تــالوت یــک صفحــه از قــرآن کر
عشــاء؛2

سخنرانی های کوتاه اخالقی توسط اساتید یا طالب؛. 3

پخش کلیپ های مختلف اخالقی و بصیرتی)گاهی(.. 4

سحرخیزی
ــک  ن یْبَعَثــک َربُّ

َ
ــک َعَســی أ ــْد ِبــِه َناِفَلــًه لَّ یــِل َفَتَهجَّ »َوِمــَن اللَّ

ْحُمــوًدا«.3 َمَقاًمــا مَّ
ــن  ــم؛ ای ــب کنی ــاز ش ــل نم ــه را اه ــم، طلب ــت کنی ــا هم م
میــان  از  کــه  کنیــد  برنامه ریــزی  می کنــد.  خیلی کمــک 
پنجاه هــزار طلبــه حــوزه قــم... اقــاًل سی هزارتاشــان هرشــب 
ــوزه از  ــن ح ــر م ــه نظ ــد ب ــن ش ــر ای ــد. اگ ــب بخوانن ــاز ش نم

جهــت اخالقــی راه می افتــد.
نظــر بــه ســیره علمــا و بــزرگان حــوزه در ســفارش و اهتمــام 

. بــا برنامه ریــزی قبلــی از طــالب پایه هــای ششــم، پنجــم و چهــارم بــه ترتیــب   1
ــه  ــوق ب ــات ف ــق موضوع ــا طب ــود ت ــوت می ش ــاوب دع ــور متن ــه  ط ــت و ب اولوی
ــؤاالت  ــه س ــخ ب ــت پاس ــکام )جه ــتاد اح ــور اس ــا حض ــه ب ــا 5 دقیق ــدت 3 ت م
احتمالــی طــالب( بیــن نمــاز ظهــر و عصــر حداقــل در ســه روز از هفتــه بیــان 

ــد. احــکام نماین
. به طرح تالوت نور مراجعه شود.  2

. اسراء، آیه 79.  3
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بــه تهجــد و ســحرخیزی، نــکات ذیــل پیشــنهاد می شــود:
ــا دعــا از بلندگــوی مدرســه . 1 پخــش مناجــات، قــرآن ی

ــم  ــدود نی ــین، ح ــم و دل نش ــیار مالی ــدای بس ــا ص ب
ــه؛ ــج دقیق ــدت پن ــه م ــح ب ــل از اذان صب ــاعت قب س

طــالب . 2 بیــن  از  بیــداری  مســئول  گــروه  تعییــن 
ــدار  ــد را بی ــه تهج ــد ب ــالب عالقه من ــا ط ــب ت داوطل

کننــد؛
اعــالم ســاعت خاموشــی رأس ســاعت ده و نیــم شــب . 3

و نظــارت بــر حســن انجــام آن؛
ســفارش طــالب بــه رعایــت آداب قبــل از خــواب . 4

ــودن، اذکار  ــه قبله ب ــت ســوره واقعــه، روب )وضــو، قرائ
خــاص و... (.

درس اخالق عمومی
امام جواد می فرماید:

ــِه َو  ــْن َنْفِس ــٍظ ِم ــِه َو َواِع ــَن اللَّ ــٍق ِم ــی َتْوِفی ــاُج ِإَل ــُن یْحَت اْلُمْؤِم
ــُه؛1 ــْن یْنَصُح ــوٍل ِممَّ َقُب

مؤمــن، نیازمنــد توفیقــی اســت از خــدا و اندرزگویــی از درون خــود و 

پذیــرش از کســی کــه او را نصیحــت می کنــد.

ــس  ــب نف ــّذب و صاح ــتاد مه ــک اس ــور ی ــد، حض بی تردی
در مــدارس علمیــه و برگــزاری جلســه های موعظــه و اخــالق، 
یکــی از ضرورت هــای تربیــت اخالقــی اســت. در گذشــته های 

. تحف العقول، ص113.  1



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

35 برنامه تهذیبی و تربیتی حوزه های علمیه

دور، بســیاری از بــزرگان علــم و اخــالق، حجــره ای در مدرســه 
داشــتند و بیشــتر وقــت و همــت خــود را صــرف آمــوزش و 

ــد. ــالب می کردن ــت ط تربی
بــا مــروری بــر ســیره اخالقــی و معنــوی حوزه هــای علمیــه 
در طــول تاریــخ، آشــکارا می بینیــم هــر جــا تهذیــب و تربیــت 
ــانی  ــی و انس ــی ربان ــت عالم ــراف و هدای ــت ِاش ــالب، تح ط
کامــل بــوده، موفقیت هــای اخالقــی و معنــوی فراوانــی در 
ــا  ــل حوزه ه ــیاری تحوی ــتۀ بس ــان های وارس ــته و انس ــی داش پ
ــه ای  ــاتید فرزان ــر، اس ــرن اخی ــه در دو ق ــت. چنان ک ــده اس ش
ــا  ــان را ب ــگان زم ــر، فرزان ــت و تدبی ــا مراقب ــه ب ــم ک را می یابی

ــد. ــد آوردن ــرعی پدی ــاًل ش ــای کام معیاره
امــام خمینــی در اهمیــت وجــود اســتاد و مربــی اخالق 

و لــزوم تشــکیل جلســه های درس اخــالق می فرماینــد:
»در زمینــۀ تهذیــب و تزکیــۀ نفــس و اصــالح اخــالق، برنامه 
ــد؛  ــن نمایی ــود معی ــرای خ ــالق ب ــتاد اخ ــد؛ اس ــم کنی تنظی
جلســۀ وعــظ و خطابــه، پنــد و نصیحــت تشــکیل دهیــد. 
خــودرو نمی تــوان مهــذب شــد. اگــر حوزه هــا همیــن طــور از 
داشــتن مربــی اخــالق و جلســات پنــد و انــدرز خالــی باشــد، 
محکــوم بــه فنــا خواهــد بــود. چطــور شــد علــم فقــه و اصــول 
ــر  ــرای ه ــد، ب ــث می خواه ــاز دارد، درس و بح ــدّرس نی ــه م ب
ــی  ــت، کس ــدرس الزم اس ــتاد و م ــا اس ــی در دنی ــم و صنعت عل
ــه  ــردد، فقی ــص نمی گ ــته ای متخص ــر در رش ــودرو و خودس خ
و عالــم نمی شــود، لکــن علــوم معنــوی و اخالقــی کــه هــدف 
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ــه  ــت، ب ــوم اس ــن عل ــن و دقیق تری ــا و از لطیف تری ــت انبی بعث
ــم حاصــل  ــدون معل ــدارد و خــودرو و ب ــازی ن ــم نی تعلیــم و تعل
می گــردد؟ کــرارًا شــنیده ام ســید جلیلــی معلــم اخــالق و 
معنویــات اســتاد فقــه و اصــول، مرحــوم شــیخ انصــاری بــوده 

ــت«.1 اس
ــاب  ــه خط ــن زمین ــز در همی ــری نی ــم رهب ــام معظ مق

ــد: ــوزه می فرماین ــزرگان ح ــه ب ب
ــالق و  ــم، درس اخ ــش می کن ــوزه خواه ــزرگان ح ــن از ب م
ــه در  ــی- ک ــن و نوران ــتعد، روش ــان مس ــرای جوان ــب را ب تهذی

ــد.2 ــراوان هســتند - جــّدی بگیرن ــن حــوزه ف ای
چند �پیشنهاد کاربردی:

ــود در . 1 ــالق موج ــاتید اخ ــی اس ــت تربیت ــه از ظرفی ــتفاده بهین اس

شهرســتان ها و شــهرهای همجــوار؛

ب، . 2
ّ

ــذ ــی مه ــاتید آموزش ــری اس ــذب و به کارگی ــایی، ج شناس

موّجــه و انقالبــی در مراکــز اســتان ها و شهرســتان ها؛

توجیــه اســاتید اخــالق اعزامــی از قــم نســبت بــه سیاســت های . 3

تهذیبــی و تربیتــی و مشــکالت و نیازهــای اخالقــی و تربیتــی 

ــه  ــدو ورود ب ــب در ب ــاون تهذی ــا مع ــر ی ــوی مدی ــه از س مدرس

مدرســه؛

ین زمــان . 4 یــن ســاعت از شــبانه روز و بانشــاط تر اختصــاص بهتر

طــالب بــرای برگــزاری درس اخــالق در مدرســه؛

. امام خمینی، جهاد اکبر، ص 23 و 24.  1
. بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار طــالب و روحانیــون، مدرســه فیضیــه،   2

.1374/09/16
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ــرای شــرکت در درس . 5 ــر و ترغیــب اســاتید و کادر ب حضــور مدی

اخــالق؛

ترغیــب طــالب و ایجــاد انگیــزه توســط اســاتید آموزشــی بــرای . 6

حضــور طــالب در درس اخــالق؛

لزوم استمرار در برگزاری درس اخالق هفتگی؛. 7

برگــزاری نشســت ها و ســخنرانی های اخالقــی و تربیتــی از . 8

ــج  ــرآن، نه ــیر ق ــان تفس ــد )بی ــاتید توانمن ــا اس ــر ی ــوی مدی س

ــجادیه و...(. ــه س ــه، صحیف البالغ

بصیرت افزایی و حفظ روحیه انقالبی
و فرهنگ ایثار و شهادت

ــداری،  ــه این کــه انقــالب اســالمی حاصــل پای ــا توجــه ب ب
رشــادت و خــون دل خوردن هــای علمــای بــزرگ، شــهدا و 
ــالب و راه  ــت از انق ــرای صیان ــد، ب ــالم می باش ــدگان اس رزمن
ــی  ــی و سیاس ــی، اجتماع ــرت فرهنگ ــش بصی ــهدا و افزای ش

ــود: ــنهاد می ش ــر پیش ــکات زی ــت ن ــالب، رعای ط
ــه . 1 ــت و وصیت نام ــور روحانی ــه منش ــه مطالع ــالب ب ــویق ط تش

ــهدا؛ ــه ش ــام و وصیت نام ــرت ام حض

معظــم . 2 مقــام  فرمایشــات  از  بصیرتــی  کلیپ هــای  پخــش 

رهبــری؛

ــور . 3 ــرای حض ــکری ب ــوری و لش ــخصیت های کش ــوت از ش دع

ارائــه  و  ســؤاالت  بــه  پاســخ گویی  و  طــالب  جمــع  در 

سیاســی؛ تحلیل هــای 
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ــهدا . 4 ــای ش ــا و هم رزم ه ــا خانواده ه ــس ب ــل ان ــکیل محاف تش

ــالب؛ ــداکاری ط ــار و ف ــه ایث ــای روحی ــرای ارتق ب

برگزاری مراسم شبی با شهدا و بیان سیره شهدا؛. 5

توجه ویژه به اردوهای راهیان نور و اردوهای جهادی؛. 6

ترویــج و گســترش فرهنــگ و گفتمــان انقالبــی و روحیــه . 7

مدرســه؛ در  بســیجی 

برگــزاری جــذاب و شــورانگیز مراســم ملــی بــرای افزایــش . 8

اطالعــات و ایجــاد شــور انقالبــی؛

ــروح . 9 ــش مش ــون و پخ ــار تلویزی ــده اخب ــا دو وع ــک ی ــش ی پخ

.ــری ــم رهب ــام معظ ــخنرانی های مق س

مناسبت ها و مراسم ملی و مذهبی
از جملــه فرصت هــا و بســترهای بســیار مناســب بــرای 
ــی  ــبت های مل ــی، مناس ــی و تربیت ــای تهذیب ــام فعالیت ه انج
ــاص  ــال خ ــای وارده و اعم ــا، دعاه ــت. برنامه ه ــی اس و مذهب
ــم،  ــعبان المعظ ــب، ش ــب المرج ــون رج ــریفی چ ــای ش ماه ه
رمضــان المبــارک، محــرم الحــرام و صفــر، ایــام فاطمیــه و نیــز 
اعیــاد و وفیــات اهل بیــت عصمــت و طهــارت فرصــت 
بســیار مغتنمــی بــرای فعالیت هــای تهذیبــی و تربیتــی در 

مدرســه اســت.
هفتــه بســیج، هفتــه دفــاع مقــدس، دهــه فجــر، ایــام 
رحلــت امــام خمینــی و... نیــز از مناســبت های ملــی و 
فرصت هــای ارزشــمندی اســت کــه می توانــد در راســتای 
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ــوند.1 ــه ش ــه کار گرفت ــی ب ــی و تربیت ــداف تهذیب ــبرد اه پیش
ایــن  از  اســتفاده  چگونگــی  دربــارۀ  تصمیم گیــری 
ظرفیت هــا بــر عهــده شــورای تهذیــب و تربیــت مدرســه اســت.

حضور ناظر شب
الزم اســت مدیــر مدرســه نظــارت مســتقیم یــا غیرمســتقیم 
شــبانه روزی نســبت بــه اخــالق و آداب و تربیــت طــالب داشــته 
باشــد؛ بنابرایــن حضــور مســتمر یــک نفــر از اســاتید یــا کادر 
ــرای  ــب ب ــر ش ــوان ناظ ــه عن ــه ب ــان( در مدرس ــر و معاون )مدی
نظــارت بــر حســن اجــرای برنامه هــا بــا نــگاه تربیتــی ضــروری 

می باشــد.
اهم وظایف:

نظارت بر ساعت خواب و بیداری؛. 1

رسیدگی به امور جاری مدرسه؛. 2

نظارت بر حسن اجرای برنامه های تربیتی مدرسه.. 3

دیدار با علما
بــرای انــس طــالب بــا علمــا الزم اســت جلســاتی تشــکیل 
داده شــود و از مواعــظ و نصایــح علمــا و بــزرگان حوزه اســتفاده 

شــود. هم چنیــن پیشــنهاد می شــود:
حضور در منزل علما در اعیاد و وفیات و سایر مناسبت ها؛. 1

شرکت در نماز جماعت و برنامه های خاص آن ها؛. 2

. بــرای اطــالع بیشــتر بــه پیوســت شــماره ده و نیــز کتــاب »ظرفیت هــای   1
ــود. ــه ش ــوب« مراجع ــه مطل ــه علمی ــی مدرس تربیت
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ــل . 3 ــه، مث ــژه مدرس ــای وی ــم و برنامه ه ــا در مراس ــوت از علم دع

ــر و...؛ ــد غدی ــذاری، عی ــن عمامه گ جش

برگزاری اردوی دیدار با علمای شهرهای دیگر.. 4

نشست صمیمی مدیر و اساتید با طالب
بــرای ایجــاد اعتمــاد بیــن مدیــر و طــالب نیــاز اســت 
نشســت های صمیمــی مدیــر بــا طــالب صــورت گیــرد. بــرای 

ایــن منظــور پیشــنهاد می شــود:
بــا . 1 هم سفره شــدن  حجــرات،  در  اســاتید  و  مدیــر  حضــور 

طــالب، شــرکت در اردوهــا و...؛

برگزاری جلسه پرسش و پاسخ و مشارکت طالب در بحث ها؛. 2

پیشــنهاد می گــردد ایــن جلســات در صــورت امــکان بــا اطعــام . 3

همــراه باشــد.

ارتباط مدیر با خانواده ها
بــا توجــه بــه دشــواری و پیچیدگــی تربیــت به ویــژه تربیــت 
ــی از  ــن به تنهای ــا والدی ــر ی ــه مدی ــوی و این ک ــی و معن اخالق
ــه و  ــن مدرس ــت بی ــد، الزم اس ــه برنمی آین ــت طلب ــده تربی عه
ــکل  ــتمری ش ــب و مس ــی مناس ــی و همراه ــن هماهنگ والدی
ــن رو،  ــود. ازای ــق ش ــتگی محق ــه شایس ــر ب ــن ام ــا ای ــرد ت گی
ــت هایی  ــه ها و نشس ــه جلس ــر مدرس ــود مدی ــنهاد می ش پیش
را بــا والدیــن طــالب )به ویــژه طــالب پایه هــای پایین تــر( 
ترتیــب دهــد و آنــان را نســبت بــه مســائل طلبگــی و وظایفــی 
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کــه در برابــر فرزنــد طلبه شــان دارنــد، توجیــه کننــد؛ در مــورد 
بایدهــا و نبایدهــای زمــان حضــور فرزندشــان در منــزل و 
مراقبت هــا و حمایت هــای مــورد نیــاز در ایــام تعطیلــی حــوزه 
و...، نکته هــای الزم را متذکــر شــوند. خانواده هــا هــم اگــر 
ــت  ــخ های الزم را دریاف ــان و پاس ــند، بی ــته باش ــه ای داش نکت
کننــد. بــه تعبیــر یکــی از مدیــران موفــق، »فرزنــد مــردم 
)در مدرســه( امانــت اســت در دســت مدیــر و طلبــه مدیــر 
)در منــزل( امانــت اســت در دســت والدیــن«، لــذا بایــد از 

ــرد. ــورت بگی ــته ای ص ــت شایس ــردم مراقب ــای م امانت ه
 چند �پیشنهاد در این زمینه:

سرکشــی بــه خانواده هــا بــه بهانه هــا و مناســبت های . 1
مختلــف )مثــل عیــادت هنــگام بیمــاری، زیــارت 
هنــگام بازگشــت والدیــن از ســفرهای زیارتــی، هنــگام 
تلبــس طلبــه، جلســه افتتاحیــه و اختتامیــه و...( 
ــا در  ــی آن ه ــکالت احتمال ــل مش ــرای ح ــالش ب و ت

ــکان؛ ــورت ام ص
تشکیل انجمن اولیای مدرسه؛. 2
حضور در برنامه های خانوادگی طالب؛. 3
بــا حضــور خانواده هــا . 4 برگــزاری مراســم مذهبــی 

ســال. در  یک بــار  حداقــل 

تشکیل همیاران تربیتی
آثـار فـراوان همـکاری و همیـاری طـالب در اداره مدرسـه، 
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مثـل ایجاد روحیـه کار گروهـی، آموزش شـیوه های مدیریتی، 
نشـاط فـردی و اجتماعـی در بیـن طـالب و در نتیجـه برپایـی 
فرهنـگ تعـاون و خدمـت بـه دیگـران و... بـر کسـی پوشـیده 
نیسـت، بنابرایـن ایجـاد مسـئولیت های زیـر جهـت مشـارکت 

طـالب در اداره امـور مدرسـه پیشـنهاد می شـود:
مسئول بیداری طالب در سحر؛. 1

مسئول همیاران قرآنی؛. 2

مسئول برنامه صبحگاهی و صبحانه؛. 3

مسئول امور فرهنگی در ایام اعیاد و عزاداری؛. 4

پایی هیئت های عزاداری و راهپیمایی در سطح شهر؛. 5 مسئول بر

مسئول حفظ و ارتقای فضای سبز؛. 6

مسئول نظم و نظافت کالس ها؛. 7

مسئول نظم و نظافت و اداره کتابخانه؛. 8

مسئول پذیرایی از مهمانان؛. 9

مسئول برنامه های بصیرتی )پخش اخبار و ...(؛. 10

مسئول هیئت طالب خوابگاهی؛. 11

مسئول هیئت طالب متأهل؛. 12

ــروه . 13 ــن گ ــود ای ــه می ش ــالب )توصی ــام ط ــه ش ــئول تهی مس

ــود(. ــه ش ــر گرفت ــالب در نظ ــت ط ــه از وق ــتفاده بهین ــت اس جه

ورزش و نشاط
الف( برنامه ریزی ورزشی:

در آموزه هــای اســالمی بــر تقویــت قــوای جســمانی تأکیــد 
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و مؤمــن نیرومنــد ســتایش شــده اســت1 و امیرمؤمنــان علــی 
متعــال  خداونــد  از  کمیــل  دعــای  در  نیــز  )علیه الســالم( 
می خواهــد تــا جســمی نیرومنــد بــرای خدمــت بــه دینــش بــه 

ــد.2 ــت بفرمای او عنای
بـر  بدنـی  فعالیـت  و  و ضـرورت ورزش  اهمیـت  بنابرایـن، 
و  اصلـی  نیازهـای  از  یکـی  امـروزه  و  نیسـت  پوشـیده  کسـی 
و  امـر  متولیـان  و  می آیـد  شـمار  بـه  معاصـر  انسـان  ضـروری 
کارشناسـان تربیتـی، همگی بر ایـن امر اذعـان و تأکید دارند.
ورزش  اهمیــت  در  زیبایــی  کالم  در   خمینــی امــام 

می فرماینــد: چنیــن 
ــور  ــت. ورزش همان ط ــالم اس ــدن س ــالم، در ب ــل س »عق
ــم  ــل را ه ــد، عق ــالم می کن ــد و س ــت می کن ــدن را تربی ــه ب ک
ســالم می کنــد و اگــر عقــل ســالم باشــد، تهذیــب نفــس هــم 

ــد«.3 ــد باش ــال او بای دنب
ــه  ــان ک ــالب و روحانی ــۀ ط ــت روزان ــوع فعالی ــه ن ــه ب ــا توج ب
بیشــتر بــه کار ذهنــی و علمــی مشــغول هســتند و اغلــب از تحــرک 
و فعالیــت بدنــی کمــی برخــوردار هســتند، اهمیــت ورزش و تفریح 
به مراتــب بیشــتر می شــود. به ویــژه در مــورد طــالب مــدارس 

رع؛ حکایــت  . َمَثــُل الُمؤِمــُن الَقــِوی َمَثــُل الّنخلــة و َمَثــُل الُمؤِمــُن الّضعیــف کخاَمــِة الــزَّ  1
ــاقه  ــون س ــوان، چ ــن نات ــت مؤم ــت و حکای ــل اس ــون نخ ــد، چ ــن نیرومن مؤم

کشــت. )پاینــده، نهج الفصاحــه، ص715، ش2716( 
ــرا در راه  ــوارح م ــا و ج ــروردگارا! اعض ــی؛ پ ــک َجواِرح ــی ِخدَمِت ــوِّ َعل ــا رب َق . ی  2
خدمــت بــه خــودت نیرومنــد گــردان.  )محــدث قمــی، مفاتیــح الجنــان، 

بخشــی از دعــای کمیــل( 
. امام خمینی، صحیفه نور، ج6، ص146.  3
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ــان  ــد و هیج ــنین رش ــوان و در س ــوان و ج ــه نوج ــه هم ــه ک علمی
هســتند، ورزش یکــی از روش هــای ســالم و مؤثــر تخلیــۀ هیجانی، 
تفریــح و رفــع کســالت و خســتگی روحــی و روانــی و پیش گیــری از 

ــه شــمار مــی رود. بیماری هــا و مشــکالت جســمی ب
متأســفانه در مدارســی کــه بــه ایــن ضــرورت توجــه جــدی 
نمی شــود و طــالب تحــرک کافــی ندارنــد، شــاهد بــروز برخــی 
روانــی  و  روحــی  ناهنجاری هــای  و  جســمی  مشــکالت  از 
ســردردهای  جســمانی،  ضعف هــای  هســتیم.  اخالقــی  و 
خــواب،  اختــالالت  افســردگی،  اضطــراب،  عصبــی، 

آســیب های جنســی و... از ایــن قبیــل هســتند.
مقــام  همیشــگی  توصیــه  ورزش  و  تهذیــب  تحصیــل،   
معظــم رهبــری بــه جوانــان بــوده اســت و در فرمایشــی در 

اهمیــت ورزش بــرای طــالب می فرمایــد:
»طلبـه بایـد روحیـه جوانـی را با همـه خصوصیـات جوانی 
حفـظ کنـد... . ایـن جوانـی، نبایـد به پیـری تبدیل شـود. اگر 
جـوان مـا ظاهـرًا و سـنًا جـوان، ولـی روحیتـًا پیـر و بی نشـاط 
بـدی  بسـیار چیـز  باشـد،  ناامیـد  و  بی ابتـکار  و  بی حوصلـه  و 
اسـت. طلبه باید منشـأ امید و شـور و نشـاط و تحرک باشـد«.1

 راهکارها و �پیشنهادها:
تهیـه فضـا، امکانـات و لـوازم ورزشـی مـورد نیـاز برای مدرسـه؛ . 1

وسـایل  بسـکتبال،  والیبـال،  تـور  و  زمیـن  پینگ پنـگ،  میـز  مثـل 

. بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار بــا مجمــع نماینــدگان طــالب و   1
.1369/11/04 قــم،  علمیــه  حــوزه  فضــالی 
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عمومـی بدن سـازی و... بـا توجـه بـه جمعیـت طـالب و فضـای 

یـق مرکـز امـور طـالب، شـهرداری ها و...(؛ موجـود )از طر

تشویق طالب به ورزش، به ویژه ورزش های گروهی؛. 2

اطالع رســانی بــه طــالب دربــارۀ آثــار و بــرکات ورزش در . 3

تهذیــب، ســالمت جســمانی، بهداشــت روانــی و موفقیــت 

یــع جــزوه، بروشــور،  یــق تهیــه و توز تحصیلــی آنــان )از طر

کتــاب، ســی دی و پخــش فیلــم و کلیــپ ورزشــی میــان طــالب(؛

ــی . 4 ــوردی1 هفتگ ــرای کوهن ــات الزم ب ــدارک امکان ــزی و ت ی برنامه ر

یــا ماهانــۀ طــالب )در مناطقــی کــه دسترســی آســان بــه کــوه ممکــن 

ــل؛ یحــی- ورزشــی در روزهــای تعطی اســت( و برگــزاری اردوهــای تفر

برگــزاری کالس هــای آموزشــی رزمــی و دفــاع شــخصی،2 . 5

بــرای ایجــاد انگیــزه، نظــم و تــداوم ورزش طــالب و نیــز باالبــردن 

ــان؛ ــمی آن ــی جس ــه و آمادگ روحی

فراهم کـردن امـکان دسترسـی طـالب به باشـگاه ها و سـالن های . 6

ورزشـی بیرون از مدرسـه )اگر در مدرسـه، سـالن ورزشـی مطلوب 

وجـود نـدارد(، البته بـا اعمـال نظارت هـای الزم و کافی؛

ــی و . 7 ــرودهای انقالب ــا و س ــا، مداحی ه ــا، ذکره ــش دعاه پخ

. مقـام معظـم رهبـری: کوهنـوردی یعنـی عـروج بـه قله هایـی کـه در کشـور ما   1
بـه طـور فـراوان وجـود دارد. کوهنـوردی ورزشـی اسـت در اختیـار همـه؛ بایـد 
مـردم برونـد ورزش کننـد؛ بایـد مردم بـه ... ارتفاعات فراوانی کـه در اغلب نقاط 
کشـور وجـود دارد، برونـد و از ایـن هـوای پـاک، از ایـن کوهسـتاِن خـدا داده، 
اسـتفاده کننـد. ... بنـده گاهـی اوقـات کـه... چنـد قدمـی از کوهسـتان های 
می خـورم.  غصـه  نیسـت!  هیچ کـس  می بینـم  و  بـاال  مـی روم  تهـران  اطـراف 
)بیانـات مقـام معظـم رهبـری در دیـدار فاتحـان قلـۀ اورسـت، 1384/08/30(
. زیرنظــر مربیــان ماهــر، باتجربــه و متخلــق بــه اخــالق اســالمی و دارای مــدرک   2

رســمی و معتبــر مربی گــری.
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حماســی مناســب بــا فضــای ورزش بــرای ایجــاد انگیــزه معنــوی 

و نشــاط روحــی بیشــتر؛

تشویق طالب متخلِق ورزشکار و... .. 8

ب( برنامه ریزی تفریحی:

ــق  ــل توفی ــن عام ــالم را مهم تری ــح س ــا تفری ــام رض ام
ــد: ــته، می فرمای ــی دانس ــی و اجتماع ــف دین ــام وظای ــر انج ب

ْرَبــَعَســاَعاٍت:
َ
کــْمأ

ُ
َمان

َ
ْنیکــوَنز

َ
ِهــُدواِفــیأ

َ
اْجت

َمَعــاِش
ْ

ال ْمــِر
َ
ِل 

ً
َســاَعة َو اهَّلِل اَجــاِة

َ
ِلُمن 

ً
َســاَعة

ِذیــَن
َّ

ال ــاِت
َ

ق
ِّ

الث َو ــَواِن
ْ

خ ِ
ْ

ال ــَرِة
َ

ِلُمَعاش 
ً

َســاَعة َو

ِفــی کــْم
َ

ل ِلُصــوَن
ْ

یخ َو ُعیوَبکــْم کــْم
َ

ون
ُ

ف یَعرِّ

ِفــی اِتکــْم
َّ

ذ
َ

ِلل فیهــا ــوَن
ُ

ل
ْ

خ
َ

ت 
ً

َســاَعة َو َباِطــِن
ْ

ال

ِة
َ

ث
َ

ل
َّ

ــیالث
َ

ــِدُروَنَعل
ْ

ق
َ

ــاَعِةت ٍمَوِبَهــِذِهالسَّ یــِرُمَحــرَّ
َ

غ
َســاَعات؛1

ــاعت س ــار ــماچه ش ــاتروز ــداوق ــش�پنی �وش

باشــد:ســاعتیبــرایعبــادتومناجــاتبــاخــدا،

بــرای ســاعتی معــاش، تأمیــن بــرای ســاعتی

معاشــرتبــابــرادرانمــورداعتمــادو�ســانی

در و ســازند آگاه عیبهایتــان بــه را شــما �ــه

ــم ــاعتیراه ــدوس ــوصدارن ــماخل ــهش ــنب باط

بــهتفریحهــاولذایــذاختصــاصدهیــدوبــاایــن

ســه آن بــود خواهیــد قــادر زندگــی، از بخــش

بخــشدیگــررابهخوبــیانجــامدهیــد.

. مجلسی، بحار االنوار، ج 75، ص 321.  1



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

47 برنامه تهذیبی و تربیتی حوزه های علمیه

بــا  می کننــد  تأکیــد  شــریف  روایــت  ایــن  در  حضــرت 
ــه لذت هــای حــالل و تفریــح ســالم  برنامه ریــزی و پرداختــن ب
اســت کــه انســان می توانــد در ســه بخــش دیگــر امــور زندگــی 

ــد. ــام ده ــی انج ــا را به خوب ــد و آن ه ــق باش موف
بــا توجــه بــه ایــن روایــات، نقــش و اهمیــت تربیتــی تفریــح 
ســالم و حــالل در زندگــی انســان، به ویــژه طــالب و روحانیــان 
و خانواده هــای ایشــان، بــا توجــه بــه محدودیت هایــی کــه 
نســبت بــه ســایر اقشــار مختلــف مــردم در زمینــۀ امــور تفریحی 
در جامعــه دارنــد، روشــن می شــود. تــالش بــرای فراهم کــردن 
و تســهیل ایــن امــور در مــدارس علمیــه، می توانــد در نشــاط 
ــوی  ــی و معن ــد علم ــه رش ــالب و در نتیج ــی ط ــی و روان روح
ــان  ــن مســئله، مســئولیت متولی ــر باشــد و ای ــان بســیار مؤث آن

ــد. ــدان می کن ــر را دوچن ام
 راهکارها و �پیشنهادها

یــزی منظــم بــرای مســافرت های هفتگــی، ماهانــه، . 1 برنامه ر

فصلــی و ســالیانه درون شــهری و برون شــهری؛

یا، کویر، کوه و...؛. 2 یزی برای حضور در طبیعت، جنگل، در برنامه ر

یارتی و سیاحتی؛. 3 یزی برای حضور در اماکن ز برنامه ر

فضاسازی نشاط انگیز محیط مدرسه؛. 4

برگــزاری ُپرشــور، مفــّرح و جــذاب جشــن های مذهبــی و . 5

ــه؛ ــی در مدرس
ّ
مل

برگــزاری ورزش هــای مفــّرح گروهــی؛ مثــل شــنا، ســوارکاری، . 6

تیرانــدازی، والیبــال و... .
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ــاب  ــرده و کت ــوح فش ــا از ل ــرح برنامه ه ــزاری مف ــرای برگ ــر: ب تذک

ــود. ــتفاده ش ــتاد، اس ــالی از س ــیوه اردوداری« ارس »ش

راهیان ملکوت
ــی  ــد خداگرای ــواج بلن ــی در ام ــو خودخواه ــکاف، مح اعت
ــه امــت اســالمی اســت. اعتــکاف، بیرون رفتــن از  و خدمــت ب
ــرت  ــه حض ــور در خان ــر حض ــدن ب ــش و مصمم ش ــه خوی خان
حــق اســت. اعتــکاف، گریــز از لذت گرایــی و مهــار حــس 
ــان  ــه دنیاگرای ــت از قبل ــی و بازگش ــوری و برتری جوی خودمح
ــه ســمت و ســوی قلــب و قبلــه هســتی اســت. خودســازی،  ب
و  قــرآن  تــالوت  و  نمــاز  نیایــش،  و  توبــه  نفــس،  محاســبه 

ــت.  ــی اس ــدس ربوب ــتان ق ــتمداد از آس اس
اعتــکاف شــرایطی را فراهــم می کنــد تــا انســان ها بــا 
ــتر،  ــدی بیش ــان و امی ــخ و ایم ــادی راس ــوی و اعتق ــه معن توش
بــه زندگــی خــود ادامــه داده، خــود را بــرای صحنه هــای خطــر 
و جهــاد در راه خــدا آمــاده کننــد، همیشــه بــا یــاد خــدا تــالش 
ــی او  ــد، از نافرمان ــروردگار ببینن ــر پ ــود را در محض ــد، خ کنن

ــد. ــرت گام بردارن ــا و آخ ــعادت دنی ــوی س ــه س ــد و ب بپرهیزن
الف( اهداف:

ارتقای سطح معنویت و انس با پروردگار عالم؛. 1

و . 2 روزمــره  زندگــی  از  فاصله گرفتــن  بــرای  خلــوت  ایجــاد 

؛ نفــس  فرهنــگ محاســبه  گســترش 

ایجاد فرصتی برای گسترش فرهنگ عبودیت و بندگی؛. 3
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ــی و... . 4 ــی، سیاســی، اجتماعــی، عرفان ــه رویکردهــای علم غلب

بــر بعــد عبــادی و تربیتــی؛

ــه در . 5 ــانی ک ــا انس ــت ت ــبی اس ــیار مناس ــت بس ــکاف، فرص اعت

یابــد و بــه قصــد  پیــچ وخم هــای مــادی غــرق شــده، خــود را باز

ــق مــادی دســت بکشــد  ــردن از ارزش هــای معنــوی از عالی بهره ب

 فمالقیــه« 
ً
و نــدای »یاایهــا االنســان انــک کادح الــی ربــک کدحــا

را دوبــاره مشــق کنــد؛

ــاران . 6 ــزش ب ی ــرای ر ــتن، ب یس ــرای گر ــت ب ــی اس ــکاف، فصل اعت

ــودن  ــرای پاک نم ــاه، ب ــای گن ــتن آلودگی ه ــرای شس ــت، ب رحم

ــه روح.  نامــه اعمــال، بــرای نورانی ســاختن دل و صفابخشــیدن ب

ــت؛ ــتن اس ــل خویش ــه اص ــت ب ــکاف، بازگش اعت

اعتــکاف در ایــن ســــه روز، روحیــه معنــوی و توجــه بــه . 7

ارزش هــای الهــی را در همــگان تقویــت می کنــد. اعتــکاف 

ــور  ــت؛ حض ــالمی اس ــادات اسـ ــات عب ــاره امه ــون و عص معج

ــکاف  ــر دو از ارکان اعت ــن ه ــه ای ــن )ک ــجد، روزه گرفت در مســ

اســــت(، بــه طــور طبیعــی نمــاز، دعــا و مناجــات، قرائــت قــرآن 

ــجد و  ــا در مس ــه این ه ــارک؛ و هم ــکار مب ــدس و اف و اذکار مق

بالطبــع همــراه بــا وضــو و طهــارت اســت. اعتــکاف، هــم حــج 

ــکام  ــات و اح ــروف. محرم ــم امربه مع ــاد و ه ــم جه ــت، ه اس

ــکاف،  ــرکت در اعت ــدازد. ش ــج می ان ــاد ح ــان را ی ــکاف، انس اعت

ورود بــه عرصــه جهــاد بــا نفــس اســت روحیــه معنــوی و توجــه 

ــور  ــد. حض ــت می کن ــگان تقوی ــی را در هم ــای اله ــه ارزش ه ب

جمعــی در اعتــکاف، امربه معــروف و نهی ازمنکــر اســت، آن 
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ــی. ــه زبان ــی، ن ــی عمل ــر و نه ــم ام ه

ب( جامعه هدف: 

ــران، اســاتید و دســت اندرکاران  ــوم دینــی، مدی طــالب عل
عرصه هــای تربیتــی مــدارس علمیــه سراســر کشــور.

ج( شیوه اجرا و برنامه های �پیشنهادی:

قبل از اعتکاف

تشویق و زمینه سازی؛. 1

فراهم کردن امکانات و فضای الزم؛. 2

تشکیل گروه همیاران خادمین اعتکاف.. 3

حین اعتکاف

استقبال معنوی از اعتکاف؛. 1

استقبال از معتکفین؛. 2

برنامه های رسمی اعتکاف؛. 3

مراقبت ها و مالحظات.. 4

�س از اعتکاف

اختتامیه و امور بعد از مراسم.  

قبل از اعتکاف 
تبلیغات، تشویق و زمینه سازی

ــورت  ــد ص ــکاف بای ــل از اعت ــاه قب ــک م ــل ی ــور حداق ــن ام ای
ــاوی  ــذاب ح ــای ج ــوان از راه ه ــرای آن می ت ــه اج ــرد و در مرحل گی
آیــات، روایــات، ســخنان علمــا و بــزرگان و جمــالت ادبــی و اشــعاری 

ــود: ــدام نم ــر اق ــای زی در زمینه ه
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نصب شعارنوشته ها و برنوشته؛. 1
برگــزاری جلســات کوتــاه و جــذاب بــرای طــالب و . 2

اخــالق؛ درس 
تبیین شرایط و احکام اعتکاف.. 3

فراهم کردن امکانات و فضای الزم
ــرکت . 1 ــرای ش ــهر ب ــع ش ــجد جام ــای مس ــت امن ــا هیئ ــی ب رایزن

دســته جمعی طــالب در اعتــکاف؛

ین اعتکاف؛. 2 برگزاری نشست ویژه حامیان و خیر

ــی پیــش از فرارســیدن زمــان . 3 ــرات و کارهــای عمران انجــام تعمی

ــکاف؛ اعت

یباسازی فضای مسجد؛. 4 غبارروبی و آذین بندی و ز

تأمین نیازهای بهداشتی، خوراکی و ...؛. 5

تأمین دستگاه های صوتی و تصویری باکیفیت؛. 6

آماده ســازی آشــپزخانه و امکانــات و تجهیــزات مناســب و . 7

ــی؛ مکف

آماده ســازی، تجهیــز و تنظیــف ســرویس های بهداشــتی و . 8

ــام؛ حم

تعییــن تعــداد مناســبی از خادمیــن ویــژه رســیدگی بــه نیازهــای . 9

معتکفیــن خــاص.

تشکیل گروه همیاران خادمین اعتکاف
از بیــن افــراد عالقه  منــد و توانمنــد گروهــی بــا هــدف پیگیــری 
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تشــکیل  معتکفیــن،  از  پذیرایــی  و  اعتــکاف  مختلــف  مراحــل 
می گــردد:

الف( ثبت  نام متقاضیان شرکت در اعتکاف؛

ب( انجام پذیرایی از معتکفین؛

ج: اجرای برنامه های معنوی در ایام اعتکاف.

استقبال معنوی از اعتکاف
ــوی از  ــتقبال معن ــی اس ــه عبارت ــازی و ب ــور فرهنگ س ــه  منظ ب

ــرد: ــره ب ــر به ــای زی ــوان از راهکاره ــن، می ت معتکفی
گاهی بخشی نسبت به آداب و احکام اعتکاف؛. 1  آ

ارسال پیام های مناسب و جذاب و فضاسازی مدرسه؛. 2

هــر . 3 اســتقرار  مــکان  عالمت گــذاری  و  مشــخص نمودن 

معتکــف و مکان هــای عمومــی در مســجد، از جملــه بخــش 

مطالعــه، وضوخانــه و حمــام؛

ــه، . 4 یه روزان ــر ــذا، نش ــون غ ــکاف، ژت ــاپ کارت اعت ــه و چ تهی

ــذاب. ــا و ج یب ــی ز ــا طراح ــنجی و... ب نظرس

حین اعتکاف
استقبال از معتکفین

آماده ســازی امکانــات و نیروهــای انســانی الزم بــرای معتکفینــی . 1

کــه وارد مســجد می شــوند.

تهیــه و اجــرای برنامه هــای جــذاب و معنــوی اســتقبال از . 2

ــط  ــه توس ــکاف و بدرق ــی اعت ــل اجرای ــط عوام ــن توس معتکفی
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ــت را  ــور جذابی ــن ام ــا ای ــوان ب ــه می ت ــاتید ک ــا و اس خانواده ه

ــزود: اف

آذین بندی و طاق نصرت مقابل درب ورودی؛   

اسفند دودکردن؛   

پخش قرآن و سرودهای معنوی جذاب؛   

تزئین مسیر درب مسجد تا شبستان به  وسیله شمع؛   

یر قرآن توسط مدیر مدرسه؛    عبوردادن معتکفین از ز

تحویل بسته فرهنگی اعتکاف به معتکفین؛   

تعییــن مــکان مخصــوص هــر معتکــف و اجــرای برنامــه آشــنایی    

بــا اماکــن، امکانــات و برنامه هــای اعتــکاف؛

برگــزاری مراســم معارفــه بیــن معتکفیــن و مســئولین و خادمیــن    

ــاخص؛ ــای ش ــی چهره ه ــکاف و معرف اعت

رسیدگی به نیازها و دغدغه های اولیه معتکفین؛   

برگــزاری مســابقه بــا موضــوع آشــنایی با احــکام اعتــکاف، آداب    

مســجد و برخــی نــکات اخالقــی رعایــت حقــوق دیگران.

برنامه های رسمی اعتکاف
اجــرای . 1 معارفــه،  خوش آمدگویــی،  شــامل  کــه  افتتاحیــه 

یح  برنامه هــای هنــری- مذهبــی همچــون ســرود، تواشــیح، تشــر

ــاه و  ــخنرانی کوت ــرا، س ــرات الزم االج ــکاف و تذک ــای اعت برنامه ه

می شــود؛ مولودی خوانــی 

ــه . 2 ــش ب ــکان پرس ــه ام ــی ک ــه صورت ــی، ب ــخ دین ــش و پاس پرس

ــؤال کننده  ــد و س ــته باش ــود داش ــفاهی وج ــی و ش ــورت کتب  ص
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ناشــناس بمانــد. هــم می تــوان ســاعت خاصــی را بــه ایــن برنامــه 

ــد و  ــخ ده ــا پاس ــود ت ــوت نم ــتادی را دع ــاص داد و اس اختص

ــش ها را درون آن  ــا پرس ــود ت ــه نم ــی تعبی ــوان صندوق ــم می ت ه

ــود؛ ــخ داده ش  پاس
ً
ــدا ــا بع ــد ت بیندازن

ــادی، . 3 ــابقه های اعتق ــد مس ــابقات، مانن ــرای مس ــی و اج طراح

ــعر و  ــه و ش ــی، مقال ــی، خاطره نویس ــی و اخالق یخ ــکام، تار اح

ــی؛ ــی و طراح نقاش

ــئول . 4 ــه مس ــف ب ــنهاد معتک ــاد و پیش ــکان انتق ــردن ام فراهم ک

ــفاهی؛ ــی و ش ــورت کتب ــه  ص ــکاف ب اعت

عکاســی توســط عــکاس ماهــر از لحظه هــای خــاص و عکــس . 5

یــادگاری و دســته جمعی و ارائــه بــه معتکفیــن؛

دعوت از سخنرانان و مداحان توانا برای اجرای مراسم؛. 6

پایی مراسم مناجات و توسل در هنگام غروب و نیمه شب ها؛. 7 بر

یان ممتاز کشور؛. 8 اجرای برنامه شبی با قرآن توسط قار

مسابقه روزنامه دیواری ویژه نوجوانان عالقه مند؛. 9

یات چاپ شده و یا کتب امانی به معتکفین؛. 10 یع نشر توز

اجرای مراسم تواشیح؛. 11

برگزاری حلقه های معرفت موضوعی؛. 12

امــکان اقامــه نمــاز مــردم در نمــاز جماعــت معتکفیــن و . 13

ــهر؛ ــردم ش ــه م ــت ب ــال معنوی انتق

سخنرانی های کوتاه و بلند در موقعیت های مناسب؛. 14

مولودی خوانی و مرثیه سرایی با توجه به مناسب روز؛. 15

در . 16 حاضــر  مبلغیــن  توســط  چهره به چهــره  توصیه هــای 
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اعتــکاف؛

ــر در . 17 ــنین حاض ــار و س ــرای اقش ــژه ب ــای وی ــزاری برنامه ه برگ

ــدان و  ــرای کارمن ــان احــکام کســب ب ــه بی ــد برنام ــکاف، مانن اعت

ــان  ــرای افــراد متأهــل، بی ــان نــکات تربیتــی ب ــان، برنامــه بی ی بازار

ــادران؛ ــرای م ــجد ب ــور در مس ــه حض ــان ب ــویق نوجوان ــکات تش ن

ــا و . 18 یب ــات ز ــوات، مناج ــالمی، صل ــای اس ــتفاده از نواه اس

تالوت هــای مانــدگار قبــل از اذان بــرای بیداربــاش.

مراقبت ها و مالحظات
ــاد . 1 ــورد اعتم ــرادی م ــکاف اف ــئوالن اعت ــت مس ــروری اس ض

ــان  ی ــه جر ــر ب ــوس ناظ ــورت نامحس ــه  ص ــا ب ــد ت ــور نماین را مأم

یف شــده  اعتــکاف باشــند و شــیوه برخــورد بــا اتفاقــات از قبل تعر

ــد؛ باش

ــاز . 2 ــد از نم ــاعت بع ــدود دو س ــب )ح ــه شــ ــاعات اولی ســ

مغــرب( را بایــد مخصــوص خــواب و اســتراحت معتکفیــن قــرار 

ــز نمــود،  داد و از اجــرای مراســم در ســاعات انتهایــی شــب پرهی

 بــه خلــوت و مناجــات 
ً
یــرا در ایــن ســاعات معتکفیــن معمــوال ز

ــا نیــاز بــه اســتراحت دارنــد. مــکان اســتراحت هــم  می پردازنــد ی

ــد؛ ــوردار باش ــکوت الزم برخ ــی و س یک ــش، تار ــد از آرام بای

ــم . 3 ــوری فراه ــا ط ــا آن ه ــن ب ــواده معتکفی ــات خان ــکان مالق ام

ــد؛ ــاد نکن ــی ایج ــه مزاحمت ــود ک ش

توجــه بــه ادعیــه و اعمــال کوتــاه و پرمحتــوا کــه مناســب بــرای . 4

ــد؛ ــوم معتکفین باش عم
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احتــرام بــه خلــوت و ســکوت افــراد و )آن را جــزء برنامــه بدانیــم  . 5

ــکاری(؛ نه بی

بهداشــتی در شبســتان و ســرویس های . 6 بــه مســائل  توجــه 

بهداشــتی به خصــوص اهتمــام و تشــویق بــه مســواک.

�س از اعتکاف
اختتامیه و امور بعد از مراسم

هنگامــی کــه اردوی ســه روزه راهیــان ملکــوت پایــان یافــت، الزم 
ــف  ــرای معتک ــه راه ب ــت و ادام ــوی تثبی ــای معن ــن یافته ه ــت ای اس

ترســیم گــردد.
در اختتامیه می توان برنامه های زیر را اجرا نمود.

تالوت قرآن؛. 1

پخش کلیپ مناسب اعتکاف؛. 2

گزارش مختصر مدیر اجرایی اعتکاف؛. 3

ســخنان اخالقــی و عاطفــی امــام جماعــت یــا روحانــی مســتقر . 4

بــا هــدف ارائــه روش تثبیــت حــال معتکــف و تثبیــت آثــار 

ــی؛ ــکاف در زندگ اعت

مراسم حاللیت طلبی همه اعضا از یکدیگر؛. 5

نظرسنجی معتکفین از بخش های مختلف اعتکاف.. 6
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نمای کلی برنامه  های اقتضایی

سطح 1

پایه 10-5
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برنامه اقتضایی
برنامــه اقتضایــی بــا هــدف رفــع آســیب های موجــود و 
پرخطــر کــه بیــن طــالب شــیوع دارد طراحــی گردیــده اســت 
تهذیبــی  نیازهــای  و  آســیب ها  ایــن  رفــع  در صــورت  کــه 
ــه اهــداف عالیــه محقــق  ــرای نیــل ب تربیتــی طــالب زمینــه ب

ــد. ــد ش خواه
الزم االجرابــودن  اقتضایــی  برنامــه  اصلــی  ویژگی هــای 
کارگاهــی  بــه صــورت  کــه  آن  برگــزاری  و هم چنیــن روش 
ــب  ــورای تهذی ــکاری ش ــتاد و هم ــئولیت س ــا مس ــی ب تخصص
می باشــد. قابل ذکــر اســت کــه برنامــه اقتضایــی در ســه 
عنــوان در ســطح 1 )انگیــزه و اراده، مدیریــت تحصیلــی، 
ســبک زندگــی( و در دو محــور )آمادگی هــای قبــل ازدواج 
برگــزار  ده  تــا  پنــج  پایــه  از  ازدواج(  از  بعــد  مهارت هــای  و 

می گــردد.
علمــی  آسیب شناســی های  براســاس  اســت  بدیهــی 
ــت  ــر در اولوی ــوان زی ــج عن ــتاد، پن ــرف س ــه از ط صورت گرفت
اقــدام می باشــند و در صــورت وجــود زمینه هــای اجرایــی 
بیشــتر، موضوعــات بــا اولویــت دوم در جــدول شــماره 2 ارائــه 

ــت. ــده اس گردی
تقویت انگیزه و اراده:

ضعــف  صورت گرفتــه،  علمــی  آسیب شناســی  از  بعــد   
انگیــزه و اراده از فراوانــی بیشــتری بیــن طــالب مشــاهده 
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گردیــد و از طرفــی در صــورت بی توجهــی بــه ایــن آســیب 
تمامــی ابعــاد تهذیبــی، تعلیمــی و تبلیغــی طــالب دچــار 
افــت جــدی خواهــد شــد، بنابرایــن بــر مدیــران اســتانی 
الزم می باشــد بــا همــکاری حداکثــری ســتاد در برگــزاری 
کارگاه هــای تخصصــی، ارتقــای اراده و انگیــزه اهتمــام جــدی 

را داشــته باشــند.
سبک زندگی:

  اهل بیــت ســیره  و  ســبک  پایــه  بــر  عنــوان  ایــن 
طراحــی و تدویــن گردیــده اســت کــه طــالب در صــورت عــدم 
رعایــت آن دچــار افــراط و تفریــط در برنامه هــای خویــش 
می گردنــد، بــا توجــه بــه ابعــاد مختلــف ســبک زندگــی اولویــت 
ایــن طــرح بــر محــور خــواب، تحــرک و تغذیــه ســالم می باشــد. 
الزم بــه ذکــر اســت در صورتــی کــه ایــن ســه محــور اصــالح و 

ــت. ــل اس ــا محتم ــایر برنامه ه ــاج در س ــد اعوج ــا نیاب ارتق
مدیریت تحصیلی:

 ایــن عنــوان براســاس مهارت هــای الزم و کاربــردی در 
فضــای علمــی طراحــی گردیــده اســت و باعــث افزایــش 
انگیــزه تحصیلــی، ارزیابــی تحصیلــی و برنامه ریــزی تحصیلــی 
می گــردد. از جملــه مهارت هــای مــورد بحــث در ایــن عنــوان، 
روش  صحیــح،  مطالعــه  روش  تحصیلــی،  هدف گــذاری 

مباحثــه فعــال و روش فیــش بــرداری ... می باشــد.
مهارت های قبل از ازدواج:

پرنیازتریــن  از  یکــی  آسیب شناســی موجــود  براســاس   
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عناویــن بــرای طــالب در شــرف ازدواج کارگاه مهارت هــای 
پژوهش هــای  و  آمــار  براســاس  می باشــد.  ازدواج  از  قبــل 
و  مهارت هــا  ازدواج  از  قبــل  کــه  زوج هایــی  صورت گرفتــه 
بــا  ازدواج  از  بعــد  کرده انــد،  کســب  را  الزم  آمادگی هــای 
ــوان  ــن عن ــن رو ای ــد. ازای ــه می گردن ــری مواج ــکالت کمت مش
بــرای طالبــی کــه قصــد ازدواج دارنــد ضــروری می باشــد.

مهارت های بعد از ازدواج:

از  یکــی  صورت گرفتــه  آسیب شناســی  براســاس   
ازدواج  از  بعــد  مهارت هــای الزم  عــدم  چالش هــای جــدی 
می باشــد، بــا توجــه بــه اقتضائــات خــاص طــالب و همســران 
اقتصــادی  و  اجتماعــی  خانوادگــی،  فضــای  در  آنــان 
از  جلوگیــری  بــرای  همســرداری  الزم  مهارت هــای  کســب 
ــی ...(  ــالق عاطف ــی، ط ــالق حقوق ــتقیم )ط ــیب های مس آس
ــردگی...(  ــی، افس ــی، اخالق ــت تحصیل ــتقیم )اف ــا غیرمس ی

از ضروریــات می باشــد. بــرای طــالب متأهــل 
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جدول )2(: الگوی موضوعات اقتضائی )اولویت دوم(

اساسآسیبشناسیمیدانیردیف نمونهموضوعاتاقتضاییبر

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11

12

انگیزهطلبگی)2(
برنامهمحوری،نظموقانون�ذیری

آدابخوابوتغذیه)2(
غیبت رسالتوهویتحوزهدرعصر

آسیبهایتخیلووسوسهفکری
مدیریترسانه

تقویتاراده)2(
خشمو�رخاشگری

افراطوتفریط
مطالعهموثر،تمر�ز،خلصهنویسیوتندخوانی)2(

خانواده،مهارتحلمسئلهوحلتعارض)2( مرزهادر
تقویتنشاط
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نمای کلی برنامه های اختصاصی

برنامه اختصاصی
 ایــن برنامــه بــا هــدف تمرکــز بــر اصلی تریــن اهــداف 
»تعمیــق  محــور  ســه  در  دارد  ســعی  تربیتــی،  و  اخالقــی 
ــل اخالقــی و انجــام واجبــات«  ــه فضای باورهــا«، »آراســتگی ب
ــد و  ــه رش ــان«، زمین ــی و گناه ــل اخالق ــتگی از رذای و »پیراس
ــای  ــان و خانواده ه ــالب، حوزوی ــوی ط ــی و معن ــی اخالق تعال
آنــان را فراهــم آورد؛ هم چنیــن در ایــن ســه محــور، ســعی 

ــردد. ــت گ ــت رعای ــج در تربی ــل تدری ــت اص ــده اس ش
 الزم بــه ذکــر اســت ترتیب و نحــوۀ چینش ایــن موضوعات، 
حاصــل جلســات کارشناســی متعــدد بــا کارشناســان تربیتــی 
معاونــت تهذیــب و تربیــت بــوده و ســعی شــده اســت بــا نظــم 
منطقــی و شــیب مالیــم و به تدریــج مــا را بــه اهــداف تربیتــی 
مــورد نظــر برســاند. همچنیــن، عــالوه بــر محورهــای ســه گانه 
)تعمیــق باورهــا، آراســتگی و پیراســتگی( برنامــه اختصاصــی، 
یــک هفتــه در مــاه بــه برخــی از مهم تریــن موضوعــات برنامــه 
عمومــی )مثــل نمــاز، ســحرخیزی، بصیــرت و...( کــه قابلیــت 
تبییــن دارنــد، اختصــاص یافتــه کــه از بــاب تأکیــد بیش تــر بــر 

اهمیــت تربیتــی و اخالقــی آن هــا می باشــد.
بـا توجه به این کـه برنامه های عمومی و اقتضایی زمینه سـاِز 
برنامه های اختصاصی اسـت، الزم اسـت مدیرمدرسـه و شـورای 
آسـیب ها  نیازهـا،  بـر  ناظـر  برنامه هـا  ایـن  اجـرای  در  تهذیـب 
اجرایی کـردن  در  الزم  اهتمـام  مدرسـه  خـاص  اقتضائـات  و 
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ایـن صـورت  باشـند، در غیـر  موضوعـات اختصاصـی داشـته 
مـدارس بـه اهـداف تربیتـی مـورد نظـر نائـل نخواهنـد گردیـد.

منطق انتخاب و جانمایی موضوعات اختصاصی

بــا توجــه بــه تدریجی بــودن تربیــت و نیــز اهمیــت توجــه بــه 
اولویت هــا، در برنامــه تربیتــی محورهــا و موضوعــات اخالقــی 
و تربیتــی مــورد نظــر در طــول ده ســال تحصیلــی توزیــع شــده 
اســت. بــرای رســیدن بــه ایــن شــکل از جانمایــی موضوعــات و 
ــا توجــه بــه یافته هــا  عناویــن در ســال های تحصیلــی، ابتــدا ب
و داده هــای نظــام جامــع تهذیــب و تربیــت، نیازســنجی ها 
مطالعــات  مدیریــت  در  انجام شــده  آسیب شناســی های  و 
و برنامه ریــزی معاونــت تهذیــب، تمامــی موضوعــات مــورد 
نیــاز در ســه محــور یادشــده، شناســایی شــد. ســپس از بیــن 
ایــن موضوعــات، مــواردی کــه از اهمیــت و اولویــت بیشــتری 
برخــوردار بــود، انتخــاب شــد.1 در گام بعــدی بــا تشــکیل 
جلســات شــورای کارشناســی و مشــورت بــا اســاتید، ایــن 

ــا نظمــی منطقــی بــرای ده ســال توزیــع شــد. عناویــن ب
ــد  ــه چن ــن و موضوعــات ب ــن عناوی در ترتیــب و چینــش ای

نکتــه توجــه شــده اســت:
در بخــش عبــادات و فضایــل اخالقــی، ســه نکتــه در نظــر 

گرفتــه شــده اســت:

بــا  کــه  دارنــد  را  سرشــاخه  و  شــاه کلید  حکــم  عناویــن  ایــن  اغلــب   .  1
گفتمان ســازی و جاانداختــن آن در مدرســه و در بیــن طــالب، بســیاری دیگــر 
ــان  ــت زم ــا گذش ــج و ب ــی به تدری ــی و تربیت ــیب های اخالق ــکالت و آس از مش

می شــوند.   رفــع 
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الف( شروع از اعمال عبادی آسان به دشوار؛

کیــدی کــه در شــرع مقــدس اســالم  ج( میــزان اهمیــت موضــوع و تأ

بــه آن شــده اســت؛

ب منطقی موضوعات نسبت به یکدیگر.
ّ
ج( ترت

در بخــش رذایــل اخالقــی و گناهــان نیــز دو نکتــه در نظــر 
گرفتــه شــده اســت:

ــع آن  ــه تب ــه و ب ــیب در جامع ــتردگی آس ــیوع و گس ــزان ش ــف( می ال

ــالب؛ ــن ط در بی

ــر زندگــی معنــوی و تحصیلــی  ب( پیامدهــای ناگــوار آن آســیب ب

طلبــه.

محورهای سه گانه

در یــک تقســیم بندی پذیرفته شــده، معــارف دینــی بــه ســه 
بخــش »اعتقــادات، اخالقیــات و احکام« تقســیم شــده اســت. 
ــد:  ــل می فرمای ــالم نق ــرم اس ــی مک ــم از نب ــام کاظ ام
ٌة  ــنَّ ْو ُس

َ
ــٌة أ ــٌة َعاِدَل ْو َفِریَض

َ
ــٌة أ ــٌة ُمْحکَم ــٌة: آی ــُم َثاَلَث ــا اْلِعْل َم »ِإنَّ

َقاِئَمــٌة َو َمــا َخالُهــنَّ َفُهــَو َفْضــل«؛1 کــه گفتــه شــده منظــور از 
آیــه محکمــه اعتقــادات، فریضــه عادلــه یعنــی احــکام )مطلــق 

واجبــات( و ســنت قائمــه یعنــی مســتحبات و اخالقیــات.
 محور نخست

ــری  ــای فک ــه پایه ه ــه منزل ــادات ب ــا: اعتق ــق باوره تعمی
می باشــد و نتیجــه شــکل گیری صحیــح آن هــا، تخلــق بــه 

. ســه چیــز علــم اســت: آیتــی اســتوار یــا فریضــه ای عادالنــه یــا ســنتی برقــرار و   1
آنچــه جــز این هــا اســت فضــل اســت. )کلینــی، کافــی، ج1، ص 32(
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اخــالق حســنه و عمــل بــه احــکام شــرعی اســت؛ بــه عبــارت 
دیگــر نمی تــوان فــرض کــرد در اعتقــادات )توحیــد و فــروع آن 
ماننــد عــدل الهــی، اســما و صفــات او، نبــوت، امامــت و معــاد( 
خللــی بــه وجــود آیــد و در عیــن حــال در مرحلــه اخالقیــات و 
ــه احــکام، هیــچ تأثیــری نگــذارد. در واقــع، بســیاری  عمــل ب
از مشــکالت اخالقــی انســان ریشــه در ضعــف اعتقــادات وی 
دارد. لــذا »تقویــت و تعمیــق باورهــا«، نخســتین محــور از 

ــد. ــع می باش ــه جام ــه گانه برنام ــای س محوره
در قــرآن کریــم نیــز اعتقــادات بــر اخــالق و عبــادات و 
ــه  ــا ک ــت؛ آن ج ــده اس ــدم ش ــی مق ــتورات اله ــت از دس تبعی
فرمــوده: »َخاِلــُق ُکِلّ َشــيٍْء َفاْعُبُدوُه«)انعــام، آیــه 102(، »ِإَنّ 
ــيَّ  ــا ُبَن ــه 51(، »َی ــران، آی ــُدوُه«)آل عم ــْم َفاْعُب ُک ــي َوَرُبّ ِبّ ــَه َر الَلّ
اَلّ 

َ
ــه 13(، »أ ــان، آی ــٌم َعِظیٌم«)لقم ــْرَك َلُظْل ــِه ِإنَّ الشِّ ــِرْك ِباللَّ اَل ُتْش

ــْن  ــْم ِم ْواَلَدُک
َ
ــوا أ ــاًنا ۖ َواَل َتْقُتُل ــِن ِإْحَس ــْیًئا ۖ َوِباْلَواِلَدْی ــِه َش ــِرُکوا ِب ُتْش

ِإْمــَاٍق...« )انعــام، آیــه 151(.
 محور دوم و سوم

آراســتگی و پیراســتگی: اهتمــام بــه واجبات و آراســتگی 
بــه فضایــل اخالقــی و پرهیــز از گناهــان و رذیــل اخالقــی 
َهــا  ُیّ

َ
محــور دوم و ســوم هســتند. قــرآن کریــم نیــز فرمــوده: »َیــا أ

ــَه َوُقوُلــوا َقــْواًل َســِدیًدا«1 و تقــوا نیــز چیــزی  ُقــوا الَلّ ِذیــَن آَمُنــوا اَتّ اَلّ
جــز انجــام واجبــات و اتصــاف بــه فضایــل و ملــکات اخالقــی 
ــن،  ــت. هم چنی ــی نیس ــل اخالق ــان و رذای ــاب از گناه و اجتن

. احزاب، آیه 70 و نیز ر.ک: به آیات اولیه سوره مؤمنون.  1
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ــا  طلبــه عهــده دار تعلیــم و تربیــت مــردم اســت و ارتباطــش ب
ــد.  ــر می باش ــاف دیگ ــاط اصن ــر از ارتب ــیار عمیق ت ــه بس جامع
بــه همیــن جهــت و بــا مالحظــه اقتضائــات صنــف روحانیــت، 
آشــنایی بــا شــئون روحانیــت و رعایــت آن بســیار ضــروری 
اســت. خداونــد متعــال در توصیــف پیامبــر اعظــم فرموده: 
ــِب  ــَظ اْلَقْل ــا َغِلی ــَت َفًظّ ــْو کْن ــْم َوَل ــَت َلُه ــِه ِلْن ــَن الَلّ ــٍة ِم ــا َرْحَم »َفِبَم
ــی  ــاِوْرُهْم ِف ــْم َو َش ــَتْغِفْر َلُه ــْم َواْس ــُف َعْنُه ــک َفاْع ــْن َحْوِل ــوا ِم اَلْنَفُضّ
ــَه یِحــُبّ اْلُمَتَوکِلیــَن«)آل  ــِه ِإَنّ الَلّ ْمــِر َفــِإَذا َعَزْمــَت َفَتــَوکْل َعَلــی الَلّ

َ
اأْل

حضــرت  زبــان  از  دیگــر  جــای  در  و  152(؛  آیــه  عمــران، 
ــاَل  ــد: »َق ــان می فرمای ــته ای را بی ــن خواس ــی چنی موس
َســاِنی  ــن ِلّ ْمــِری َواْحُلــْل ُعْقــَدًة ِمّ

َ
ــْر ِلــی أ یِسّ َرِبّ اْشــَرْح ِلــی َصــْدِری َو

ــه، آیــات 25-28( کــه گویــای ایــن واقعیــت  ــوا َقْوِلی«)طـ َیْفَقُه
اســت کــه رهبــران معنــوی جامعــه بیــش از دیگــران نیازمنــد 
صفاتــی از قبیــل دل ســوزی، مشــورت، حلــم، شــرح صــدر و 
ماننــد آن می باشــند. امــام علــی در ایــن بــاره فرمودنــد: 
»َمــن َنَصــَب َنفَســُه للّنــاِس إمامــا فلیبــدأ بَتعلیــِم َنفِســِه َقبــَل َتعلیــِم 
ــُم َنفِســِه و  َغیــِرِه و لیکــن تأدیُبــُه بِســیَرِتِه َقبــَل تأدیِبــِه بِلســاِنِه و ُمَعلِّ

ِبِهــم«.1 ــاِس و ُمؤدِّ ــِم الّن ُبهــا أَحــقُّ باإلجــاِل مــن ُمَعلِّ ُمؤدِّ

ــم  ــش از تعلی ــد پی ــد بای ــرار ده ــردم ق ــوایی م ــام پیش ــود را در مق ــه خ ــر ک . ه  1
ــد،  ــت کن ــش تربی ــا زبان ــه ب ــش از آن ک ــردازد و پی ــود بپ ــم خ ــه تعلی ــران، ب دیگ
بــا رفتــار خــود تربیــت نمایــد و کســی کــه آمــوزگار و مرّبــی خــود باشــد 
ــت.  ــران اس ــی دیگ ــوزگار و مرب ــه آم ــا آن ک ــت ت ــت اس ــزاوار بزرگداش ــتر س بیش

)73 ح  )نهج البالغــه، 
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جــدول )1(: نمــای کلــی موضوعــات اختصاصــی برنامــه تهذیبــی 

ــا 10( ــه 1 ت ــی )�ای تربیت

موضوع
تعمیق

باورها
عمومی�پیراستگیآراستگی

)1(
ت

الی
هو

نب
ما

ای

اهمیت
والیت�ذیری

نقشتربیتی
�ذیرشوالیت

اهمیت
انسبا

اهلبیت

توبه
انگیزهطلبگی

برنامهمحوری
نظمو

قانون�ذیری

گپناهانزبان)1(
گپناهانچشم)1(

روابطناسالم
آسیبهایتخیلو

وسوسهفکری

اهمیتوجایگاهنماز
ضرورتانسباقرآنو

ادعیه
اهمیتسحرخیزی

تقویتروحیه
والیتمداری

)2
ت)

الی
هو

نب
ما

ای
والیت�ذیری

واطاعتاز
امامزمان
ویژگیهای

والیت�ذیران
نقشتربیتی

انتظار
رسالتحوزه

درعصر
غیبت)1(

و)2(

آدابخوابو
تغذیه

بهداشتفردی
وآراستگی
احترامبه

والدین
آدابتکریم

استادو�لس
مشورت

تفکر

گپناهانگوش
لهوولعب

سستیوتنبلی
مدیریترسانه)1(

وبر�اتنماز آثار
روخوانیوروانخوانیو

آدابتلوت
وبر�ات آثار
سحرخیزی

ایجادوترویجتفکرو
روحیهجهادیوبسیجی

)1(
اد

مع
به

ن
ما

یادمعادای
مرگ

عالمقبرو

برزخ
قیامت

عزتنفس)1(
و)2(

تواضع
احترامبه

خادمانحوزه
تکریمعلما

تقویتاراده)1(
و)2(

گپناهانزبان)2(
و)3(

گپناهانچشم)2(
و)3(
حسد

خشمو�رخاشگری
)1(و)2(

آدابظاهرینماز
تلوتحداقل50آیه

روزانه
موجباتسحرخیزی
آشناییبامنظومه

فکریامامورهبری:
استکبارستیزی
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)2
د)

عا
م

به
ن

ما
شفاعتای

تجسم
اعمال

بهشتو
جهنم

آدابحجرهو
همحجره

آدابمباحثهو
همبحث

مدیریترسانه)2(

آدابباطنینماز
مفاهیم تدبروتفکردر

قرآن
موانعسحرخیزی

آشناییبامنظومهفکری
امامورهبری:انسجامو

همدلی

)1(
دا

خ
به

ن
ما

ای

توحید)1(
علمونظارت

الهی)1(
حکمتو
عدالت)1(

قدرتالهی
رازقیتالهی

)1(
سنتهدایت

وضللت
سنتامداد

غیبی)1(
و)2(

مراقبهو
محاسبه)1(

و)2(
صبر)1(و)2(

حقالناس)1(
و)2(

رفقومدارا
رضا

استقامتو
مداومت

افراطوتفریط)1(
و)2(

ریختنآبروی
مؤمن

عهدشکپنی
گپناهانغریزی)1(:
نگاهحرام)1(و)2(

گپناهانغریزی)3(:
افعالحرام

مدیریترسانه)3(

نمازاولوقت
حفظقرآن

�پیامدهای�اهلیدر
سحرخیزی

آشناییبامنظومهفکری
امامورهبری:حوزه

انقلبی.
نمازجماعتوجمعه

آدابدعا
شب اعمالوآدابنماز

وذ�ر
آشناییبامنظومهفکری

امامورهبری:تمدن
اسلمی
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)2
دا)

خ
به

ن
ما

ای

توحید)2(
علمونظارت

الهی)2(
حکمتو
عدالت)2(

مغفرتالهی
رحمتالهی

رازقیتالهی
)2(

سنتامتحان
وابتل

سنتاملءو
استدراج

صداقت
)هماهنگی

گفتارورفتار(
تو�ل)1(و)2(

صلهرحم
اخلص)1(و)2(

روحیه
خدمتگزاریو

مردمیبودن)1(
و)2(

�بروغرور)1(و)2(
افراطوتفریط)3(

و)4(
تضعیفنظام

اسلمی
بیبصیرتی

نقد�ذیرنبودن
مدیریترسانه)4(

مسجدوآدابآن
وتفکردرمفاهیم تدبر

ادعیه
قرائتقرآنوادعیه

هنگامسحر
آشناییبامنظومهفکری

امامورهبری:منشور
روحانیتامام

شب ویژگیهاینماز
مراقبتومداومتبر

ادعیه
ومطالعههنگام تفکر

سحر
آشناییبامنظومه

فکریامامورهبری:
وصیتنامهامام

)1(
ن

سا
یان

له
ةال

یف
خل

به
ن

ما
جایگاهای

خلیفةاللهی
ویژگیهای
خلیفةاللهی

راههایتحقق
خلیفةاللهی

)1(و)2(

تقویتروحیه
تعبد

تکلیفمداری
شکر

بلندهمتیو
�شتکار

یأسازرحمتالهی
ظلم)1(و)2(

حمایتاز
مستکبران

نوافلروزانه
آشناییوشناختبا

دعای�میلوندبه
مراقبتومداومتبر

سحرخیزی
آشناییبامنظومهفکری
امامورهبری:بیانیهگام

دومانقلب
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)2
ن)

سا
یان

له
ةال

یف
خل

به
ن

ما
موانعتحققای

خلیفةاللهی
)1(،)2(و)3(

،معصوم
مصداق

�املخلیفه
الهی

تقویتروحیه
جهاد،ایثارو

شهادت
خیرخواهی

صح(
ُ

)ن
امربهمعروف

ونهیازمنکر)1(
و)2(

شهامتو
شجاعت

صغایر اصراربر
عادتهایمذموم

تسویف
مدیریترسانه)5(

سیره نمازدر
معصومانواولیا
آشناییوشناختبا

دعایتوسلوجامعه
�بیره

سیره سحرخیزیدر
معصومانواولیا)1(
جریانشناسیفرهنگی

وسیاسی

)1(
ن

دی
ت

عی
ام

ج
به

اد
تق

دینباوریاع
درهمه
عرصهها

اقامهدین)1(
و)2(

رابطهدین
ودنیا

حلموسعه
صدر

مهارتهای
زندگی)1(،)2(

و)3(
حسنظنبه
خداودیگران

حبدنیا
عجب

عواملو�پیامدهای
نماز �اهلیدر

آشناییوشناختبا
زیارتعاشورا

سیره سحرخیزیدر
معصومانواولیا)2(

)2
ن)

دی
ت

عی
ام

ج
به

اد
تق

اع

دنیاشناسی
)1(و)2(

)شناخت
دنیای

ممدوح(
دنیاشناسی

)3(و)4(
)شناخت

دنیای
مذموم(

سادهزیستیو
قناعت

اهتمامبه
قداست
وشئون

روحانیتوزی
طلبگی

اخلقوتدبیر
معیشت)1(

و)2(
استعفاف

)تحملفقرو
سختیهای

زندگیطلبگی(

حرص
لجاجت

مدیریترسانه)6(

دشمنشناسی
بیانمصادیق�اهلیدر

ورفعآن نماز
حفظادعیه

سیره سحرخیزیدر
معصومانواولیا

)3(
آشناییباشبهاتو

�اسخگویی تسلطدر
بهآن
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جــدول شــماره )3(: الگــوی �پیشــنهادی اجرایــی برنامــه اختصاصی 

هفتگــی بــرای �ایــه  چهارم

مخصوصمدارس�ایه1تا6

اجراییریزموضوعاتموضوعهفته راهکار

عمومی

نماز5:
ویژگیهاینماز
مطلوب3:نماز

اولوقت

الف(اهمیت،آثاروبر�اتنماز
اولوقت

ب(راهکارهایتقویتنمازاول
وقت)برنامهریزیصحیح،مراقبه

و...(
ج(نمازاولوقتدرسیره

معصومانواولیاء

1-سخنرانیامام
جماعت

2-تابلو)آیاتو
روایات،�لمبزرگان،

حکایات(

توحید1تعمیق

الف(اهمیتبیبدیلتوحیدو
همهساحتهایفکری تأثیرآندر

ورفتاریانسان
ب(آثاراخلقیوتربیتیتوحید

1-سخنرانیعالم
ربانی

2-تابلو)آیاتو
روایات،�لمبزرگان،

حکایات(

افراطوتفریط1�پیراستگی

الف(�پیامدهایسوءافراطو
تفریطدرحیطهاخلقیومعنوی
ب(زمینههایافراطوتفریطدر

حیطهاخلقیومعنوی
ج(تبیینمصادیقوبیان

راهکارهای�پیشگیریوعلجدر
زمینهافراطوتفریطاخلقیو

معنوی

1-صحبتمشاور
)گعده(

2-تابلو)آیاتو
روایات،�لمبزرگان،

حکایات(

آراستگی
مراقبهو

محاسبه1

الف(اهمیتمراقبهومحاسبهدر
تهذیبنفس

آیات ب(آثارمراقبهومحاسبهدر
وروایات

ج(�پیشنیازهایمراقبهو
محاسبهازجملهمشارطه

1-درساخلق
2-تابلو)آیاتو

روایات،�لمبزرگان،
حکایات(
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عمومی

انسباقرآنو
ادعیه5:مراتب
انسباقرآن4:

حفظقرآن

الف(اهمیتحفظقرآندرانس
باقرآن

ب(آثارحفظقرآن

1-صحبتاستاددر
�لسدرس

2-تابلو)آیاتو
روایات،�لمبزرگان،

حکایات(

تعمیق
علمونظارت

الهی1

الف(تبییننظارتالهیوتفاوت
آنباسایرنظارتها

ب(اقسامنظارتالهی)اعضاو
جوارح،معصومان،ملکین،...(

1-درساخلق
2-تابلو)آیاتو

روایات،�لمبزرگان،
حکایات(

افراطوتفریط2�پیراستگی

الف(�پیامدهایسوءافراطو
تفریطدرحیطهعلمی

ب(زمینههایافراطوتفریطدر
حیطهعلمی

ج(تبیینمصادیقوبیان
راهکارهای�پیشگیریوعلجدر

زمینهافراطوتفریطعلمی

1-صحبتمشاور
)گعده(

2-تابلو)آیاتو
روایات،�لمبزرگان،

حکایات(

آراستگی
مراقبهو

محاسبه2

الف(روشمراقبهومحاسبه
ب(مراقبهومحاسبهدرسیره

علماوشهدا

1-درساخلق
2-تابلو)آیاتو

روایات،�لمبزرگان،
حکایات(

عمومی

سحرخیزی
5:�پیامدهای

�اهلیدر
سحرخیزی

بر�اتمعنوی الف(محرومیتاز
بر�اتدنیویاز ب(محرومیتاز

قبیلرزقونظم

1-درساخلق
2-تابلو)آیاتو

روایات،�لمبزرگان،
حکایات(

تعمیق
حکمتو

عدالت1

الف(تبیینمفهومحکمتو
عدالتبارویکردتربیتی

ب(آثارتربیتیباوربهحکمتو
عدالتالهی

1-درساخلق
2-تابلو)آیاتو

روایات،�لمبزرگان،
حکایات(

�پیراستگی
ریختنآبروی

مؤمن

الف(�پیامدهایسوءریختن
آبرویمؤمن

عیب�وشیوحفظآبروی ب(آثار
مؤمن

1-هیأت)سخنرانی(
2-تابلو)آیاتو

روایات،�لمبزرگان،
حکایات(

صبر1آراستگی

الف(تبیینمفهومصبر،مصادیق
واقسامآن

ب(اهمیتاساسیصبربهویژه
درآیاتوروایات

1-درساخلق
2-تابلو)آیاتو

روایات،�لمبزرگان،
حکایات(
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عمومی

بصیرتافزایی
5:آشناییبا

منظومهفکری
امامورهبری3:

حوزهانقلبی

حوزه الف(تعریفدقیقوجامعاز
انقلبی،خصوصیاتووظایفآن

ب(ترسیمراهکارهایرشدو
حوزه بالندگیفضایانقلبیدر

1-سخنرانی�ارشناس
دعوتشدهازسوی

معاونتتهذیبیا
بسیجیاهیئت

2-تابلو)آیاتو
روایات،�لمبزرگان،

حکایات(

قدرتالهیتعمیق

الف(تبیینمفهومقدرتالهیبا
رویکردتربیتی.

ب(آثارتربیتباوربهقدرتالهی.
به ج(راهکارهایتقویتباور

قدرتالهی

1-هیئت)سخنرانی(
2-تابلو)آیاتو

روایات،�لمبزرگان،
حکایات(

�پیراستگی
عهدشکپنی

الف(اهمیتوآثاروفایبهعهدو
�پیامدهایعهدشکپنی

ب(اقسامعهد)باخدا،با
معصومان،بامردم(

1-سخنرانیو�رسش
و�اسخمدیر

2-تابلو)آیاتو
روایات،�لمبزرگان،

حکایات(

آراستگی
صبر2

و�پیامدهای الف(آثارتربیتیصبر
بیصبری

وعلج ب(راهکارهایتقویتصبر
بیصبری

1-درساخلق
2-تابلو)آیاتو

روایات،�لمبزرگان،
حکایات(

عمومی

نماز6:
ویژگیهای

نمازمطلوب
4:جماعتو

جمعه

وبر�اتنماز الف(اهمیتوآثار
جماعتونمازجمعه

ب(آدابنمازجماعتونماز
جمعه

1-سخنرانیامام
جماعت

2-تابلو)آیاتو
روایات،�لمبزرگان،

حکایات(

رازقیتالهی1تعمیق
الف(تبیینمفهومرازقیتخدا

ب(آثارتربیتیباوربهرازقیتالهی

1-سخنرانیو�رسش
و�اسخمدیر

2-تابلو)آیاتو
روایات،�لمبزرگان،

حکایات(
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�پیراستگی
گپناهانغریزی1:

نگاهحرام1

الف(زمینههاینگاهحرامازجمله
عدم�رامتوعزتنفسانی

ب(�پیامدهایسوءنگاهحرام

1-�ارشناس
سوی دعوتشدهاز

معاونتتهذیببه
صورت�ارگاهی
2-تابلو)آیاتو

روایات،�لمبزرگان،
حکایات(

حقالناس1آراستگی

الف(تبیینمفهومحقالناس،
مصادیقواقسامآن)مالی،

خانوادگیشاملحق�درومادر،
همسروفرزندان،سیاسی،

اجتماعیشاملاستاد،دوست،
هممباحثه،همحجره،...(

ب(اهمیتوآثاررعایتحق
الناسو�پیامدهایعدمرعایتآن
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2-تابلو)آیاتو

روایات،�لمبزرگان،
حکایات(

�پیراستگی
گپناهانغریزی

2:نگاهحرام2

الف(تبیینمصادیقوبیان
راهکارهای�پیشگیریوعلج

نسبتبهنگاهحرام)باتأکیدبر
�رامتوعزتنفسانیدرعلجآن(

1-�ارشناسدعوت
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نمازشبوذ�ر

الف(اهمیتوآثارویژهنماز
شبوذ�ر

ب(بیان�یفیتنمازشبو
مراتبآن

ج(بیانفضایلاذ�ارعمومی
مانندصلوات،تسبیح،تحمید،

حوقله،اذ�ارروزانه

1-درساخلق
2-تابلو)آیاتو
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تعمیق
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1-گعدهمدیر
2-تابلو)آیاتو

روایات،�لمبزرگان،
حکایات(

عمومی
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تمدناسلمی

الف(بیاناهمیتونقشحوزه
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�پیراستگی
مدیریترسانه

وآسیبهای
آن3

الف(شناختاجمالیرسانه
ب(فوایدوآسیبهایرسانه

ج(آسیبهایرسانهدرحیطه
امنیتاطلعاتوبررسیریشهها

وزمینههایآن.
د(مدیریت،�پیشگیریوعلج

آسیبهایرسانهنسبتبهخود

1-�ارشناس
سوی دعوتشدهاز

معاونتتهذیببه
صورت�ارگاهی
2-تابلو)آیاتو

روایات،�لمبزرگان،
حکایات(

رضاآراستگی
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تهذیب ب(اهمیتوآثاررضادر
نفس
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یا تهذیبیامدیر

مشاور
2-تابلو)آیاتو

روایات،�لمبزرگان،
حکایات(

آراستگی
استقامتو

مداومت

استقامتو الف(اهمیتوآثار
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ب(استقامتومداومتدرسیره
معصومانواولیا

1-گعدهمدیر
2-تابلو)آیاتو
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حکایات(
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وم
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اد
ی

مرگدرعالمبرزخ(، -سیاحتغرب)سرنوشتارواح�ساز
محمدحسننجفیقوچانی،تهران:آدینهسبز

موضوعیقرآن�ریم،جلد4)معاددرقرآن1(؛ -تفسیر
آیتاهَّللجوادیآملی،قم:اسراء

-معاد،حمیدرضاشاکرین،تهران:�انوناندیشهجوان
-معاد،محسنقرائتی،تهران:غیاث

-معاد،مرتضیمطهری،قم:صدرا
نور،محسنقرائتی،)فصلسوم: -چهارصدنکپتهازتفسیر

معاد(
-�رسمانقرآنیمعاد/تدوینسیدعلیهاشمی؛تهیه

�ژوهشگاهعلوموفرهنگاسلمی،�ژوهشکدهفرهنگو
معارفقرآن،گروه�اسخبه�رسشهاوشبهاتقرآنی،قم:

مؤسسهبوستان�پتاب
-معاد،شهیددستغیب

-مقاالت�پیوستی
وم

س

)2
ن)

زبا
ن

ها
پنا

گ

-دنیایزبان:)190گپناهزبان(،�ریمفیضیتبریزی،قم:وح
دتبخش

-چهلگپناهزبان،علیمحمدحیدرینراقی،تهران:مهدی
نراقی

-گپناهانزبانهمراهباحکایتهایآموزنده،سخنرانیهای
حجتاالسلموالمسلمینهاشمینژاد،قم:جمکران

-آسیبشناسیزبان)آفتهایزبان(،علیرجایی،سبزوار:
خمسهالنجباء

-زبانبایدهاونبایدها،جمعیازنویسندگان،قم:
مؤسسهبوستان�پتاب

-چرادروغ؟انگیزههاو�پیامدهایآن؛یداهَّللنفری،قم:نفری
خسروشاهی،قم: وسیدباقر -دروغ،سیدرضاصدر

مؤسسهبوستان�پتاب
حکایتهاوروایتها)جلد1(،معصومه -گپناهانزباندر

بیگمآزرمی،قم:تهذیب
-مقاالت�پیوستی



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

79 برنامه تهذیبی و تربیتی حوزه های علمیه
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جوانواعتمادبهنفس،محمدسبحانینیا،قم:مؤسسه
بوستان�پتاب

-مقاالت�پیوستی
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-معادشناسی،علمهتهرانی،ج1)حیاتومرگ(مر

-مقاالت�پیوستی
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فت
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گ

-گفتاریچندازمعصومین�پیرامون»غیبت«و
»تهمت«،مجتبیشاطرزادهیزدی،مشهد:بارش

حکایتهاوروایتها)جلد2(،معصومه -گپناهانزباندر
بیگمآزرمی،قم:تهذیب

-گپناهانزبانو�پنترلآنازدیدگاهاماممعصوم،قم:
صلوات

غیبتوتهمت،عزیزاهَّللحیدری،قم: -راهکارهایدوریاز
مسجدمقدسجمکران

-مقاالت�پیوستی
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م
شت

ه

)2
س)
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ت

عز

چگونهعزتنفسخودراتقویت�پنیم،براندنناتایل،
ترجمهاسماعیل�یوانی،تهران:گلریز

ملکمحمودی تقویتانگیزهواعتمادبهنفس،امیر
الیگودرزی،قم:مشعلهدایت

�ود�انونوجوانان، روشهایافزایشعزتنفسدر
اسماعیلبیابانگرد،تهران:انجمناولیاومربیان

10هفته،ماتیومک�یو�اترین بازسازیعزتنفسدر
سوتکر؛مترجمانشمسالدینحسینی،الهامآرامنیا؛

تهران:نسلنواندیش
-مقاالت�پیوستی
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مرگدرعالمبرزخ(، -سیاحتغرب)سرنوشتارواح�ساز
محمدحسننجفیقوچانی،تهران:آدینهسبز
-معادشناسی،علمهتهرانی،ج2و3)برزخ(

-برزخ،شهیددستغیب،تهران:بینش
مرگ)سیریدرجهان�س -50درس�پیرامونعالم�ساز

انتشاراتاسلمی. مرگ(،حبیباهَّللطاهری،قم:دفتر از
-مقاالت�پیوستی
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-نگاه�اک،یاسین�مالیوحدت،قم:مؤسسهبوستان
�پتاب

-جلوهنماییزنانونگاهمردان،نویسندهیوسفغلمی،
قم:الهیجی

گپناهانچشمبه -ابصار:آیپین�اکچشمیودوریاز
همراهمحرمونامحرموتبیینحدومرزهابینآنان...؛
عباسعلیسلطانی،محمدداودنصیریالحسنی،قم:

سیمایخورشید
-مقاالت�پیوستی
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جوانهوشیار،تهران:مؤسسهخ -خشمو�رخاشگری،جعفر
آثارامامخمینی)س(،عروج تنظیمونشر

�ودکوراههای�پنترلآن،هادی -خشمو�رخاشگریدر
آقاییوحامدنحوی،تهران:تایماز

-مقاالت�پیوستی
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فردی(،علیاصغراحمدی،مشهد:مؤسسهخدمات
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-معادشناسی،علمهتهرانی،ج10،مجلس67تا70
)توصیفبهشت(

-سیمایبهشتوجهنم،صمدبهروزی،نشررسالت
یعقوب

-مقاالت�پیوستی
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-راههای�پنترلومقابلهباخشمو�رخاشگری،سمیه
محبی)ستارهمعین(،قم:اندیشهموالنا

مدیریت خانه،مجیدجعفری،قم:مر�ز -مدیریتخشمدر
حوزه

خویشتنبانگرشاسلمی،حمید -روانشناسیمهار
رفیعیهنر،قم:انتشاراتمؤسسهآموزشیو�ژوهشی

امامخمینی
-مقاالت�پیوستی
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ج

-معادشناسی،علمهتهرانی،ج10،مجلس70تا75
)توصیفجهنم(

-سیمایبهشتوجهنم،صمدبهروزی:رسالتیعقوب
-مقاالت�پیوستی
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ها

ب
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نه

سا
تر
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دی

م

دیدار،تهران:مر�ز -رسانهوخانواده،هیئتتحریریهمر�ز
دیدار

الگوپذیری -نقشتربیتیوالدینورسانههایگروهیدر
نوجوانانوجوانان،منصورهوطنی،قم:باقیات

-شبکهعنکبوت،محمد�هوند،معاونتتبلیغوامور
فرهنگیحوزه

–جامعهورسانههاینوین،معاونتبرنامهریزیوتوسعه
قضاییدادگستری�لاستانقم

خانواده،آمنه -باالنشین:مهارتهایمدیریترسانههادر
بختیاریوبهارهنصیری،مرضیهطاهری،نشرقبسات

حسینیو -150هشتگنهضتسوادرسانهای،سیدبشیر
حسینحق�ناه،�پتابارواقاندیشه

-مقاالت�پیوستی
وم

ود
ی

س

ره
حج

م
ه

هو
جر

ح
ب

دا
آ

-آدابحجرهنشینی،مهدیمحمدیصیفار،قم:مر�ز
مدیریتحوزه

حجره،محمدتقی حجرهنشینی:آدابزندگیدر -منشور
مرادی،قم:سرای�پتاب

-حجرههایمعنوی:تبیینارزشهایدورۀطلبگیوشیوۀ
دانشاندوزیدینمحور،محمدرضانکونام؛اسلمشهر:

صبحفردا
-مقاالت�پیوستی
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وم
س

و
سی

ث
بح

م
ه

هو
حث

مبا
ب

دا
آ

-مهارتهایطلبگی:مباحثه)جلد3(؛محمودمقدمی،
تهران:�انوناندیشهجوان

-چگونهمباحثه�پنیم؟محمودمقدمی،قم:انتشاراتجا
معةالقرآنالکریم

-درآمدیبرمباحثهدرحوزههایعلمیه،محمدمهدی
بهداروند،قم:نصایح

آسمانعلم،ابوطالبنصیری،قم: در -مباحثهیابال�رواز
مشهور

-مقاالت�پیوستی

تذکــر 1: جــدول الگــوی شــماره 3 بــرای پایــه 3 و 4 و بــه 
صــورت هفتگــی طراحــی شــده اســت کــه در مــدارس ســطح 
ــه این کــه بعضــی از  ــا توجــه ب ــل اجــرا مــی باشــد و ب یــک قاب
مــدارس از پایــه 1 تــا 10 را تحــت برنامــه دارنــد، می تواننــد از 
جــدول شــماره 2 بــه عنــوان الگــوی اجرایــی اســتفاده کننــد.

ــه و  ــدارس علمی ــاوت م ــوع و تف ــه تن ــه ب ــا توج ــر 2: ب تذک
ضــرورت اجــرای برنامــه اختصاصــی، شــورای تهذیــب موظــف 
اســت الگوهــای بومــی مدرســه خــود را طراحــی و اجــرا کنــد.

ــوارد،  ــک از م ــر ی ــرای ه ــماره 3 ب ــدول ش ــر 3: در ج تذک
ــی  ــه شــده اســت کــه در طــرح تفصیل ــع پیشــنهادی ارائ مناب
ــذف  ــار ح ــل اختص ــه دلی ــخه ب ــن نس ــت و در ای ــود اس موج

ــت. ــده اس گردی
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اختصاصــی  برنامــه  اجرایــی  �پیشــنهادی  الگــوی   :)3( جــدول 

چهــارم و  ســوم  �ایــه   بــرای  هفتگــی 

مخصوصمدارس�ایه1تا6

ته
اجراییریزموضوعاتموضوعهف راهکار

ول
ا

نماز)3(:
ویژگیهاینماز

مطلوب)1(:آداب
ظاهرینماز

الف(اشارهبهبرخیمستحباتوضو
ب(اشارهبهبرخیمستحباتنمازاز

جملهآداب�وشش

1.سخنرانیامام
جماعت

2.تابلو)آیاتوروایات،
�لمبزرگان،حکایات(

وم
د

یادمعاد

الف(توصیفمعادبارویکردتربیتی
باتأکیدبرجاودانگیعالمآخرتو

زودگذربودندنیا
تربیتییادمعادبااشارهبهآثار ب(آثار

تبشیریوتنذیری

1.سخنرانیو�رسشو
�اسخمدیر

2.تابلو)آیاتوروایات،
�لمبزرگان،حکایات(

وم
گپناهانزبان)2(س

الف(اهمیت�رهیزازگپناهانزبان
اجمالیمهمترینگپناهان ب(مرور

زبان
ج(بررسیتفصیلیدروغ)بیان

مصادیقوراهکارهای�پیشگیری
وعلج(

1.درساخلق
2.تابلو)آیاتوروایات،

�لمبزرگان،حکایات(
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رم
ها

چ

عزتنفس)1(

الف(تبیینمفهومعزتنفسو
مصادیقآن

و ب(تفاوتعزتنفسباغرور
خودشیفتگی

آیات ج(بیانآثارعزتنفسبهویژهدر
وروایات

1.درساخلق
2.تابلو)آیاتوروایات،

�لمبزرگان،حکایات(

م
نج

�

انسباقرآنو
ادعیه)3(:مراتب

انسباقرآن)2(:
تلوتحداقل50

آیهروزانه

الف(اهمیتتلوتحداقل50آیه
روزانهدرروایات

انس استمرارتلوتروزانهدر ب(اثر
باقرآن

1.صحبتاستاددر
�لسدرس

2.تابلو)آیاتوروایات،
�لمبزرگان،حکایات(

م
ش

ش

مرگ

هدایتانسان. یادمرگبر الف(تأثیر
ب(آمادگیبرایمرگ

ج(انواعمرگ
د(موانعیادمرگ

1.درساخلق
2.تابلو)آیاتوروایات،

�لمبزرگان،حکایات(

م
فت

ه

گپناهانزبان)3(

الف(بررسیتفصیلیبدزبانیو
تهمت)بیانمصادیقوراهکارهای

�پیشگیریوعلج(
ب(�رهیزازگپناهانزبانباتکیهبر

فعال�ردنظرفیتهایمثبتزباناز
جملهزیباوبهجاسخنگفتن

1.درساخلق
2.تابلو)آیاتوروایات،

�لمبزرگان،حکایات(

م
شت

ه

عزتنفس)2(

الف(راهکارهایایجادوتقویتعزت
نفس

ب(موانعتحققعزتنفس
ج(حیطههایعزتنفس)خانوادگی،

علمی،مالی،...(

1.درساخلق
2.تابلو)آیاتوروایات،

�لمبزرگان،حکایات(
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م
نه

سحرخیزی
)3(:موجبات

سحرخیزی

الف(توجهبهاهمیتوآثار
سحرخیزیبهمنظورتقویتعزمبر

سحرخیزی
ب(نقشرعایتایمانومراقبه

عملیدر�سبتوفیقبرای
سحرخیزی

ج(نقشخوابوتغذیهمناسببرای
سحرخیزی

1.درساخلق
2.تابلو)آیاتوروایات،

�لمبزرگان،حکایات(

م
عالمقبروبرزخده

الف(آمادگیبرایقبر)فشارقبر،

شباولقبر،...(وعالمبرزخ
ب(تبیینخصوصیاتعالمقبرو

برزخبرایمؤمنو�افر

1.درساخلق
2.تابلو)آیاتوروایات،

�لمبزرگان،حکایات(

م
ده

یاز

گپناهانچشم)2(

الف(اهمیت�رهیزازگپناهانچشم
باتأکیدبرآثارسوءگپناهانچشم

اجمالیمهمترینگپناهان ب(مرور
چشم

ج(بررسیتفصیلیچشمچرانی
)نگاهبهنامحرم(،هرزهبینیدرفضای

مجازی)بیانمصادیقوراهکارهای
�پیشگیریوعلج(

1.درساخلق
2.تابلو)آیاتوروایات،

�لمبزرگان،حکایات(

م
ده

واز
د

تواضع

الف(تبیینمفهومتواضعوبیان
مصادیقآن

ب(آثاروبر�اتتواضع
ج(راهکارهایتقویتتواضعباتأکید

برسیرهاولیاءوعلما

1.سخنرانیمعاون
یامشاور تهذیبیامدیر
2.تابلو)آیاتوروایات،

�لمبزرگان،حکایات(
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م
ده

سیز

بصیرتافزایی
)3(:آشناییبا
منظومهفکری

امامورهبری)1(:
استکبارستیزی

الف(شناختدقیقاستکبارجهانی
بهلحاظفکری،فرهنگیوسیاسی.

و ب(اقساممواجههونفوذاستکبار
راهکارهایمقابلهباآن

1.سخنرانی�ارشناس
سوی دعوتشدهاز

معاونتتهذیبیابسیج
2.تابلو)آیاتوروایات،

�لمبزرگان،حکایات(

م
ده

هار
چ

قیامت

الف(تبییناوصافقیامتبهویژه
یومالحسابویومالحسرةبودنآن

ب(بیانمواقفقیامتبارویکرد
تربیتی

1.هیئت)سخنرانی(
2.تابلو)آیاتوروایات،

�لمبزرگان،حکایات(

م
ده

انز
�

گپناهانچشم
)3(

الف(�رهیزازگپناهانچشمبا
مثبتآندر مراقبتازنگاهوبیانآثار

تهذیبنفس
گپناهانچشمباتکیهبر ب(�رهیزاز

فعال�ردنظرفیتهایمثبتچشم
)عبادتهایچشم(

1.درساخلق
2.تابلو)آیاتوروایات،

�لمبزرگان،حکایات(
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م
ده

انز
احترامبهخادمانش

حوزه

الف(اهمیتوارزشگذاریاحترام
بهخادمان

تکریمخادمانو�پیامدهای ب(آثار
بیاحترامیبهخادمان

ج(تقویتروحیهشکرگذاری

1.صحبتاستاددر
�لسدرس

2.تابلو)آیاتوروایات،
�لمبزرگان،حکایات(

م
ده

هف

نماز4:
ویژگیهاینماز

مطلوب)2(:آداب
باطنینماز

الف(بیاناهمیتآدابباطنینمازدر
قبولینماز

ب(تبیینآدابباطنیازقبیلحضور
قلب،خشوعو...

1.سخنرانیامام
جماعت

2.تابلو)آیاتوروایات،
�لمبزرگان،حکایات(

م
ده

هج
شفاعت

شفاعت الف(تبیینصحیحتربیتیاز
وچراییآن

ب(بیانخصوصیات
شفاعت�پنندگانو

شفاعتشوندگانبارویکردتربیتی
ج(تبیینرابطهزیارتوتوسلبا

شفاعت

1.هیئت)سخنرانی(
2.تابلو)آیاتوروایات،

�لمبزرگان،حکایات(
م

ده
وز

ن

حسد

الف(تبیینمفهومحسدباذ�ر
مصادیق)تفاوتآنباغبطه(

ب(زمینهها،علئمومفاسدحسد
ج(راههای�پیشگیریوعلجحسد

1.درساخلق
2.تابلو)آیاتوروایات،

�لمبزرگان،حکایات(
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م
ست

بی

تکریمعلما

الف(اهمیتوارزشگذاریتکریم
علما

تکریمو�پیامدهای ب(آثار
بیاحترامیبهعلما

ج(بیانمصادیقتکریمعلماباتأکید
انسومعاشرتباآنان بر

1.سخنرانیمدیر
2.تابلو)آیاتوروایات،

�لمبزرگان،حکایات(

م
یک

و
ت

س
بی

انسباقرآنو
ادعیه)4(:مراتب
انسباقرآن)3(:

تدبروتفکردر
مفاهیم

در وتفکر تدبر الف(اهمیتوآثار
مفاهیمقرآنی.

مراحل ب(ترسیمروشصحیحاز
مفاهیمقرآنی تدبروتفکردر

1.صحبتاستاددر
�لسدرس

2.تابلو)آیاتوروایات،
�لمبزرگان،حکایات(

وم
ود

ت
س

بی

تجسماعمال

تجسماعمالبا الف(تبیینصحیحاز
رویکردتربیتی

ب(نقشتجسماعمالدرتقویت
ایمانومراقبهعملی

1.سخنرانیعالمربانی
2.تابلو)آیاتوروایات،

�لمبزرگان،حکایات(

وم
س

و
ت

س
بی

خشمو
�رخاشگری)1(

الف(تبیینمفهومخشمو
�رخاشگریباذ�رمصادیق.

ب(غضبصحیحوناصحیح

1.�ارشناسدعوتشده
سویمعاونتتهذیب از

بهصورت�ارگاهی
2.تابلو)آیاتوروایات،

�لمبزرگان،حکایات(
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رم
ها

چ
تو

س
بی

تقویتاراده)1(

الف(تبیینمفهومارادهباذ�ر
مصادیق

تقویتارادهو�پیامدهای ب(آثار
ضعفاراده

1.�ارشناسدعوت
سویمعاونت شدهاز

تهذیببهصورت
�ارگاهی

2.تابلو)آیاتوروایات،
�لمبزرگان،حکایات(

م
نج

و�
ت

س
بی

سحرخیزی)4(:
موانعسحرخیزی

الف(نقشغفلتوگپناهدرسلب
توفیقبرایسحرخیزی

ب(بیتوجهیبهاهمیتوآثار
سحرخیزیدرسلبتوفیقازآن

1.درساخلق
2.تابلو)آیاتوروایات،

�لمبزرگان،حکایات(

م
ش

ش
و

ت
س

بی

بهشت
الف(توصیفبهشتبارویکردتربیتی

ب(اوصافاهلبهشتوتبیین
اسباببهشتیشدن

1.هیئت)سخنرانی(
2.تابلو)آیاتوروایات،

�لمبزرگان،حکایات(

م
فت

ه
تو

س
بی

خشمو
�رخاشگری)2(

الف(زمینههاومفاسدخشمو
�رخاشگری

ب(راههای�پیشگیریوعلجخشمو
�رخاشگری

1.�ارشناسدعوتشده
ازسویمعاونتتهذیب

بهصورت�ارگاهی
2-تابلو)آیاتوروایات،

�لمبزرگان،حکایات(



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

برنامه تهذیبی و تربیتی حوزه های علمیه94

م
شت

ه
تو

س
بی

تقویتاراده)2(
الف(عواملتقویتاراده

ب(موانعتقویتاراده

1.�ارشناسدعوتشده
سویمعاونتتهذیب از

بهصورت�ارگاهی
2.تابلو)آیاتوروایات،

�لمبزرگان،حکایات(

م
نه

و
ت

س
بی

بصیرتافزایی
)4(:آشناییبا
منظومهفکری

امامورهبری)2(:
انسجاموهمدلی

مقولهانسجام الف(تبییندقیقاز
وهمدلی

ب(عواملوموانعتحققانسجام
وهمدلی

1.سخنرانی�ارشناس
دعوتشدهازسوی

معاونتتهذیبیابسیج
یاهیئت

2.تابلو)آیاتوروایات،
�لمبزرگان،حکایات(

ام
ی

س

جهنم
الف(توصیفجهنمبارویکردتربیتی

ب(اوصافاهلجهنموتبیین
اسبابجهنمیشدن

1.هیئت)سخنرانی(
2.تابلو)آیاتوروایات،

�لمبزرگان،حکایات(

م
یک

و
مدیریترسانهوسی

آسیبهایآن)2(

الف(شناختاجمالیرسانه
ب(فوایدوآسیبهایرسانه

ج(آسیبهایرسانهدرحیطه
اعتقادیوفرهنگیوبررسیریشهها

وزمینههایآن
د(مدیریت،�پیشگیریوعلج

آسیبهایرسانهنسبتبهخود

1.�ارشناسدعوت
سویمعاونت شدهاز

تهذیببهصورت
�ارگاهی

2.تابلو)آیاتوروایات،
�لمبزرگان،حکایات(
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وم
ود

ی
آدابحجرهوس

همحجره

الف(شاخصهایهمحجرهمطلوب
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ــه  ــه 3 و 4 و ب ــرای پای ــماره 3 ب ــوی ش ــدول الگ ــر 1: ج تذک

صــورت هفتگــی طراحــی شــده اســت کــه در مــدارس ســطح 
ــه این کــه بعضــی از  ــا توجــه ب ــل اجــرا مــی باشــد و ب یــک قاب
مــدارس از پایــه 1 تــا 10 را تحــت برنامــه دارنــد مــی تواننــد از 
جــدول شــماره 2 بــه عنــوان الگــوی اجرایــی اســتفاده کننــد.
ــه و  ــدارس علمی ــاوت م ــوع و تف ــه تن ــه ب ــا توج ــر 2: ب تذک

ضــرورت اجــرای برنامــه اختصاصــی شــورای تهذیــب موظــف 
اســت الگوهــای بومــی مدرســه خــود را طراحــی و اجــرا کنــد.
ــوارد،  ــک از م ــر ی ــرای ه ــماره 3 ب ــدول ش ــر 3: در ج تذک

ــی  ــه شــده اســت کــه در طــرح تفصیل ــع پیشــنهادی ارائ مناب
ــذف  ــار ح ــل اختص ــه دلی ــخه ب ــن نس ــت و در ای ــود اس موج

ــت. ــده اس گردی



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

برنامه تهذیبی و تربیتی حوزه های علمیه96

گام های اجرایی برنامه تهذیبی، تربیتی
گام اول: تبیین و توجیه برنامه

1. مطالعه دقیق و آشنایی با برنامه:
انتظــار مــی رود مدیــران و مجریــان برنامــه پیــش از اجــرا، 
ــورای  ــوده، در ش ــه نم ــل مطالع ــق و کام ــورت دقی ــه ص آن را ب
تهذیــب مــورد مباحثــه قــرار گیــرد تــا بــه فهــم مشــترک و 
تمامــی عوامــل  برســند. ســپس  برنامــه  ایــن  از  یکســانی 

ــد. ــه نماین ــه آن توجی ــبت ب ــه را نس ــی برنام اجرای
2. توجیه برنامه در سطح اساتید و کادر مدرسه:

بـا توجـه بـه این کـه اجـرای موفقیت آمیـز برنامـه منـوط بـه 
همـکاری و همدلـی کادر و اسـاتید مدرسـه اسـت، شایسـته 
اسـت ایـن بزرگـواران نیـز نسـبت بـه برنامـه توجیـه شـوند تا در 

مقـام اجـرا هیـچ  ابهـام و دوگانگـی در مدرسـه پیـش نیافتـد.
3. توجیه برنامه در سطح طالب مدرسه:

نظــر بــه این کــه مخاطــب اصلــی ایــن برنامــه، طــالب 
مــدارس علمیــه می باشــند، نیــاز اســت آن هــا نیــز تــا حــدودی 

ــه برنامــه تربیتــی توجیــه شــوند. نســبت ب

گام دوم: اجرای برنامه
اجــرای برنامــه اولیــن گام در اجــرای برنامــه تشــکیل 
ــه  ــس  از آن، برنام ــت. پ ــه اس ــت مدرس ــب و تربی ــورای تهذی ش
رویکــرد  بــا  مشخص شــده،  عناویــن  و  موضوعــات  طبــق 
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گفتمان ســازی و بهره گیــری از ظرفیت هــای تربیتــی موجــود 
در مدرســه آغــاز می شــود. بــا توجــه بــه ظرفیــت فوق العــاده ای 
اثربخشــی  در  جریان ســازی  و  گفتمان ســازی  فضــای  کــه 
از  توجهــی  قابــل  بخــش  بایــد  دارد،  تربیتــی  برنامه هــای 
معطــوف  حــوزه  ایــن  بــه  مدرســه  تربیتــی  فعالیت هــای 
همیــاران  تربیتــی،  گروه هــای  و  حلقــات  تشــکیل  گــردد. 
ــت  ــن ظرفیت هاس ــه ای ــه و ... از جمل ــت مدرس ــی، هیئ تربیت
ــتعدادهایی  ــات و اس ــور امکان ــه فراخ ــه ب ــدارس علمی ــه م ک
ــن در  ــکل ممک ــن ش ــه بهتری ــا ب ــد از آن ه ــد می توانن ــه دارن ک

ــد. ــره گیرن ــه به ــی مدرس ــداف تهذیب ــتای اه راس

گام سوم: ارزیابی و بازخوردگیری
بــا توجــه بــه این کــه ارزیابــی و بازخوردگیــری در دســتیابی 
بــه اهــداف ترسیم شــده، نقــش مهمــی را ایفــا می کنــد؛ 
ــی برنامــه در دو حیطــه کمــی و کیفــی انجــام می شــود  ارزیاب
تــا ضمــن شناســایی آســیب ها و مشــکالت احتمالــی در رونــد 
اجرایــی آن و ارائــه راهــکار، تکامــل مســتمر برنامــه را نیــز 

شــاهد باشــیم.1
تأکیــد مدیــر محتــرم حوزه هــای  بــه  همچنیــن، نظــر 
علمیــه، آیت اللــه اعرافــی و معاونــت تهذیــب و تربیــت حــوزه، 
ــای 2،  ــزاری میثاق ه ــی و برگ ــاق طلبگ ــداوم میث ــر ت ــی ب مبن
ــای  ــم، ارزیابی ه ــوم و شش ــال های اول، س ــان س 3 و 4 در پای

. به پیوست شماره شش رجوع شود.  1
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طــول  در  تربیتــی  تهذیبــی-  برنامــه  در  صورت گرفتــه 
ــد  ــزان رش ــا می ــود ت ــد نم ــک خواه ــی، کم ــال های تحصیل س
ــورت  ــه ص ــع، ب ــه مقط ــن س ــالب در ای ــی ط ــی و تربیت اخالق

بگیــرد. قــرار  مــورد ســنجش  واقع بینانه تــری  و  دقیق تــر 


