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Abstract 

This qualitative research explains the educational lifestyle of Martyr Ibrahim Hadi 

through textual data-based method and content analysis as well as coding, and seeks to 

present a model for the Islamic lifestyle in six educational spheres. The findings of this 

study include 365 basic themes, 42 organizing themes, and 6 comprehensive themes. The 

results of the study show that his educational model in the scientific and technological 

sphere, the aesthetic and art sphere, the economic and professional sphere, the biological 

and physical sphere, the social and political sphere, and the sphere of belief and worship, 

respectively, are as follows: scientific and logical thinking along with the study of 

insight, knowledge-seeking and truth-seeking; the ability to apply religion in the form of 

cultural and artistic work, social ethics and tolerance; strategic management in war, 

chivalry and tireless spirit, being sportsman and working, spirit of jihad and resistance; 

humility, beauty in appearance, health and safety improvement; attending to people's 

affairs, good-temperedness, awareness of political issues, and analyzing and paying 

attention to Velayat-e Faqih; observance of moral qualities and purification of soul, 

belief in Ahl al-Bayt (a.s.), belief in lawful sustenance and reliance on Allah, seeking 

human perfection and divine satisfaction, adherence to religious rules and observance of 

moral principles and manners. 

Keywords: Ibrahim Hadi, educational model, Islamic management, religious education, 

education. 
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 گانه شش یها در ساحت یهاد میابراه دیشه یسبک زندگ نییتب
 تیترب یبه عنوان الگو

 *مریم نساج

 
 چکیده

 نی ی ب ه ت   یکدگ اار  قی  مض ون  و ا  ر   لی  و تحل یمتن   ادیبه روش داده بن یفیپژوهش ک نیا
 یاس مم  یس     ن دگ   یب ا ییالگن ا یپ داخته و در صدد ب یهاد میاب اه دیشه یتیت ب ی ندگ

مض  ون   42 ه،ی  مض  ون  پا 365پ  ژوهش ش  امل  یه  ا افت  هیاس  ب   یت  یدر ش  ش س  ارب ت ب
 شا یا یتیت ب یا  آ  اسب که الگن یپژوهش راک جیاسب  نتا  یگمضون  ف ا 6دهنده و  سا ما 

س ارب   ،یا و ر ف ه  یو هن ، سارب اقتصاد یشناخت یی ایو فناورانه، سارب   یدر سارب علو
ع  ار  اس ب ا      بی  به ت ت یو ع اد یسارب اعتقاد ،یاسیو س یواعسارب اجت ،یو بدن یستی 

 ی یت نا  ب ه ک ارگ    ؛ییجن قبیبه دن ال علم و رق ،یشناس   یهو اه با بص یو منطق یتفک  علو
در   یاس ت اتژ  بی یو س هه ص در؛ م د    یاخ م  اجتو اع   ،یو هن  یدر قالب کار ف هنگ نید

جهاد و مقاومب؛ ساده و  هیاهل ور ش و کار، رور  ،یناپا یخستگ هیو رور یجنگ، جنانو د
آگاه ب ه   ،یبه امنر م دم، خنش خلق یدگیرس ؛یونیسممب و ا یارتقا ،یظاه  یی ای  ش،یآال یب

نفس، اعتق اد ب ه    هیو تزک یصفا  اخمق بیرعا ه؛یفق بیو تنجه به وال لیو تحل یاسیمسائل س
 ،یاله   بیو رض ا  یبه دن  ال کو اال  انس ان    ، اعتقاد به ر   رمل و تنکل ب  خدا،بیاهل ب

 اسب  یداب اخمقآاصنل و  بیو رعا نیارکام د بیبه رعا دیتق
  پ ورش ،ینید بیت ب ،یاسمم بی یمد ،یتیت ب یالگن ،یهاد میاب اه :یدیکل واژگان
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 و طرح مسئله مقدمه

در  تی . واژه تربکندیم فایانسان ا یدر زندگ ینقش مهم تی. ترباست انسان شرفتیپ الزمه تیترب
 یجس مان نمو و رشد یمعن به «ربو» از لغت در تیترب. رودیمبه کار  اهانیگو  وانیمورد انسان، ح

، 14ج، 1414 منظ  ور، اب   ؛ 340 ص، 1412 راغ   ،؛ 2350، ص6ج ،1407 ،یج  وهر) اس  ت
. است دنیانیرو و پروراندن یمعن به «یرب» شهیر از و( 283ص، 8ج، 1409 ،یدیفراه؛ 304ص

 ،2ج، 1426 ،ی)م دن اس ت یسرپرس   یمعن به «رب  » شهیر از و( 276ص، 10ج ،1414 عباد،)
، 3ج ،1307 ،یقرش ) رساندن اتمام به یخوب به را یکار ،(75، ص1ج، 1375 ،یحیطر ؛45ص
 وس  هیپ و مرحل ه ب ه مرحل ه دادن رییتغ ت،یترب»: کند یم انیب معنا  یهم مورد در راغ  .(42ص

را ب ه کم ا   تی هم ترب یضاوی(. و ب341ص، 1412 راغ ،) «باشد بخش جهین  که ییجا تا است
 جهی(. در ن 110ص، 1408 ،یضاوی)ب است کرده انیب زیچو ارزنده ساخ   اندک اندک هر  دنیرس

 و رش د یمعن  و ب ود خواهد یجسمان یمعنا از فراتر ،«ربو»نه  میبدان «رب »را از  تیترباگر واژه 
  یتریگرام ،یامبریرا پس از پ تیترب بزرگان، که است جهت آن از. شد خواهد نهف ه آن در پرورش

 انباش ت یمعن  ب ه تی ترب واقع(. در 35ص، 1385 ،ی)غزال اندکرده انیب انسان کار  یترفیشر و
 را نهف  ه یاس  عدادها انسان که است مهم پروراندن و رساندن و یریکارگ به بلکه ،ستین معلومات

 (.99ص، 1388 ،یعیرف) برساند یتعال و رشد مرحله به
 و دهد می انسان را تحت الشعاع خود قرار یمخ لف زندگ یها است که ساحت یمفهوم تیترب

و  یانس ان یه ا دانش ،یرواب   اج م اع ،یاس یس ،یفرهنگ  ،یاج ماع ،یاق صاد یها ساحت در
« رب»با س اخ ار  تی(. واژه ترب45، ص1388 ،یهاشم) دینما یم رخ هاانسان یروح یها یژگیو

اِرَ  » ،آمده است یدر داس ان فرعون و موس میدر قرآن کر َُ ُِ َِثِْتاَف فِینَاا ِ اْم  ََ ِِیاً و  ََ َقاَل َأََلْ ُنَربَِّک فِینَاا 

َْ  إَِّلا إِ » هیدر آ ای( و 18 ،)شعراء «ِسنِیَ  ًُ َقََضٰ َربَُّک َأَّلا َتْعُث ًَ  اهُ یا ََ بِااَِْو ِِ َِا * ...إِْحَسااناو  مِ یْ ََ  ْْ  ُهَم اََ ْخِفا

ُهَم َکَم َربا  بِّ  ْرَْحْ ُقل را ََ ِة  ْْحَ لِّ ِ َم  ِرا اس  فاده « رب»( از واژه 24−23، )اس راء « و ریَصا ِ  یانِ یَ َجنَاَح  ِذُّ
 یاخالق  و یروح تیترب یبرا و است گرف ه نظر مد را یماد تیترب قرآن رسد می نظر بهشده است. 

آم ده اس ت  میچهار مرتبه در قرآن کر میتعل واژه کنار در هی. تزکاست نموده اس فاده «هیتزک» واژه از
نَاا » کن د م ی از خداون د در خواس ت میحضرت ابراه یمقدم است؛ در دعا میمرتبه تعل کیکه  َربا

َلْیِهْم َء َیاتَِک  َِ نُْهْم َیْتُلوْ   یِهمْ ََ ْبَعْث فِیِهْم َرُسوَّلو  ِّ کِّ ََ ُیا ََ َة  ََ ْک
ََ ْْلِ ِْکَِتاَب  ُهُم   َُ ُیَعلِّ  مرتب ه س ه در ام ا «ََ

انُکمْ  َرُساوَّلو  ُکمْ یَکَم َأْرَساْلنَا فِا»را مقدم دانس ه است  هیخداوند او  تزک گرید َلا ْتُلاو ْ یَ   ِّ  اتِنَاایَ َء  ُکمْ یْ َِ

کِّ یُ ََ  ُکمُ یُ ََ  ُکمْ یََ َُ ِْکَِتاَب  َعلِّ ةَ    ََ ْک
ؤِ نَِی إِْذ َبَعاَث فِایِهْم َرُساوَّلو »(، 151 ،)بقره «ََ ْْلِ َُ ِْا ََل   َِ ًْ َ ما  هللُ  ََِق

َة. ََ ْک
ََ ْْلِ ِْکَِتاَب  ُهُم   َُ ُیَعلِّ ََ یِهْم  کِّ ََ ُی ََ َلْیِهْم َء َیاتِِه  َِ ْم َأنُفِسِهْم َیْتُلوْ   ِااذِ »(، 164 ،عمران)آ   «.. ِّ  یُهَو  
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لَ  ْتُلو ْ یَ  نُْهمْ  ِّ  َرُسوَّلو  یِّیَ  ْْلُ ِّ  یَبَعَث فِ  کِّ یُ ََ  اتِهِ یَ َء  ِهمْ یْ َِ ُهمُ یُ ََ  ِهمْ یََ َُ ِْکَِتاَب  َعلِّ اةَ    ََ ْک
( 2، )جمع ه «...ََ ْْلِ

 مق ام اس ت ش ده مق دم میتعل  ک ه بقره سوره 129 هیآ در. است مقدم میتعل بر تیترب و هیتزک ایگو
 حکمت و علم که دارد تقاضا میابراه و ستین تیترب و هیتزک مقام مقام، و باشد می دعا و درخواست

 هی ناح از هی تزک رای ز ه؛یتزک بعد است علم او  خارج و تحقق عالم در اما شود من قل هم او نسل به
او  به اعما  صالح و اخالق فاضله ع الم ش د و بع د ب ه آن ه ا  دیبا ابد،ی می تحقق اخالق و عمل

 .(447ص، 19ج، 1417 ،یی)طباطبا افتیدست  یعمل کرد تا به پاک دل
  یپ اراف ب ر نوش    یب را که یچوب یعنی گردد، یبرم  یالت زبان به «styleL»از واژه  «سبک»

 یه ا مفهوم ب ر مج از قی طر از آنگاه. است قلم ای مو قلم مثل نوش   ابزار منظور. شود یم اس فاده
 اط الق یادب  انیب بر بعد و شد می گف ه یاب دا به روش نوش   دس  یعنی. دیهم اس فاده گرد یگرید

 انیب و دنیفهم خاص روش از است عبارت یفارس اتیادب در سبک(. 46ص ،1386)کواز،  دیگرد
)دهخ دا،  باش د م ی ن دهیو گو س ندهیتفک ر نو طرز و ئتیه به وابس ه که کلمات  یترک با یمطالب

 انی ب مطل   از رااحساس و درک خود  سندهیکه نو یو روش خاص وهیش یعنی(. 16/1029، 1373
 منظ ور، اب است )« کردن زر و نقره یریگداخ   و قال  گ» یمعنا به یعرب زبان در سبک. کند یم

 محک م و  یمع  شکل که قال  در شده خ هیر و شده گداخ ه فلز واقع در(. 438ص، 10ج ،1414
در انس ان  ک ه یفک ر یها ییساخ   تمام مخ صات و توانا دهیو ورز گردآوردن یبه معن سبک. دارد

 و خل ق ش ناخ   یب را یراه و انسان یفکر یمایس سبکشکل گرف ه است و اس وار و ثابت است. 
 ،یاس یس تفک ر ،یاج م اع تفک ر مانن د یم ف اوت یفضاها در توان یم را سبک. است انسان یخو

 س بک یالگوه ا یمعرف (. 204ص ،1386 ،یکن  یبه کار برد )مه دو یاخالق ،یهنر ،یاق صاد
 س بک ب ه را انس ان توان د یم  یزن دگ در یرف ار و یعمل یکردهایرو یریکارگ به عنوان به یزندگ
  .گرداند کینزد است شده یمعرف قرآن در که یا بهیط اتیح یزندگ

 اس ت شده ادی قیرف  یبه ر نام باقرآن  اتیآ در که هس ند شهدا ی یترب یالگوها  یا از یا نمونه
َِاٰئَِک َرفِیقاو » َْ َحُسَم ُأ  و ه ا یسخ  با همراه که ییایدن  یا یزندگ از عبور یبرا انسان .(69 نساء،) «ََ

 میتعل  و هی تزک دنب ا  ب ه ک ه ییها انسان دادن قرار الگو. باشد می الگو ازمندین هاست  ینش و فراز
 تر الوص و  س هل را یزن دگ ریمس  حرک ت توان د م ی دارند یشناس یهس  یمبان به اع قاد و هس ند
 خ ود ب القوه ت وان و روی ن پروراندن دنبا  به که است بوده یکسان ءجز یهاد میابراه دیشه. گرداند

 و ه ا رش ادت ه ا، یقهرم ان ب ا را یو. باش د نمون هه ا  ن هیزم یدر تم ام کند ی میسع و است بوده
 تی صداقت خود را از اهل ب انت،ینجابت، د ،یپاک ثار،یکه ا یدیشه ؛شناسند می شیها مروت

 دیگرد سب  دارد ها نهیزم همه در دیشه  یا که ی یجامع (6ص، 1ج ،1398 ،یفراگرف ه بود )عماد
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 دیش ه یزن دگ یبررس  ب ه یاس الم یس بک زن دگ یبرا ییالگو یمعرفهدف  با نوش ار،  یا در تا
گون اگون  یها در ساحت دیشه  یاکه باشیم ت سؤاال  یدر صدد پاسخ به ا و پرداخ ه یهاد میابراه
 یمعرف  جوانان به ی یترب یالگو عنوان به دتوان می ایاست و آ داش ه یشاخص یها یژگیچه و یزندگ

 س احت: ی  یدر ش ش س احت ترب ش انیا ی یشخص  یها یژگیو است؛  یا یاصل سؤا  و گردد؟
 و یس  یز س احت ،یا حرف ه و یاق ص اد س احت هنر، و یشناخ  ییبایز ساحت فناورانه، و یعلم
 ست؟یچ یعباد و یاع قاد ساحت ،یاسیس و یاج ماع ساحت ،یبدن

 
 پژوهش نهیشیپ

 ب ه یابیدس   مقال هنوش ه شده اس ت عب ارت اس ت از:  یسبک زندگ نهیکه در زم یجمله مقاالت از
 ب ا مقاله  ی. ا1394 سا  ترکاشاوند و منوربناب از معاصر یاسالم جامعه در یاخالق یزندگ سبک
 ک ه پرداخ  ه معاص ر یاسالم جامعه یاخالق یزندگ سبک مفهوم یبررس به یلیتحل یفیتوص روش

 یابیدس   راه را گ رانید ب ا رواب   ب ه توجه و داند یم یزندگ سبک در رگذاریثأت عوامل از را خانواده
 .داند ی میزندگ ریمس در یعمل سلوک ،یقیحق آرامش به معاصر یاسالم جامعه یاخالق

مقاله   یکه در ا 1400از تاج بخش سا   یمانیسل دیشه یسبک زندگ یها لفهؤم یواکاو مقاله
ب ه حس اب  اتیجوان ان از ض رور یبرا یشهدا در جهت الگوساز یسبک زندگ جیکردند ترو انیب
 س بک و اس ت ش ده اس  فاده هدفمن د یری گ نمونه روش از یفیک صورت به پژوهش  یا و دیآ یم

  ی مح ور و د اس تیس مح ور، تیریفرد محور، اج ماع محور، م د یها ساحت در شانیا یزندگ
 قرار گرف ه است. یمحور مورد بررس

ت    27نامه  تی: وصیمدافع حرم )مطالعه مورد یشهدا یسبک زندگ یها مؤلفه یبررس مقاله
  یرتریمدافع حرم را در جزء بص  یکه شهدا 1397سا   یمیمدافع حرم( از معصومه مق یاز شهدا

 و اند گش  ه س ربلند یریپ ذ تیوال آزمون در و اند دادهدرست  صیتشخ تیافراد که با توجه به موقع
 یه  ا لف  هؤم قال    در را نام  ه تیوص   27 و داده ق  رار کنک  اش م  ورد را آن  ان س  لوک و ش  هیاند
 قرار داده است. یمورد بررس یاسیو س یو معنو یعباد ،ی یشخص ،یریپذ تیوال

 یرهب ر یم ع ال یالگ و یمانیس ل قاس م دیش ه س ردار یرهب ر س بک یواک او» گ رید مقاله
 یرهب ر س بک یها لفهؤم میترس هدف با پژوهش  یا ،1399 سا  ،یازگلو  یقراباغ از «خدم گزار

با  یمهرورز» شامل ییها مضمون به ریفراگ و دهنده سامان ه،یپا مضمون لیتحل روش با فرمانده  یا
 ،«یف رد تی معنو» ،«تی مورأبرم تمرک ز» ،«یاله یها ارزش به تخلق» ،«ییگرا فیتکل» ،«مردم

 یرهب ر یم ع ال س بک یها لف هؤم عن وان ب ه... و «عم ل در اخ الص» ،«ص البت با تیشخص»
 .است پرداخ ه یمانیسل قاسم دیشه یخدم گزار
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 یها لف هؤم و ابع اد» مقال ه جمل ه از است شده نوش ه یاریبس مقاالت ی یترب یالگو نهیزم در
 و یسلمان از«  یامام حس یپاسدار تیو ترب یدانشگاه افسر انیدانشجو یجهاد تیترب یالگو

 کرده است. یمعرف نگونهیخود را ا یجهاد تیترب یالگو که ،یاوشیس پور سلمان

 
 ن هیدر زم یا مقال ه ک ینوش ه شده است ل ی یترب یو الگو یسبک زندگ نهیدر زم یاریبس یها مقاله
 یک ار ی یالگو در شش ساحت ترب  یا  یینوش ه نشده است. تب یهاد میابراه دیشه تیترب یالگو
 و نو است. دیجد

 
 پژوهش روش

 دیش ه ی  یترب یاس  فاده ش ده اس ت. الگ و یم ن ادیداده بن یپرداز هیپژوهش از روش نظر  یا در
ق رار گرف  ه  لی و تحل هی م ورد تجز ش انیمربوط به ا یها ها و نوش ه با توجه به ک اب یهاد میابراه

و  یعب اد ،ی)اع ق اد گان ه ش ش یه ا در س احت یکدگ ذار قی شده از طر انیب یها است. مقوله
و  یعلم ،یو هنر یشناخ  ییبایز ،یا و حرفه یاق صاد ،یو بدن یس یز ،یاسیس ،یاج ماع ،یاخالق

 تی ترب یبه عنوان الگ و یهاد میابراه دیشه یسبک زندگ  ییشده است تا به تب یبند فناورانه( دس ه
 بپردازد.

 
 پژوهش یها افتهی

 مض مون و لی دو دس  ه تحل دره ا  اف هی ،یهاد میابراه دیشده از شه یآور به مطال  جمع توجه با
 ها در دو جدو  ارائه شده است.  مضمون یبند جمع

 

الگوی تربیت 
 جهادی

ابعاد علمی، فکری 
 و اعتقادی

توانمندی های 
 سازمانی

 خالقیت و نوآوری جنگ نرم

ابعادمعنوی، 
 اخالقی و روحی

انقالب اسالمی و 
 دفاع مقدس

 قرآن و عترت تربیت پاسداری

ابعاد جسمانی و 
 عاطفی

توانمندی های پایه 
 نظامی

توانمندی های 
 جسمی
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 هیپا یها مضمون لیتحل( الف

ش ده و  یبند مقوله ،یبررس یهاد میابراه دیشه یها یژگیو است شده یسع هیپامضمون  لیتحل در
 ارائ ه در. گ ردد می ارائه 1در جدو  شماره  ی یترب میاز کدها و مفاه یا . نمونهردیگ قرار ریمورد تفس

 ک ه یج امع ک اب ک یل است شده اس فاده گوناگون خاطرات و ها نوش ه و ک اب از مضمون لیتحل
 .است میابراه سالم ک اب است نموده یآور جمع و پرداخ ه دیشه  یا ک   یآور جمع به

 
 یهاد میابراه دیشه یتیترب یجزئ میمفاه و کدها از یا نمونه: 1 جدول

 هیپا مضمون جمالت
 یمعرف یعمل اخالق یالگو  را میابراه زاهد، خیش چرا بدانم دارم دوست یلیخ

 گرانید یعمل اخالق یالگو  .است کرده

 کار اهل و کار به مشغول .بود مشغول تهران بازار در کار به علم لیتحص با همزمان او
 یکشت و بالیوال در. کرد شروع یباستان ورزش یعنی پهلوانان ورزش با. بود ورزش اهل او

 .ستادیا یم مردانه و دینکش پاپس یدانیم چیه در هرگز. بود رینظ  یب
 ورزش، اهل ،یمردانگ هیروح

 بالیوال در مهارت ر،ینظ یب ریگ یکشت
 کار به دارم، کار دیینگو نمازبه » :انداخت یم ییرجا دیشه جمله نیا ادی به را ما او رفتار

 وقت اول نماز به تیاهم «.دارم نماز دییبگو

 را کار نیا کرد یم یسع و خواند یم شب نماز و بود داریب سحر از قبل معمولا  ها شب
 عبادت و شب نماز اهل .دهد انجام انهیمخف

 یهم شکل و ظاهر نظام یها لباس ها بچه یبرا نکهیا از تر مهم: گفت یم شهیهم
ها  بچه با شتریب میتوان یو تا م میباش روهاین تیبه فکر آموزش و معنو دیبا میدرست کن

 با یبرخ هرچند. شد یم دهید گروه، کامالا  یها اتیعمل در تفکر، نیا جهینت. میباش قیرف
 .کردند یم مخالفت او تفکرات

 رتیبص و تفکر اهل

 یشد. بجز کسان ینم مطلع شیاز کارها یکس بود که معمولا  نیا میابراه یها یژگیو از
 شهیزد. هم ینم یحرف شیکه همراهش بودند اما خود او جز در مواقع ضرورت از کارها

 .ندارد گفتن خداست یرضا یبرا که یکار  که کرد یم اشاره نکته نیا به هم
 خدا یرضا یبرا کار

 کند یم یدزد چرا دیپرس او از و برد درمانگاه به را او کرد رشیدستگ که یدزد با میابراه
 حالل مال از حرام مال یجا به که کرد دایپ یمناسب شغل او یبرا است، کاریب دیفهم

 .کند کسب درآمد

 خوش اخالق حالل، مال به اعتقاد
 منکر از ینه و معروف به امر رت،یبص

 یواقع
. بودم وضو با شهیهم رفتم، یم یکشت مسابقات و ورزش یبرا موقع هر: گفت یم میابراه

 کی خواست یم خدا از و خواند یم نماز رکعت دو یکشت مسابقات از قبل هم شهیهم
 .بودها  بچه یالگو  لذا دیچرخ ینم گناه گرد او. ردینگ را یکس حال مسابقه یتو  وقت

 او اخالص
 بودن گرانید یالگو 
 خدا یرضا یبرا کار

که از او تقاضا  یبار به جوان کیرا داشت و  یول یایپور  یها یژگیو یکشت در میابراه
ن مسابقه آدر  عمداا  مینکند، ابراه عیمادرش نبرد، و او را ضا شیرا پ شیکرده بود آبرو

 نگرفت تا او برنده شود. یخوب کشت

 یها یژگیو با اخالق با یانسان
 یول یایپور 

 مرام با
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 ریفراگ مضمون نیتدو و ها مضمون یبند جمع( ب

دهنده )کدگ ذاری مح وری( و از  های س ازمان های پایه )کدگذاری باز( به مضمون از تحلیل مضمون
 2که در جدو  ش ماره  توان دست یافت. های فراگیر می دهنده به مضمون های سازمان تحلیل مضمون

 بندی شده است. شود و در شش ساحت تربی ی دس ه به آنها اشاره می
 

 ریفراگ مضمون نیتدو و ها مضمون یبند جمع: 2 جدول

 ریفراگ مضمون دهنده سازمان مضمون هیپا مضمون
 یبدن و یستیز  شیآل  یبو  ساده ظاهر یسادگ ش،یآل  یو ب ساده

 یبدن و یستیز  یظاهر  ییبایز  یظاهر  ییبایز 
 یبدن و یستیز  یمنیا و سالمت یارتقا یقو  بازوان ش،یپاها کردن یقو  بدنش، بودن یقو  دنبال به

 هیدنبال تزک صبر، اهل صداقت، نجابت، ،یپاک نفس، بر یرگیچ
 یهوا با مبارزه ک،ین اخالق تواضع، نفس، با مبارزه نیتمر  نفس،
را داشتن، شکستن نفس،  یکس یخدا، هوا یرضا یبرا کار نفس،

تقوا، دنبال مشهور شدن  با ،یفروتن و تواضع ت،یکنترل عصبان
 ینبودن، بخشندگ

 هیتزک و یاخالق صفات تیرعا
 نفس

 ،یعباد ،یاعتقاد
 یاخالق

 قرار الگو ،یعل شیمول  دادن قرار الگو ت،یول  مکتب آموخته دانش
 نان،آسخنان  یر یو به کارگ تیب اهل سخنان به توجه ت،یب اهل دادن

 زمان امام با نجوا ،تیب اهل به توسل ائمه، به اعتقاد

و الگو  تیب اهل به اعتقاد
 قرار دادن انان

 ،یعباد ،یاعتقاد
 یاخالق

 ثار،یا بامرام، ،یاله تیرضا ،یاکار یر  از دور ،ییاگرایدن از دور انت،ید
 ،یعباد ،یاعتقاد یاله تیرضا و اخالص ماندن گمنام اخالق، پهلوان

 یاخالق

 و یعباد ،یاعتقاد یخداشناس خدا یرضا یکاربرا ،یخداشناس و دیتوح
 یاخالق

 اهل دبستان، در اخالق تیرعا دبستان، مقطع در نماز به تیاهم
 به تالش و قران با ییآشنا قرآن، حفظ به شروع پدر، با رفتن مسجد

 اهل سحر، یدار یب خداوند، با مناجات و دعا اهل ان به کردن عمل
 شب یدار یب اهل شب، نماز

و عمل  نآقر  حفظ و نماز اهل
 شب یدار یبه آن، اهل ب

 و یعباد ،یاعتقاد
 یاخالق

 خدا خدا، بر توکل حالل، پول دنبال به حالل، رزق به اعتقاد
 رسان یروز 

 بر توکل اعتقاد به رزق حالل و
 خدا

 و یعباد ،یاعتقاد
 یاخالق

 ا،یاول با ینیهمنش بزرگان، با دارید سعادت، و یانسان کمال دنبال به
 خداوند به بردن پناه و طانیش شناختن دشمن

و پناه  یانسان کمالت دنبال به
 بردن به خداوند

 و یعباد ،یاعتقاد
 یاخالق

بدون  یاحکام، باز  تیبودن به دستورات خداوند، رعا دیمق
 معروف امربهنماز اول وقت،  ،یاله طیحدود و شرا تیرعا ،یبند  شرط

 منکر از ینه و

و  نید احکام تیرعا به دیتق
 یاخالق آداباصول و  تیرعا

 و یعباد ،یاعتقاد
 یاخالق

 و یشناخت ییبایز  صدر سعه ها و مشکالت یسخت با مقابله
 یهنر 

 با نید به جوانان جذب جذاب یها روش با نید به جوانان جذب
 جذاب یها روش

 و یشناخت ییبایز 
 یهنر 

 و یشناخت ییبایز  شعر و ورزش اهل شعر و دعا ورزش، اهل
 یهنر 
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 ریفراگ مضمون دهنده سازمان مضمون هیپا مضمون

 قالب در نید یر یکارگ به توان زورخانه، در جماعت نماز یبرگزار 
 یهنر  یشناخت ییبایز  یهنر  و یفرهنگ کار

 و یشناخت ییبایز  رفاقت با رقابت رفاقت با رقابت
 یهنر 

 و یشناخت ییبایز  یاجتماع اخالق گرانید یآبرو  داشتن نگه
 یهنر 

 یایپور  خصائص خوب، و کین اخالق گران،ید یعمل اخالق یالگو 
 یاسیس و یاجتماع گرانید یالگو  ها رزمنده یالگو  ،یول

 به کمک ،تیب اهل به توسل و تیخالق با گرانید مشکالت حل
 یاسیس و یاجتماع مردم امور به یدگیرس گرانید مشکالت حل مردم، به یدگیرس بندگان، به یکین گران،ید

 یاسیس و یاجتماع گرانید با ارتباط عوامانه صحبت طبع، شوخ
 یاسیس و یاجتماع جامعه و خود اصالح گرانید با برخورد در خود رفتار یابیارز 

 یاسیس و یاجتماع گرانید با یخلق خوش یعال اخالق ،یخلق خوش
گاه  تیول  به تیاهم ،یاسیس اناتیجر  لیتحل ،یاسیس مسائل به آ

 هیفق
گاه و  یاسیبه مسائل س آ

 یاسیس و یاجتماع هیفق تیول  به توجه و لیتحل

 یا حرفهو  یاقتصاد جنگ در کیاستراتژ  تیر یمد جنگ کیاستراتژ  تیر یمد جنگ، در تیر یمد
 یا حرفهو  یاقتصاد یجنگ رانیاس به احترام یجنگ رانیاس به احترام

 هیو روح یجوانمرد یجوانمرد ر،یناپذ یخستگ هیمقاومت، روح ،یمردانگ هیروح
 یا حرفهو  یاقتصاد ریناپذ یخستگ

 ،یاهل ورزش باستان ،یواقع پهلوان ،یکشت پهلوان قهار، شناگر
 ادگرفتنی پنگ، نگیپ فوتبال، اهل کوهنورد، ،یا حرفه ستیبالیوال

 یکشت فنون
 یا حرفهو  یاقتصاد ورزش اهل

 و مقاومت هیروح ،یطلب شهادت هیروح ،یجهاد و حماس هیروح
مدال  افتیقهرمان، در  ید یشه شجاع و نترس و مبارز شجاعت،

 شهادت شهادت،

و  مقاومت و جهاد هیروح
 ای حرفه و یاقتصاد شهادت

 ای حرفه و یاقتصاد کار اهل فداکار یمعلم
 رتیو تفکر درست، دقت عمل در مسائل مختلف، بص رتدب   و شهیاند

 فناورانه و یعلم یمنطق و یعلم تفکر ییگو پاسخدرست در 

 فناورانه و یعلم ییجو قتیحقدنبال علم و  به یعال سیتدر  ،ینید علوم به عالقه علم، و درس به عالقه

 
 یهاد میابراه دیشه یزندگ سبکگانه  شش یها ساحت لیتحل

 میاب راه دیش ه ی  یو ترب میتعل یها تیرف ارها و فعال ینوش ار به معن  یگانه در ا هاش شش ساحت
و  ییرا شناسا شانیا یها یها و توانمند شیها، گرا نشیب میتا ب وان استمخ لف  یها در حوزه یهاد

ای ک ه  گان ه ش ش یها س احت. ردی ق رار گ یآن مورد بررس یرو یگذارریثأارتباطش را با جهان و ت
 ،یاس یس ،یاج م اعس احت  ،یاخالق  و یعب اد ،یس احت اع ق اد :عبارتن د از گردد ی میبررس

و س احت  یهن ر و یش ناخ  ییب ایز ساحت ،ای حرفه و یاق صاد ساحت ،یبدن و یس یز ساحت
 و فناورانه. یعلم
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 یاخالق و یعباد ،یاعتقاد ساحت
ابعاد  یبه دنبا  ارتقا یهاد دیشه. استنبوت، امامت، معاد  د،یاع قاد به توح یمعنا به ساحت  یا

اع ق اد ب ه خداون د داش ت و  ش انیا. ودندبا خداوند ب یارتباط معنو جادیا ودر وجود خود  یمعنو
: اس ت ش ده انی ب اک رم رس و  از تی در روا باش د او یرض ا یب را شیکاره ا نمود ی میسع

 ب ر  یم ؤمن درج ات ک ه اس ت اخ الص ق تیحق لهیبه وس «ِبااِلخالِص یتفاَضُل مراِتُب المؤمنین»
 تی در روا ای (. 5٧، ص٣، ج1384 ،یش هریر یمحم د) کنن د یم دایپ رفعت و یبرتر گریکدی
َُّ  ال  : »شده است: امام جعفرصادق انیب گرید د ٌَ َ  َلَیْیدِا َا َُ َمد ْْ ْْ َی ُُ َا َاْلَعَمُل اْلخاِلُص: اّلذی الُترید

َوَجَلّ  س بحان  یجز خ دا یآن، احد ۀدربار یاست که دوست ندار یعمل خالص آن عمل«. الیَا َلَزّ
ب ه  یاه مام خاص  دیشه  یبه خاطر هم (.٢6، ص٣، ج1365 ،ینیکل) کند دیتمج و فیاز تو تعر

 مطل ع یکس  اگ ر و بش ودم وج ه  یکس  دی نبا ش ود می انجام خدا یبرا یکارنک ه داشت که   یا
انگار خن اس  بودند، خود نفس با مباره و نفس هیتزک دنبا  به اریبس ی. وشدند می ناراحت دیگرد می

  یا در و. کند غلبه خود نفس بر کرد میی انسان است را باور داشت لذا سع  یبودن نفس که در کم
و به  نمود، می نجوا با امام زمان یح  داد، می خود قرار یرا الگو تیاهل ب نمود ی میسع امر

 ج زء ب ودن ص بور ،یبخشندگ ک،یاخالق ن تقوا، تیرعا لذا. بود یبه کماالت انسان دنیدنبا  رس
 خ دا توک ل کند، اع قاد ب ه رزق ح ال  داش ت و ب ر تیرعا نمود ی میسعبود و  شانیا یها یژگیو

 تی رعا را آن دی گرد ی م ین ید حک م م وج ه که یهنگام بود دیمق  ید احکام در اریبس و نمود می
 .نمود می

 یاخالق و یعباد ،یاعتقاد ساحت ریفراگ مضمون: 3 جدول

 نفس، هیدنبال تزک صبر، اهل صداقت، نجابت، ،یپاک نفس، بر یرگیچ
 یبرا کار نفس، یهوا با مبارزه ک،ین اخالق تواضع، نفس، با مبارزه نیتمر 

 ت،یرا داشتن، شکستن نفس، کنترل عصبان یکس یخدا، هوا یرضا
 یتقوا، دنبال مشهور شدن نبودن، بخشندگ با ،یفروتن و تواضع

 هیتزک و یاخالق صفات تیرعا
 نفس

 ،یعباد ،یاعتقاد
 یاخالق

 الگو ،یعل شیمول  دادن قرار الگو ت،یول  مکتب آموخته دانش
 یر یو به کارگ تیب اهل سخنان به توجه ت،یب اهل دادن قرار

 امام با نجوا ،تیب اهل به توسل ائمه، به اعتقاد نان،آسخنان 
 زمان

و الگو  تیب اهل به اعتقاد
 نانآقرار دادن 

 ،یعباد ،یاعتقاد
 یاخالق

 ثار،یا بامرام، ،یاله تیرضا ،یاکار یر  از دور ،ییاگرایدن از دور انت،ید
 یبرا کار ،یو خداشناس دیتوح ماندن، گمنام اخالق، پهلوان

 خدا یرضا

 تیرضا و اخالص و یخداشناس
 یاله

 ،یعباد ،یاعتقاد
 یاخالق

 اهل دبستان، در اخالق تیرعا دبستان، مقطع در نماز به تیاهم
ن و تالش به آقر  با ییآشنا قرآن، حفظ به شروع پدر، با رفتن مسجد

 اهل سحر، یدار ین اهل دعا و مناجات با خداوند، بآعمل کردن به 
 شب یدار یب اهل شب، نماز

 به عمل و قران حفظ و نماز اهل
 شب یدار یب اهل آن،

 و یعباد ،یاعتقاد
 یاخالق
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 خدا، بر توکل حالل، پول دنبال به حالل، رزق به اعتقاد
 رسان یروز  خدا

 توکل اعتقاد به رزق حالل و
 بر خدا

 و یعباد ،یاعتقاد
 یاخالق

 ا،یاول با ینیهمنش بزرگان، با دارید سعادت، و یانسان کمال دنبال به
 خداوند به بردن پناه و طانیش شناختن دشمن

 پناه و یانسان کمالت دنبال به
 خداوند به بردن

 و یعباد ،یاعتقاد
 یاخالق

 ،یبند  شرط بدون یباز  احکام، تیرعا خداوند، دستورات به بودن دیمق
 منکر از ینه و معروف امربه وقت، اول نماز ،یاله طیشرا و حدود تیرعا

 و نید احکام تیرعا به دیتق
 یاخالق آداب و اصول تیرعا

 و یعباد ،یاعتقاد
 یاخالق

 
 یاسیس ،یاجتماع ساحت

 ف رد نک هیا و اس ت نظ ر م د جامعه یاخالق یها ارزش و رسوم و آداب ،یاسیس یاج ماع ساحت در
 ب ا ب وان د و باش د داش  ه خ ود جامع ه یاسیس و یاج ماع یها تیموقع به نسبت یمناسب درک ب واند

 جامعه در یاج ماع و یاسیس مشارکت حا   یع در کند جادیاای  سازنده رابطه دارد کهای  ژهیو اخالق
 اخ الق یالگ و م وارد از یاریبس در یهاد میابراه دیشه. باشد جامعه شرفتیپ دنبا  به و باشد داش ه

 انی بای  عده. بودند داده قرار خود اسوه را دیشه  یا یاریبس جنگ، و جبهه در یح  و است بوده یعمل
 یتقاض ا یکس  یوق ( 37ص ،1ج ،1398 ،یعماد) داراست را یول یایپور خصائص شانیا اند کرده

 میاب راه باش د، س رافراز اش خ انواده شیپ  بدهد اجازه که داشت یو از یکش  در را خود یآبرو حفظ
 ام ور ب ه یدگیرس  و مردم مشکالت حل دنبا  به یو. گرداند شاد را او و داد قرار یکش  بازنده را خود

 ت الش م ردم حاج ت ب رآوردن برای که دارد بندگانی خداوند: »است شده انیب تیروا در است شانیا
 د  قیام ت روز در خداوند کند، شاد را مؤمنی د  هرکس و هس ند امان در قیامت روز در آنها کنند، می

 و عوامان ه ص حبت و یطبع  شوخ با حا   یع در .(197ص ،2ج ،1365 ،ینیکل« )کند می شاد را او
 براب ر در را خ ود رف  ار و س نجد م ی را خود مدام و کند می القا گرانید به را  ید معارف خوش اخالق

 و یاس یس مس ائل ب ه آگ اه ح ا   یع  در .(62ص ،1ج ،1398 ،یعم اد) کن د ی م یابیارز گرانید
 .داشت ژهیو اع قاد هیفق تیوال به و نمود می لیتحل را مسائل یخوب به و بود یاسیس اناتیجر

 
 یاسیس ،یاجتماع ساحت ریفراگ مضمون: 4 جدول

و خوب،  کیاخالق ن گران،ید یاخالق عمل یالگو 
 خود رفتار یابیارز  ،ها رزمنده یالگو  ،یول یایخصائص پور 

 گرانید با برخورد در
 یاسیس و یاجتماع و به دنبال اصالح خود گرانید یالگو 

 ،تیب اهل به توسل و تیخالق با گرانید مشکالت حل
 حل مردم، به یدگیرس بندگان، به یکین گران،ید به کمک

 گرانید مشکالت
 یاسیس و یاجتماع مردم امور به یدگیرس

 یاسیس و یاجتماع یو خوش خلق گرانید با ارتباط یعال اخالق ،یخلق خوش عوامانه، صحبت طبع، شوخ
گاه  به تیاهم ،یاسیس اناتیجر  لیتحل ،یاسیس مسائل به آ

 هیفق تیول 
گاه  توجه و لیتحل و یاسیس مسائل به آ

 یاسیس و یاجتماع هیفق تیول  به
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 یبدن و یستیز  ساحت
 توج ه با جامعه در یاسالم یزندگ سبک نوع ان خاب و ،یروان و یجسم بهداشت سالمت به توجه

 یه اد میاب راه دیش ه. اس ت ش خص یمن یا و س المت یارتقا یبرا یفرد تالش اسالم، اریمع به
 ب ازوان ،یق و یب دن ک ه بود تالش در و داد می خود یبدن یمنیا و جسم سالمت به یادیز تیاهم

 قص د و داد م ی انج ام یکش   ن اتیتمر یو. ک رد می تالش نهیزم  یا در اریبس و باشد داش ه یقو
 باش د داش  ه س الم یب دن ت ا رف  ه یکوهن ور ب ه هف  ه ه ر یح  و باشد داش ه یقو ییپاها داشت

 ش دن قهرم ان تا بود بدنش شدن یقو دنبا  به ش ریب اما کرد می شرکت مسابقات در .(30ص همان،)
 .(31ص همان،)

 ینظ ام لب اس به یلیخ جنگ در اند کرده انیب یو دوس ان بود، شیآال یب و ساده یلیخ میابراه
 دن دید م ی را او ک ه گ رانید باشد؛ آنجا یمحل مردم هیشب تا دیپوش یی میها لباس و نداشت یتوجه

 حف ظ را یظ اهر ییبایز و بود زیتم حا   یع در .(همان) است رزمندگان خدم کار کردند می فکر
 ،یعم اد) کش اند م ی ئ تیه و مس جد به راها آن هم بعد و نمود می ورزش جذب را افراد .نمود می
 از ش ود تیه دا تو واسطه به نفر کی اگر یاعلی: فرمودند یعل امام به اکرم امبریپ .(20ص

 .(28 ص ،5ج ،1403 ،یمجلس) است باالتر تابد می آن بر آف اب آنچه
 

 یبدن ،یستیزساحت  ری: مضمون فراگ5 جدول

 یبدن و یستیز  شیآل  یبو  ساده ظاهر یسادگ ش،یآل  یو ب ساده
 یبدن و یستیز  یظاهر  ییبایز  یظاهر  ییبایز 

 یبدن و یستیز  یمنیا و سالمت یارتقا یقو  بازوان ش،یپاها کردن یقو  بدنش، بودن یقو  دنبال به

 
 ای حرفه و یاقتصاد ساحت

 اس  قال  عم ران، تحق ق یب را ت الش و جامع ه در یاق ص اد یزن دگ بهب ود دنبا  به ساحت  یا
 آن در ش خص ک های  حرف ه قی طر از. اس ت یاق ص اد ع دالت توس عه غنا، شرفت،یپ ،یاق صاد

 و ده د م ی انج ام ک ه یک ار در چ ه کن د، کم ک کشور یاق صاد بهبود به تواند می دارد تخصص
 و ش جاعت هیروح مثالا  باشد؛ نظام آن دهنده کمک تواند می دارند جامعه کی مردمان کهای  هیروح

 . ...و تیریمد هیروح جنگ، رخداد هنگام در مقاومت
 مه ارت و درک ی،اق ص اد مس ائل فهم و درک در انیم رب یهاییتوانا رشد به ناظر ساحت  یا
 میاب راه دیش ه .اس ت یکاریب و بطالت از زیپرهی، نیکارآفر توان ای حرفه اخالق به ال زام ،ای حرفه

 کن د کس  را گونه تخصص و الزم یها مهارت کرد ی میسعای  رش ه هر در و بود ورزش اهل یهاد
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 ،یا حرف ه س تیبالیوال ،یباس ان ورزش اهل ،یواقع پهلوان ،یکش  پهلوان قهار، شناگر مثا  طور به
 خ اص فنونای  رش ه هر در کرد ی میسع و داشت پنگ نگیپ در ادیز مهارت فوتبا ، اهل کوهنورد،

 یاحرفه مهارت کس  دنبا  به پس. داشت یادیز مهارت را یکش  فنون خصوص به ردیبگ ادی را آن
 .بود رش ه  یا در ینیکارآفر توان زین و

 ه م لیتحص  زم ان در و مشغو  یمعلم به جنگ از قبل در بود تالش و کار اهل یهاد میابراه
 و داش ت یعال کیاس راتژ تیریمد جنگ در شد اعزام جبهه به که هم یهنگام کرد یم کار همزمان

 و یمردانگ  هی روح. نم ود می تیرعا یجنگ رانیاس با برخورد در یح  راای  حرفه و یاخالق اصو 
ه ا نیا. ب ود ن  رس و ش جاع یمب ارز. اس ت مع روف یو یریناپذ یخس گ و یجوانمرد و مقاومت

 .باشد یخوب یارهایمع نظام کی یبرا تواند یم
 

 ای حرفه ،یاقتصادساحت  ری: مضمون فراگ6 جدول

احترام به  جنگ، کیاستراتژ  تیر یمد جنگ، در تیر یمد
 یجنگ رانیاس

و احترام به  جنگ در کیاستراتژ  تیر یمد
 یجنگ رانیاس

 و یاقتصاد
 یا حرفه

 و یاقتصاد ریناپذ یخستگ هیو روح یجوانمرد یجوانمرد ر،یناپذ یخستگ هیمقاومت، روح ،یمردانگ هیروح
 یا حرفه

 ،یاهل ورزش باستان ،یواقع ،پهلوانیقهار، پهلوان کشت شناگر
 پنگ، نگیپ فوتبال، اهل کوهنورد، ،یا  حرفه ستیبالیوال

 فداکار یمعلم ،یکشت فنون ادگرفتنی
 و یاقتصاد و کار ورزش اهل

 یا حرفه

 و مبارز شجاعت، و مقاومت هیروح ،یحماس و جهاد هیروح
 و یاقتصاد مقاومت و جهاد هیروح قهرمان ید یشه شجاع و نترس

 یا حرفه

 
 یهنر  و یشناخت ییبایز  ساحت

. است خود گاهیجا یبررس و یهس  جهان از یکل درک وها  دهیپد یمعنا درک یمعنا به ساحت  یا
 یق درت از یریگ بهره و بودن جهان آشکار یها دهیپد از ییرمزگشا دنبا  به و جهان یها ییبایز درک

 .هست پروردگار اطاعت درها  دهیپد  یا یریکارگ به در است داده خداوند که
 مقابل ه مشکالت وها  یسخ  با کرد ی میسع. بود دعا و شعر و ورزش اهل یدها  میابراه دیشه

 یک ودک در داش ت پ درش به یوافر عالقه نکهیا با خود. داشت صدر سعهها  یسخ  برابر در و کند
 ک رد ی م یس ع یو .(17ص ،1ج ،1398 ،یعم اد) ش د ب زر  می  ی و داد دس ت از را خ ود پدر

 بع د م ثالا  بن دد، ک ار ب ه یهنر یاب کارها یریکارگ به و تیخالق با و کند حل را گرانید مشکالت
 یه ا ییبایز از( 19ص هم ان،) کردند دعا یکودک یبرا و خواند توسل یدعا یکش  گود در ورزش

 راه ا آن شد، می دوست بودند یمذهب نه و داش ند ینید ظاهر نه که ییها بچه با بود  یا میابراه یکار
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 را جماع ت نم از یح   .(هم ان) نم ود می مسجد و ئتیه جذب مرور به و کرد می ورزش جذب
 را ص بح نم از اگر»: خواند می را امبریپ ثیحد  یا همواره و نمود، می برگزار زورخانه در یگاه

 .(25ص همان،) «است تر محبوب صبح تا یدار زنده ش  و عبادت از نظرم در بخوانم جماعت به
 از ین وران ک الم  یا مصداق او کرد می خود مجذوب را همه یو یبایز اذان و میابراه یرسا یصدا

 در و ردی گ م ی وض و که یفرد و ذنؤم فرموده؛ وعده خداوند» :ندیفرما می که است خدا رسو 
 ،6ج ،1408 ،ین ور) «بب رد بهش ت ب ه حس اب ب دون کن د، م ی ش رکت مس جد جماع ت نماز
 و گرف ت ینم یکش  یقهرمان یبرا یکش  مسابقات در بود  یا میابراه کار یها ییبایز از .(448ص

 .داشت نظر در را یکش  اخالق
 

 یهنر و یباشناختیزساحت  ری: مضمون فراگ7 جدول

 یهنر  و یشناخت ییبایز  صدر سعه ها و مشکالت یسخت با مقابله
 با نید به جوانان جذب و شعر و دعا ورزش، اهل
 نماز جماعت در زورخانه یجذاب برگزار  یها روش

جذاب توان  یها روش با نید به جوانان جذب
 یهنر  و یشناخت ییبایز  یو هنر  یدر قالب کار فرهنگ نید یر یبه کارگ

 یهنر  و یشناخت ییبایز  یاجتماع اخالق گرانید یآبرو  داشتن نگه و رفاقت با رقابت

 
 فناورانه و یعلم ساحت

گاهان ه یاج را ،ین وآور و تی خالق ج ادیا و یعلم  یها اف هی به یابی دست یمعن به ساحت  یا  آ
 در ک رد ی م یس ع یهاد میابراه دیشه. باشد یاسالم نظام شرفتیپ هدف با که یعلم یها تیفعال

 در مثا  طور به کند شهیاند درست و ببرد کار به را یمنطق و یعلم تفکر ر،یتدب فکر، مخ لف مسائل
 ک ه گ ردد مش خص  شیه و یو نگذاش ت ب ود نشده ثابت او جرم چون یشخص یریدس گ موقع
 ب ه یوافر عالقه یو. نمود می تفکر امور انجام از قبل .(55 ص ،1ج ،1398 ،عمادی) برود شیآبرو

 مس جد ب ه یو. ب ود مشغو  ینید علوم یریادگی به خواندن درس و کارکردن کنار در و داشت درس
 و خ وردن ص رف فق   را عم رش است فیح انسان» :گفت می خود و رفت ی میمج هد آقا حاج
 .(45ص همان،)« بکند دنیخواب

 
 فناورانه و یعلمساحت  ری: مضمون فراگ8 جدول

 رتیو تفکر درست، دقت عمل در مسائل مختلف، بص رتدب   و شهیاند
 ییگو پاسخدرست در 

همراه با  یمنطق و یعلم تفکر
 فناورانه و یعلم یشناس رتیبص

 فناورانه و یعلم ییجو قتیحقدنبال علم و  به یعال سیتدر  ،ینید علوم به عالقه علم، و درس به عالقه
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 آن نیب روابط و گانه شش یها ساحت لیتحل

 ب ه .است نموده آغاز ش  یخو از نخست. است نموده اصالح را خدا و خود  یب رابطه یهاد دیشه
َرْضنَا . »است داش ه تیعنا و توجه است سپرده انسان به خداوند که یامان  َِ ا  ََ ِت إِنا َم ََل  ِسا َِ  ْْلََ اَنَة 

َثاِل َفَأبَ  ََ ْْلِ ْلنََهاَیْ  َأن ْیَ ََ ْْلَْرِض  َلَها ِ نَْها َأْشَفْقمَ  ََ  َِ َْحَ نَسانُ  ََ  انی ب یطوس  خیش  (72، )اح زاب « ْْلِ
ای ک ه  (. نک  ه368ص، 8ج ،1402 ،یطوس ) اس ت یاله طاعت هیآ  یا در امانت یمعن کند می

ب ارز  یژگیگردد و یدر قرآن بررس یواقع  یمنؤم  ،یمحسن  ،یم ق یژگیاست اگر و قتیاصل و حق
 را رس و  و خداون د دیبا دیدار مانیا اگر کند می انیب انفا  سوره او  هیآ درهمه آنان اطاعت است. 

 .کند می انیرا ب یقیمنان حقؤم یها یژگیو سپس و دیکن اطاعت
 دادن د می قرار خود یالگو را ائمه و داش ند یاله احکام تیرعا به یخاص دیتق یهاد دیشه

او و م ردم را اص الح   یخود و خدا را اصالح نمود لذا خداوند ه م ب   یخدا بود. ب یو کارشان برا
َمن أصَیَح فیما َبیَنُا و َبیَن الّیِا أصَیَح الّیُا فیما َبیَنُا و »: استآمده  خدا رسو  از یثیحد درنمود. 

ُا، و َمن أراَد َوجَا الّیِا أناَلُا الّیُا َوجَهدُا و ُوُجدوَ  النداِس َبیَن الناِس،  ُا أصَیَح الّیُا َبّراِنی   «و َمن أصَیَح َجّواِنی 
هرکه میان خود و خدا را اصالح کند، خداوند میان : پیامبر خدا .(324ص، 1ج، 1419 ،یم ق)

داوند بیرونش را درست گرداند و هرک ه او و مردم را اصالح گرداند و هرکه درونش را درست کند، خ
 او  ثیحد  یا به باتوجه. رضایت خدا را بطلبد، خداوند رضایت خودش و مردم را نصیبش گرداند

 میاب راه دیش ه که یکار دیبشناس را خود یعنی کند اصالح را خدا و خود  یب رابطه دیبا انسان نکهیا
ی س ع و ک رد م ی تی خ ود را تقو یس  یز یها ییتوانا و دانست می را خود ارزش داد انجام یهاد
 م ردم ک ه بود  یا جهین  کرد می برقرار ارتباط شبانه مناجات در خدا با و باشد خدا یبرا کارش نمود می

ِااذِ » هیآ همان و داش ند می دوست را او ُلاو ْ  َء َ نُاو ْ  مَ یإِنا   َِ َِ اِت  ََ ااِْلَ ااُٰم اَِا ْجَعُل یَ َسا  ِصا ْْحَ ّد و ُهُم  ِرا َُ» 
 ان دازد م ی ه ا محب  ش را در د  ده د انج ام را او طاع ت ک ه را یکس خداوند یعنی( 96، می)مر

 زی عز را او ه م خ دا نم ود اص الح را خدا و خود  یب رابطه لذا( 822ص، 6ج، 1372 ،ی)طبرس
 ،یاس یس یها عرصه در مشارکت و خود ی یترب−یاج ماع اخالق قیطر از هم خدا خلق با و نمود،

 و سازنده بود. دیاش مف مردم و جامعه یای برا و حرفه یاق صاد
م عا ، تعامل با خود، تعامل با خلق خ دا، ب ه ص ورت  یانسان؛ تعامل با خدا یتعامل یها هیپا

مط رح  دیدر رابطه با خدا، اخ الص ش ه مثالا  ستین نگونهیبا هم نقش دارند ا دهیو در هم تن وس هیپ
 هم نق ش دارد. ه ر گرید یها اخالص در رابطه  ینشود بلکه ا دهیرواب  اخالص د هیاست و در بق

 خواه د ش  ریبه خدا و عمل انس ان ب مانیتر باشد انعکاس آن در ابندیکه ارتباط با خداوند پا زانیم
 .گردد می انیبود و نما
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ان اص و  و ب ه عن و یارتباطات انسان با خود، خدا، جهان هس  کنند می انیب  یمحقق از یبرخ
 ،ی)جعف ر اس ت ری م غ آن یه ا کیتاک ها و  زمان ثابت است و روش است که در گذر یچارچوب

 یارتب اط عناص ر ب ا ارتباط در یهاد میابراه دیشه یبرا کهای  چندگانه( لذا اصو  136 ص، 1388
 عن وان ب ه توانند می و باشد قتیحق راه اف گانی و ندگانیجو یراهگشا تواند می دیگرد انیب چندگانه

 و حرکت توان می چندگانه یها ارتباط  یا به توجه با ندکهینما اس فاده شانیا از یزندگ سبک یالگو
 انج ام یع ال تیوض ع ب ه دنیرس یبرا خود موجود تیوضع به نسبت یتعال و اصالح یبرا یتالش

  .داد

 

 یهاد میابراه دیشه یزندگ سبک گانهشش یهاساحت. نمودار 1

 
 یریگ جهینت

  ی ا در اس ت یزن دگ اس اس و ردیگ می بر در را انسان یزندگ شئون تمام که است یمفهوم تیترب
 ی  یترب یها نمونه، قهرم ان ک ه در اکث ر س احت یدیشه ،یهاد میابراه دیشه یها یژگیو پژوهش

گون اگون چ ون  یها ب ه جنب ه پ رداخ   دیش ه  یا بارز یژگیو. است شده یبررس اند؛ نقش داش ه
 ل ذا. باش د م ی شیکاره ا یب را تی ورزش، اخالق، بودن در اج ماع، و الگو قرار دادن اهل ب

هم راه ب ا  یو منطق  یعب ارت اس ت از تفک ر علم  فناوران ه و یعلم ساحتدر  شانیا یها یژگیو

ساحت های 
 شش گانه تربیت

ساحت زیستی و 
 بدنی

ارتقای سالمت و 
 ایمنی

 ساده و بی آالیش زیبایی ظاهری

ساحت زیبایی 
 شناختی و هنر

اخالق اجتماعی و 
 سعه صدر

توان به کارگیری 
دین در قالب کار 
 فرهنگی و هنری

ساحت اعتقادی و 
 عبادی

به دنبال کماالت 
انسانی و رضایت 

 الهی

اعتقاد به توحید و 
 اهل بیت و معاد

رعایت صفات 
اخالقی و تزکیه 

 نفس

ساحت های 
 شش گانه تربیت

ساحت علمی و 
 فناورانه

به دنبال علم و 
 حقیقت جویی

 بصیرت شناسی

ساحت اقتصادی و 
 حرفه ای

روحیه جهاد و 
 مقاومت و شهادت

اهل کار و روحیه 
 خستگی ناپذیر

مدیریت 
استراتژیک در 

 جنگ

ساحت اجتماعی و 
 سیاسی

آگاه به مسائل 
سیاسی و توجه به 
 مسئله والیت فقیه

رسیدگی به امور 
 مردم

اصالح خود و 
 خوش اخالقی
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با  رفت می شیپ ریتدب و فکر با یکار هر یبرا دیشه ؛ییجو قتیدنبا  علم و حق به ،یشناس رتیبص
و  یش ناخ  ییب ایز س احتگ ردد. در  یمانیداد که منجر به پش  یانجام نم دهیرا نسنج یعجله کار

 در  ی د یریک ارگ ب ه درای  ژهیو توان و برد می جذاب به کار یها با روش  یهنر: جذب جوانان به د
 در. بود امر  یا در دهنده کمک صدرش سعه و یاج ماع اخالق داشت؛ یهنر و یفرهنگ کار قال 

 ر،یناپ ذ یخس  گ هی و روح یجوانمرد ،در جنگ کیاس راتژ تیریای: مد و حرفه یاق صاد ساحت
: س  اده و یو ب  دن یس   یدر س  احت ز ؛جه  اد و مقاوم  ت و ش  هادت هی  روح ،ورزش و ک  ار اه  ل

 گرانید ی: الگویاسیو س یاج ماع ساحت در ؛یمنیسالمت و ا یارتقا ،یظاهر ییبایز ش،یآال یب
گ اه ،یو خ وش خلق  گرانیبا د ارتباط ،به امور مردم یدگیرس ،و به دنبا  اصالح خود ب ه مس ائل  آ

و  یص فات اخالق  تی : رعایو عب اد یاع قاد ساحت در ه؛یفق تیو توجه به وال لیو تحل یاسیس
 ،یاله  تیاخ الص و رض ا و یخداشناس ،نانآو الگو قرار دادن  تیبه اهل ب اع قاد ،نفس هیتزک

 ب ه ،توک ل ب ر خ دا اع قاد به رزق ح ال  و ،ش  یدارین و عمل به آن، اهل بآنماز و حفظ قر اهل
 آداباص و  و  تی و رعا  ی احک ام د تیبه رعا دیتق ،و پناه بردن به خداوند یدنبا  کماالت انسان

 .است یاخالق
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