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کاندیداهــا  از  بعضــی  انتخاباتــی  تبلیغــات  در 
تضعیــف  را  دیگــر  بعضــی  نخواســته  خــدای 
ــر  ــا آن تذک ــه ب ــد در رابط ــن می کنن ــا توهی ی
ایــن نحــو مخالفت هــا  امــروز  می دهــم کــه 
ــالم  ــرای اس ــی ب ــن کاندیداهای ــا از چنی خصوص
اســت. آمیــز  فاجعــه  اســالمی  جمهــوری  و 

رای حالل
ــه  ــرد، و ن ــرار می گی ــدف ق ــدرت ه ــه ق ــیدن ب ــه رس ــی ک زمان
ابــزاری بــرای کســب رضایــت خــدا و خلــق او، کنــار زدن رقبــای خــود 
ــه هــر نحــو ممکــن، طبیعــی قلمــداد می شــود، البتــه اگــر تصــور  ب
مــا از  کلمــه »طبیعــی«، غرایــز حیوانــی باشــد در حیــات وحشــی بــا 
ــه فطــرت و اخــالق انســانی در حکومــت اســالمی. خــوی حیوانــی، و ن
 شــهوت رســیدن بــه صندلــی قــدرت، نتیجــه هبــوط انســان بــه 
آدم، و از آدم بــه حیــوان اســت. اگــر دیــد قــدرت طلبــان بــه مناســب 
قــدرت، ابــزاری بــرای خدمــت باشــد کــه مــورد ســوال و مواخــذه قــرار 
ــد و  ــاد نمی کردن ــع از آن ی ــرس و ول ــا ه ــت ب ــچ وق ــرد، هی می گی
برعکــس از آن بعنــوان آب بینــی بــز یــاد می شــد. در منطــق قــدرت 
طلبــی، هــدف وســیله را توجیــه می کنــد. مخصوصــا در آن زمــان کــه 
رســیدن بــه قــدرت، بــه رای مــردم یــک کشــور وابســته باشــد. عــوام 
ــر  ــه دیگ ــای خــود، دروغ، تهمــت ب ــب شــخصیت رقب ــی، تخری فریب
ــردم  ــه م ــن ب ــای دور از ذه ــده و وعید ه ــی، وع ــای انتخابات کاندید ه
ســختی کشــیدهِ در انتظــار آســایش، در منــش قدرت طلبــی بســیار 

پســندیده و در برابــر بصیــرت پاییــن یــک ملت، بســیار راهگشــا اســت. 
در انتخابــات ســال 1400کاندید هــای انتخاباتــی موظــف هســتند کــه 
اخــالق را رعایــت کننــد تــا خاطــره اســفبار مناظــره اتخاباتــی ســال 
1396 بــرای مــردم تداعــی نشــود. در ســال 1396 مــا شــاهد جمــالت 
ــب  ــا هــدف تخری ــا ب ــی  صرف ــه دروغ و تهمت های ــا ب ــوام پســند ام ع
ــم.   ــود بودی ــرای خ ــردن ب ــع ک ــل و رای جم ــد مقاب شــخصیت کاندی
ــود.   سیاســت کثیفــی کــه تاریــخ آن را از معاویه هــا بــه چشــم دیــده ب
ــل آزادی،  ــعار هایی از قبی ــا ش ــتند ب ــال توانس ــا در آن س بعضی ه
ارتبــاط صمیمانــه بــا دشــمنان مــا یعنــی غــرب و تهمت هایــی کــه بــه 
دیگــر کاندیدهــا نســبت می دادنــد، ازجملــه »اینهــا در پیــاده رو بیــن 
زن و مــرد دیــوار می کشــند، اینهــا دالر را گــران می کننــد و...«، عــوام 
ــه   جــرأت می تــوان گفــت کــه  فریبــی کننــد و رای جمــع کننــد. ب
ایــن نــوع رفتارهــا ناشــی از عــدم تقــوی اســت. مــردم بایــد بــه تقــوای 
مســئول رای بدهنــد، نــه بــه چــرب زبانــی و شــعار های رنــگ و لعــاب 
دار او. چراکــه تقــوی همــان صــدی اســت کــه نــود را پیــش خــود دارد.

 گاهنامه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی »معنا«        انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشکده الهیات       هفته دوم فروردین 1400        شماره سوم

دو واحد تقوی، پیش نیاز تبلیغات انتخابات پیِش رو



تبیین ماهیت اخالق انتخاباتی و مؤلفه های آن

با نزدیک شدن به روزهای انتخابات یکی از مسائلی که همواره مورد 
تاکید افراد متعدد قرار می گیرد اخالق انتخاباتی است. اخالق انتخاباتی 
یعنی رعایت اصول اخالقی توسط نامزدهای انتخاباتی، طرفداران آنها و 
مردم. رهبر معظم انقالب نیز در سخنرانی های خود به این موضوع اشاره 
فرموده اند ایشان در بیانی می فرمایند: »در انتخابات همه با کرامت رفتار 
کنند؛ چه آنهایی که نامزد می شوند، چه آنهایی که طرفدار آن هایند، چه 
آن هایی که مخالف با بعضی نامزدها هستند. جناح های مختلف کشور 
بداخالقی و بدگویی و اهانت و تهمت و این حرف ها را مطلقا راه ندهند. این 
از آن چیزهایی است که اگر پیش بیاید، دشمن از او خوشحال می شود«. 
دیدار با مردم قم در سالروز قیام 19 دی، 1386/10/19.  در این نوشتار به رعایت 

اخالق توسط کاندیداها می پردازیم.

رعایت الزام های اخالقی در انتخابات
کسانی که می خواهند در انتخابات شرکت کنند و کاندیدا می شوند باید 
از دادن وعده ها و شعارهای بی اساس به مردم اجتناب کنند. زیرا که صداقت 
در گفتار زیبنده تر از دروغگویی است. به دست آوردن قدرت و مقام به هر 
قیمتی و با تخریب و توهین به دیگری به هیچ عنوان شایسته جامعه ای با 
حکومت مردم ساالری دینی و اهداف آن نخواهد بود. حال اگر کارگزاران و 
مجریان آینده دولت به عنوان الگویی برای مردم به دور از اخالق، انتخاب 
شوند نمی   توان امید داشت مردم نیز بر اساس اصول و موازین اخالقی در 
جامعه عمل کنند. امام علی )ع( می فرمایند: »اَلّناُس بِاَُمرائِِهْم اَْشَبُه ِمْنُهْم 
بِآبائِِهْم «. تحت العقول، ص 208                                                                                                                                        

رعایت اخالق و قانون در انتخابات به تعبیر رهبر معظم انقالب: »مایه 
آبـرو و عزت جمهوری اسـالمی اسـت و اگـر بر خالف آن باشـد به ضرر ما 
تمام خواهد شـد«. بیانات در دانشـگاه افسـری امام حسـین 96/2/20. وقتی مردم 
ببیننـد فضای انتخابات سـالم و بـدون هرگونه جنجال و بداخالقی اسـت 
قطعـا پرشـورتر در آن شـرکت خواهنـد کـرد و انتخابـی آگاهانـه و اصلح 
خواهنـد داشـت. همچنین در راسـتای تبلیغـات، به فرمـوده امام خمینی 
)ره(: »نامزدهـا بایـد توجه داشـته باشـند که تبلیغـات انتخاباتـی آنها در 
چارچـوب تعالیـم و اخـالق عالیـه اسـالم انجـام شـود و از کارهایـی که با 
شـئون اسـالم منافـات دارد جلوگیری گـردد، باید توجه داشـت که هدف 
از انتخابـات در نهایـت حفظ اسـالم اسـت. اگر در انتخابات حریم مسـائل 
اسـالم رعایت نشـود چگونه منتخب حافظ اسالم میشود؟ باید سعی شود 
تـا خـدای ناکرده به کسـی توهین نگـردد«. صحیفه امـام جلـد 21 صفحه 11                                                                                                                           
متاسـفانه علـی رغم تاکیدهای بسـیار در سـال های اخیر شـاهد برخی از 

بی اخالقی هـا توسـط کاندیداهـای انتخابـات بوده ایم. 

فاطمه الیاسی
به عمل کار بر آید ...   عضو فعال دانشکده الهیات

ــه  ــدون هیچ گون ــدا ب ــان در ابت ــی از آقای بعض
ــد  ــی می دهن ــردم وعده های ــه م تعقــل و تفکــری ب

باشــد.  همــراه  عمــل  بــا  آنکــه  بــدون 
ــا متذکــر می شــویم  ــه آنه هنگامــی کــه ب
ــرا  ــداده ام!« چ ــی ن ــن قول ــد: »م می گوین
می دانیــد  کــه  می دهیــد  وعده هایــی 
عملــی نخواهنــد شــد؟ چــرا بــه واســطه 
درصــدد  خــود  دروغیــن  وعده هــای 
ــد در  ــردم هســتید؟ خداون ــب رای م جل
قــرآن دربــاره چنیــن افــرادی می فرمایــد: 
ـِـَم تَُقولُــوَن مــا  ــا الَِّذیــَن آَمُنــوا ل »یــا أَیَُّه
ِ أَْن تَُقولـُـوا  ال تَْفَعُلــوَن َکُبــَر َمْقتــاً ِعْنــَد الَلّ
ــان  ــه ایم ــانی ک ــوَن ای کس ــا ال تَْفَعُل م
ــه  ــد ک ــزی می گویی ــرا چی ــد چ آورده ای

عمــل نمی کنیــد؟ نــزد خــدا بســیار مــورد 
غضــب اســت کــه چیــزی را بگویید کــه عمل 

ــات 2 و 3  ــف آی ــوره ص ــد«. س نمی کنی

ماراتن نفس گیر بی اخالقی
ــت کاال  ــرخ ارز و قیم ــت؟! ن ــان هس ــران، یادت ــریف ای ــردم ش م

لحظــه ای عــوض می شــد؟ وضــع اقتصــادی مــا چگونــه بــود؟ دارو، کــره 
ــد  ــک می خوابیدن ــب ها در بان ــردم ش ــد؟ م ــدا نمی ش ــک پی و شیرخش
تــا صبــح بتواننــد چنــد ســکه تهیــه کننــد؟ می گفتنــد: »مــا بــه عقــب 
برنمی گردیــم، اگــر فــالن شــخص رای بیــاورد بیــن مــردم دیــوار 
می کشــد، امــام رضــا را بــرای مــردم بگذاریــد، نبــات و پارچــه ســبز بیــن 
مــردم توزیــع نکنیــد! ســرزده در خانــه فقــرا نرویــد و عکــس انتخاباتــی 
نگیریــد«. آقایــان محتــرم آیــا فرامــوش کرده ایــد فضــای انتخابــات بایــد 
ــا  ــر واقع ــد؟ اگ ــن باش ــب و توهی ــی و تخری ــه بی انصاف ــه دور از هرگون ب
بــرای مــردم و ایــن کشــور اقدامــات ارزشــمندی انجــام داده ایــد آن را بــه 
صــورت واضــح و بــدون حاشــیه بیــان کنیــد، نــه اینکــه بــا انتقادهــای 
پیاپــی از دولت هــای پیشــین و رقبــای انتخاباتــی ســعی در خــوب جلــوه 

دادن دولــت و اقدامــات خــود باشــید!

 امید است در سال های آینده رعایت اصول اخالقی در انتخابات 
بیش از گذشته فراگیر شود و اشخاصی متعهد و دلسوز برای خدمت 
به کشور توسط مردم انتخاب شوند. چرا که بنا به فرموده آیت الل 
اسالمی  باید  انتخاباتمان  اسالمی  حکومت  در  »ما  شیرازی:  مکارم 
باشد در غرب و آمریکا همه رقم قول می دهند و زد و بند می کنند 
شعاع حکومت  در  اما  نمی رود  انتظار  این  از  غیر  مادی  از حکومت 
ای  صدمه  و  باشد  اسالمی  هم  انتخابات  دارند  انتظار  همه  اسالمی 
به هیچ یک از اصول اخالقی وارد نشود«. بیانات در جلسه درس خارج 

از فقه، مسجد اعظم سال 94
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صداقت بهتر است یا قدرت؟



جعفر افتخاری
عضو شورای دانشکده الهیات

نقش رسانه های غربی در تحریف واقعیت

امــروزه بــا گســترش رســانه ها و فضــای  مجــازی و از ســوی دیگــر 
بــه علــت افزایــش ســروکار مــردم بــا اینترنــت، افــکار و احساســات مردم 
بیــش از پیــش تحــت تاثیــر فضاهــای مجــازی واقــع می شــود. از همیــن 
ــردم  ــکار م ــر در جهت دهــی اف ــل مؤث ــن عام جهــت رســانه ها مهمتری

اســت.

غرب، روباهی مکار
ــُم  ُ یَْعلَ ِ َو اللَّ َّــَک لََرُســوُل اللَّ ــَهُد إِن ــوَن قالُــوا نَْش »إِذا جــاَءَک الُْمنافُِق
ُ یَْشــَهُد إِنَّ الُْمنافِِقیــَن لَکاِذبُون«)منافقــون 1( هنگامــی  َّــَک لََرُســولُُه َو اللَّ إِن
کــه منافقــان نــزد تــو آینــد می  گوینــد: مــا شــهادت می  دهیــم کــه بــه 
یقیــن تــو رســول خدایــی! خداونــد می  دانــد کــه تــو رســول او هســتی، 

ولــی خداونــد شــهادت می  دهــد کــه منافقــان دروغگــو هســتند.

ــا  ــتیم و ب ــوری هس ــت جمه ــات ریاس ــک انتخاب ــه نزدی ــون ک اکن
ــم و فشــار اقتصــادی اســت  ــی کــه کشــور مــورد تحری وضعیــت کنون
رســانه های غربــی همــواره در تــالش و تکاپــو هســتند از طریــق 
شایعه ســازی و تبلیغــات ضــد انقالبــی و ضداســالمی، اذهــان عمومــی را 
دچــار تشــویش کننــد و افــکار مــردم را بــه ســمت اکاذیــب خــود جهت 
ــن دسیســه ها، کاهــش مشــارکت مــردم در  ــد. اهــداف تمامــی ای دهن
انتخابــات اســت. همچنیــن در ســال های پیش همــواره مشــاهده کردیم 
کــه رســانه های غربــی، بــا تخریب شــخصیتی کاندیدهــا و پخــش وقایع 
غیرحقیقــی در شــبکه های ماهــواره ای در تــالش هســتند میــان مــردم 
ــد و دســتاوردهای انقــالب کــه  ــاق و پراکندگــی ایجــاد کنن ــران، نف ای
یکــی از آن هــا مردمســاالری اســالمی در انتخابــات اســت را زیــر ســوال 

از دیگــر شــیوه های رســانه های  غــرب، ببرنــد. 
ــان اســت.   ــتفاده از عواطــف مخاطب اس

غربــی  رســانه های  روش  ایــن  در 
آن هــا کشــور های  پشــتوانه  کــه 

ــتند  ــالمی هس ــد اس ــی و ض غرب
بــا برانگیختــن احساســات مــردم، 
در  کــه  کســانی  بــه  نســبت 
ــد،  ــده ان ــتگیر ش ــرات دس تظاه

راه  کمپینــی 

دیکتاتوری رسانه
ــی  ــد و دم از بی عدالت ــک می کنن ــردم را تحری ــه و احساســات م انداخت

قــوه ی قضاییــه در برخــورد بــا اغتشــاش گران می زننــد.

برچسب های انتخاباتی
در ایــن روش حیله گرانــه، رســانه های غربــی واژه هــا و اتفاقــات قبــل 
ــل مــی  ــه صفــات مثبــت و منفــی تبدی ــات را  ب و بعــد و حیــن انتخاب
کننــد و آن هــا را بــه نهاد هــا و ارگان هــای مختلــف نســبت می دهنــد. بــه 
طــوری کــه هــدف آن هــا منحــرف کــردن ایــده و اندیشــه مــردم نســبت 
بــه اصــل موضــوع اســت. در مــوارد متعــدد از الفاظــی چــون  شــعبده بازي 
دســت اندرکاران انتخابــات و صداوســیما ، برنامه ریــزي پشــت پــرده 
بــراي دســتکاري در انتخابــات، رونــد پرمخاطــره، برخوردهــاي غیرقانونــی 
ــه  ــتند ک ــب هایی هس ــه از برچس ــدان و... هم ــا منتق ــونت بار ب و خش
تــالش می کننــد انتخابــات را دروغ و همــکاری مــردم و تاثیــر آن هــا در 

اداره ی کشــور را بــی فایــده نشــان دهنــد.

آری به دیکتاتوری؟
ــران، غــرب  ــات ریاســت جمهــوری ای ــه انتخاب ــده ب چنــد مــاه، مان
گرایــان و مخالفــان انقــالب اســالمی در کشــورهای اروپایــی و همچنیــن 
در داخــل کشــور، کمپینــی بــه نــام نــه بــه جمهــوری اســالمی تشــکیل 
داده انــد. ایــن کمپیــن بــه دنبــال متحــد کــردن مخالفیــن ایرانــی اســت 
کــه در نزدیکــی انتخابــات راه انــدازی شــده اســت و بــا وعــده وعیــد های 
کاذب، مــردم را بــه مخالفــت بــا انقــالب اســالمی فــرا می خواننــد. ایــن 
کمپیــن بــا اســتفاده از چهره هــای هنــری و سیاســی معــروف، اقــدام بــه 
عضوگیــری می کننــد. هــدف اینکــه از چهره هــای مشــهور بــرای تبلیغات 
اســتفاده می کننــد، ایــن اســت کــه نفــوذ و تاثیرگــذاری ایــن چهره هــا در 
میــان مــردم زیــاد اســت و از ایــن طریــق می خواهنــد افــکار مــردم را در 
نزدیکــی انتخابــات، بــه ســمت و ســوی خــود ســوق دهنــد. این نیــز یکی 
از شــگردهای رســانه هــای غربــی و پارســی زبــان اســت کــه بــه طــور 
غیــر مســتقیم و از طریــق شــخصیت ها، تبلیغــات ضــد انقالبــی انجــام 
می دهنــد. بدیهــی اســت کــه تمــام ایــن کنش هــا در جهــت کاهــش 
مشــارکت مــردم عزیــز ایــران در انتخابــات ریاســت جمهــوری، در قالــب 

نــه گفتــن بــه جمهــوری اســالمی اســت.

استقامت
بــی شــک کشــورهای غربــی و دیگــر کشــورهای مخالــف انقــالب  
ــه  ــت ک ــالمی اس ــوری اس ــرنگونی جمه ــی س ــواره در پ ــالمی هم اس
امــروزه از طریــق جنــگ روانــی در اوج خــود، صــورت می گیــرد. تمامــی 
رســانه های فارســی زبــان دســت نشــانده  کشــورهایی چــون انگلســتان، 
ــه روزی از  ــورهایی ک ــت. کش ــف اس ــور های مخال ــر کش ــکا و دیگ آمری
ــر  ــه ه ــزی و ب ــون ری ــگ و خ ــق جن ــتعمار و روزی از طری ــق اس طری
ــد و  ــران بودن ــردن ای ــود ک ــی و ناب ــدد حکمران ــن، در س ــق ممک طری
ــانه ها گذاشــتند و  ــه روی رس ــه، دســت ب ــردی فریبان ــا رویک ــروزه ب ام
ــب نظــام جمهــوری اســالمی، مــی  ــج فرهنــگ غــرب و تخری ــا تروی ب
خواهنــد مــردم را علیــه انقــالب و اســالم کننــد تــا دوبــاره طمــع تلــخ 
گذشــته را بــه مــردم ایــران بچشــانند. امــروزه آگاهــی بخشــی و ســواد 
رســانه ای یکــی از ضروری تریــن کارهایــی اســت کــه بایــد بــه طــور جــد 
بــه آن پرداخــت، و بــا فراگیــری آن بتوانیــم بــا معرفــت و بینشــی بــاز، 
بــر حیله هــای رســانه ای دشــمن برخــورد کنیــم و بتوانیــم حــق و باطل 
را از هــم تشــخیص دهیــم. »...َوإِن تَْصِبــُروا َوتَتَُّقــوا اَل یَُضرُُّکــْم َکْیُدُهــْم 

ــوَن ُمِحیــٌط «)آل عمــران120( ــا یَْعَمُل َ بَِم َشــْیًئا إِنَّ اللَّ

ــتن دار  ــد و خویش ــرج دهی ــه خ ــتقامت ب ــا اس ــر آنه ــر در براب اگ
باشــید)به خاطــر زرق و بــرق دنیــا تحملتان را از دســت ندهید( دشــمنان 
ــه شــما آســیبی وارد  ــا نقشــه های خائنانه شــان ب ــد توانســت ب نخواهن
نماینــد. زیــرا خداونــد بــه آنچــه انجــام می دهیــد کامــالً احاطــه دارد.
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نرگس جانی
دبیر سیاسی دانشکده الهیات

رهنمود های قرآنی در باب مذاکره با دشمنان اسالم

مذاکره یکی از مباحث و یکی از ابزارهای کلیدی در دیپلماسی به شمار 
می رود که در سیاست خارجی ایران جایگاه ویژه ای دارد. اما مذاکره در هر 
صورتی جایز نیست و دارای شرایط و ضوابط خاص خود می باشد. سیاست 
کلی نظام اسالمی  بر مبنای صلح و مذاکره است نه جنگ و بی تفاوتی 
نسبت به سایر کشورها؛ یعنی بر اساس آیات قرآن هر گاه دشمن از در صلح 

وارد شد، می توان با آنها از در صلح وارد شد.

رگ حیاتی مذاکره!
   آقای محمود رضا قاسمی استاد حوزه در این باره گفتند: »اصل 
مذاکره با دشمن محل اشکال نیست، اما این مسئله با شروطی همراه است 
که شامل عدم خوف از خیانت و خدعه دشمنان و محافظت از توطئه آنان 
است. در صورتی مذاکره معنا دارد که عزت اسالم و مسلمین بر اساس 
آیات قران حفظ شود. در زمان پیامبر چندین صلح توسط پیامبر)ص( با 
مشرکین انجام شد از جمله صلح حدیبیه که در سوره ی فتح به آن اشاره 
شده است، این صلح 10سال طول کشید که در این صلح عزت اسالم و 
مسلمین فراهم می شد«.  بنابه گفته اقای دوانی در آیه61 انفال داریم: »َو 
میُع الَْعلیم ؛ و اگر  َُّه ُهَو السَّ ِ إِن ْل َعلَی اللَّ لِْم َفاْجَنْح لَها َو تََوکَّ إِْن َجَنُحوا لِلسَّ
دشمنان به صلح گرایند، تو هم به صلح گرای و بر خدا توکل کن که یقیناً 
او شنوا و داناست « .  این مسئله مشروط به فهم از عدم خیانت دشمن و 
عدم ترس از نقض عهد آنهاست. اتفاقاً رهبر معظم انقالب در طول مذاکره 
با دشمن، بر این نوع استراتژی تأکید داشتند؛ ایشان در بیاناتی فرمودند: 
»جمهوری اسالمی ایران تاکنون به تعهدات خود در برجام پایبند بوده 
است، اما اروپایی ها به وظایف خود عمل نکرده اند و این قابل قبول نیست 
که ما به  طور کامل به تعهدات خود در برجام عمل کنیم اما آن ها تعهدات 
خود را انجام ندهند«. در دیدار رئیس جمهوری روسیه با رهبر انقالب، 
ایشان در بیانی دیگر با تأکید بر اینکه خطوط قرمزی که ما معّین کرده 
بودیم، رعایت نشد؛ گفتند: »با این دولت، با این رژیم زورگوی متقلّب، باید 
نشست مذاکره کرد؟! چرا مذاکره کنیم؟ برجام نمونه ی واضح این است. 
تازه بنده سخت گیری می کردم که البّته همه ی خطوط قرمزی که ما معّین 
کرده بودیم، رعایت نشد، طرف مقابل اینجوری رفتار کرد، اینجوری عمل 
کرد. خب با این طرف مقابل نمی شود مذاکره کرد؛ با این دولت نمی شود 
مذاکره کرد. درباره ی مسائل گوناگون، هر دولتی که با این دولت مذاکره 

کند، ]او[ مشکل درست می کند« .)بیانات در دیدار اقشار 
مختلف مردم 22/05/1397( . 

ــت  ــوف و خیان ــرایط خ ــره در ش مذاک
دشمن باطل است

 55 آیـات  در  خداونـد 
انفـال  سـوره  از   58 تـا 

دربـاره نـوع برخـورد با 
پیمان شـکنی های 

شـمن  د
 : یـد ما می فر

هـر  «

آینـه بدتریـن جنبنـدگان در نزد خـدا آنهایند کـه کافر شـده اند و ایمان 
نمی آورنـد«. »کسـانی که تو از آنـان پیمان گرفتی، سـپس پیاپی پیمان 
خویـش را مـی شـکنند و هیـچ پـروا نمی کننـد«. »پـس اگـر آنهـا را در 
جنـگ بیابـی پراکنده شـان سـاز تا پیروانشـان نیز پراکنده شـوند، باشـد 
کـه عبـرت گیرنـد«. »اگـر بیم ایـن داری کـه گروهی در پیمـان خیانت 
می کننـد، بـه آنـان اعـالم کـن که هماننـد خودشـان عمل خواهـی کرد 
زیـرا خـدا خائنـان را دوسـت نـدارد« . عالمـه طباطبایـی در توضیـح این 
آیات می نویسـد: »این دو آیه )57 و 58 انفال( دو دسـتور الهی اسـت در 
قتـال بـا کسـانی که عهـد ندارند یا ترس این هسـت که عهد بشـکنند«. 
پـس اگـر دارنـدگان عهـد از کفار بـر عهد خود پایـدار نباشـند و آن را در 
هـر بـار بشـکنند، بـر »ولـّی امـر« اسـت کـه با ایشـان مقاتلـه و بـر آنان 
سـخت گیری کنـد. اگـر ترس این باشـد که بشـکنند و اطمینانی به عهد 
آنـان نداشـته باشـد، بایـد او نیـز لغویت عهـد را اعـالم کند. امـا اگر عهد 
بسـتند و آن را نشکسـته و ترس این هم که خیانت کنند در بین نباشـد، 
البتـه واجـب اسـت عهدشـان را محفـوظ داشـته و احتـرام کننـد« .

چراغ سبز مذاکرات 
و  ضوابـط  فنـون،  از  اسـتفاده  مذاکـرات  در  مهـم  مباحـث  از     
مهارت هایـی جهـت تحقـق اهـداف دولـت هـا اسـت. پیـش از مذاکـره، 
مذاکـره کننـدگان بایـد در عیـن اسـتقبال از پیشـنهاد صلـح از موضـع 
اقتـدار مذاکـره و بـا تحلیل دقیـق وضعیت طرفیـن، وارد مذاکره شـوند. 
در حیـن مذاکـره نیـز بـر رعایـت اصولی مثل تناسـب رفتـاری، تاکید بر 
مشـترکات، گفتگوی حکیمانه، موقعیت شناسـی، کتمان دشـمنی، عدم 
خودباختگـی در عیـن انعطـاف در موارد الزم، بیان روشـن مفـاد پیمان و 
کتبـی کـردن نتایج مذاکرات تاکید شـده اسـت. مرحله پـس از مذاکرات 
نیـز الزم اسـت، ضمن حفظ هوشـیاری نسـبت بـه فریبکاری دشـمن به 
مفـاد پیمـان ناشـی از مذاکـره پایبنـد باشـند و در صـورت نقـض عهـد 
توسـط طرف دیگـر باید مقابله به مثل نمود. حجه االسـالم والمسـلمین 
قاسـم شـعبانی نیا، عضـو هیات علمی موسسـه امام خمینـی)ره( در این 
بـاره گفتنـد: »اسـالم، پذیرش پیشـنهاد صلـح را در عین اقتدار مناسـب 
می دانـد. دشـمن ممکن اسـت که به انگیـزه فریب بحث مذاکـره و صلح 
را مطـرح کنـد. مـا بـا مذاکـره مخالـف نیسـتیم ولی ایـن ضوابـط دینی 
نیـز بایـد رعایـت شـود. بایـد مسـلمانان در عیـن آمادگـی به سـوی میز 
مذاکـره برونـد و در این مذاکـره طرف مقابل خود را نیـز به صورت کامل 
بشناسـند. نباید دشـمن را کوچک بشماریم. دشـمن دست از دشمنی بر 
نمـی دارد. حتـی اگـر در موضع ضعف باشـد، همچنین نباید به دشـمن 
اعتمـاد کنیـد، در غیـر این صورت مذاکره به سـمت تامین خواسـته های 

دشمن پیش می رود«.

نشویمبازیچه دسـت دشـمنان 
در سیاست خارجی      مذاکره از مباحث مهم 
صورت به شمار می رود اما نباید به  نحوی  هر 
رعایت بگیرد و حتماً باید شرایط و  آن  ضوابط 
صورت  این  غیر  در  دست شود.  اسباب 

دشمنان اسالم می شود.

قرآن،  سند مذاکره با دشمن
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تأملی در باب گفتمان انقالبی

خلقــت الهــی انســان بــه او ایــن مجــوز را می دهــد کــه بــرای ادامــه 
حیــات خــود و مطالبــه امــوری اعــم از عدالــت و اســتقالل، حکومتــی 
تشــکیل دهــد و در انتخــاب کارگــزاران حکومتــی خــود مختــار باشــد.

لــزوم کارگــزاران انقالبــی و برخــورداری از گفتمــان برتر در بدنــه انقالب 
ــاز  ــن نی ــود و همی ــاس می ش ــش احس ــش از پی ــروزه بی ــالمی ام اس
ــری  ــی و مطالبه گ ــمت آرمان خواه ــه س ــا را ب ــه م ــت ک ــزون اس رو زاف
ــوان بســیاری از  ــات می ت ــات و روای ــه آی ــا نگاهــی ب ــد. ب ســوق می ده
اصــول اساســی ایــن گفتمــان برتــر را درک کــرد و در صحنــه عملــی 

انتخابــات از آن بهــره بــرد.

تعهد در کنار تخصص
ــام  ــوا در انج ــای تق ــه معن ــه ب ــد ک ــت  تعه ــح می بایس ــرد اصل ف
وظایــف می باشــد را در کنــار تخصــص و دانایــی دارا باشــد تــا بتوانــد از 
ــف کشــور را  ــای مختل ــد و بحران ه ــری کن خســارت های وارده جلوگی
در شــرایط متفــاوت بــه خوبــی مدیریــت کنــد. عدالــت محــوری، توجــه 
ــاب از خودکامگــی،  ــردم، اجتن ــای م ــع نیاز ه ــور اقتصــادی و رف ــه ام ب
ــرخم  ــالب و س ــمنان انق ــا دش ــه ب ــی مقابل ــتکار، توانای ــجاعت، پش ش
نکــردن مقابــل خواســته های اســتکبار جهانــی نیــز دیگــر ویژگی هــای 
ــاره هــر  ــح حکومتــی می باشــد کــه درب ــروی اصل ــک نی ــاز ی ــورد نی م

ــل   ــه تفصی ــم ب ــرآن کری ــن و ق ــخن معصومی ــا در س ــک از آنه ی
ــود. ــت می ش ــی یاف مطالب

بازوی عدالت
دوران  ابتــدای  در  )ع(  علــی  حضــرت 
ــداری خــود موضــع خــود را در خصــوص  زمام
عــدل و داد مشــخص نمودنــد و فرمودنــد: »بــه 
خــدا ســوگندکه داد ســتمدیده را از آن کــه بــر 
او ســتم کــرده بســتانم و مهــار ســتمکار را بگیرم 
و بــه ناخــواه او، تــا بــه آبشــخور حــق کشــانم«. 

)نهــج البالغــه، کالم 136(. تــالش بــرای تحقــق 
ــداری از  ــای پاس ــه معن ــان ب ــت در کالم ایش عدال

ــت  ــود و رعای ــوق خ ــون حق ــران همچ ــوق دیگ حق
انصــاف بــه معنــای نصــف کــردن ســود و زیــان امــور 

ــد. ــران می  باش ــود و دیگ ــان خ می

انقالبی بمان
فــردی کــه بــر مســند قــدرت قــرار دارد می بایســت شــجاعت الزم 
ــته  ــا را داش ــه فرصت ه ــا ب ــل تهدید ه ــع و تبدی ــار زدن موان ــرای کن ب
باشــد و هرگــز بــه خــود تــرس راه ندهــد کــه ایــن تــرس خــود مانــع 
پیشــرفت اســت. تــوکل بــه خــدا و امیــد بــه آینــده ای درخشــان تر نیــز 
ــرد اســت.  ــه مســیر در ف ــرای ادام ــی ب ــه انقالب ــظ روحی ــه ی حف الزم
رهبــر معظــم انقــالب نیــز روحیــه انقالبــی را اینگونــه توصیف کــرده اند: 
»انقالبــی یعنــی چــه؟ بعضــی خیــال میکننــد وقتــی میگوییــم انقالبی، 
ــری،  ــی انقالبی گ ــوط اصل ــی از خط ــاً یک ــر، اتّفاق ــم؛ نخی ــی بی نظ یعن
نظــم اســت؛ منتهــا انقالبــی، یعنــی اینکــه خودمــان را ســرگرم کا هــای 
حاشــیه ای و تشــریفاتی و زرق  و برقــی و ماننــد اینها نکنیــم؛ کار انقالبی 
ــع  ــات در جم ــد«. ) بیان ــاه کنن ــا را کوت ــک مجّوزراه ه ــرای ی ــی ب یعن

کارگــران ســال 1396(

سکوی اقتصاد
مسئله اقتصادی امروزه جزو مهم ترین مسائل پیش روی کشور و مردم 
است و کارگزار دغدغه مند باید در رفع خواسته های مردم بکوشد و مشکالتی 
از جمله بیکاری، تورم، گرانی و... را بهبود بخشد به خصوص که این مسئله 
زمینه جنگ اقتصادی آمریکا با ایران را به دلیل سیاست های پایه گذاری 
شده این کشور فراهم آورده است. یکی از مسائلی که با آن می توان اقتصاد 
کشور را بهبود بخشید توجه به تولید داخلی و فراهم کردن کار برای جوان 
ایرانی است. »ریشه ی مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم در فعال نبودن 
تولید داخلی است. وقتی تولید داخلی خوابید، همین وضعی پیش می آید که 
امروز هست. جوان ما بیکار می شود، اشتغال ما کم می شود، رکود بر کشور 

می شود، وضع زندگی و معیشت مردم دشوار می شود. حاکم 
اینها را که دیگر از طریق ارتباط با آمریکا و با اروپا 
نمی شود حل کرد، اینها را خودمان باید حل بکنیم. 
اینها کارهایی است که به عهده ی خود ما است«. 

سخنان رهبری  11/5/1395

ویژگی هـای  دیگـر  بـه  ادامـه می تـوان  در 
نیـروی انقالبـی کـه شـامل سـاده زیسـتی و 
قناعـت، صبـر و بردبـاری، صداقـت در گفتـار، 
داشـتن روحیـه سـازندگی، عملکـرد صحیـح 
و بـه موقـع، تزکیـه نفـس و پرهیـز از قـدرت 
طلبی و ظلم به زیر دسـتان می شـود هم اشـاره 
کـرد.) برگرفتـه از سـخنان امـام خمینـی و رهبر 
معظـم انقـالب( توجـه حداکثری بـه موارد فـوق در 
انتخـاب فـرد اصلح زمینه سـاز شـکوفایی اسـتعداد های 
کشـور و نیرو های جوان انقالبی می شـود و از بروز بسـیاری از 

کاسـتی ها و مشـکالت جلوگیـری می کنـد.

یاسمن ماه روی تنها
عضو شورا  ی دانشکده  الهیات

گفتمان برتر

5



در باب لزوم مشارکت در انتخابات

»َوتَعاَونــوا َعلـَـی الِبــرِّ َوالتَّقــوی َوال تَعاَونــوا َعلـَـی اإلِثــِم َوالُعــدواِن«در 
ــز(  ــد و )هرگ ــاون وهمــکاری کنی ــم تع ــا ه ــزگاری ب راه نیکــی و پرهی
ــه2. اســالم  ــده آی ــد. ســوره مائ ــاه و تعــّدی همــکاری ننمایی در راه گن
ــیاری  ــای بس ــا و راهکاره ــی توصیه ه ــارکت اجتماع ــرورت مش در ض
ــته اســت. و مشــارکت و  ــادی داش ــد زی ــا تاکی ــر آن ه ــرده و ب ــه ک ارائ
همــکاری انســان ها را ضامــن بقــای اجتماعــی دانســته و جوامعــی را که 
مشــارکت می کننــد، جوامعــی پویــا می دانــد.  مشــارکت مومنــان دایــره 
بــزرگ و عظیمــی از اعمــال در حوزه هــای علمــی، سیاســی، فرهنگــی، 
نظامــی و اقتصــادی را دربــر می گیــرد. نمونــه ای از مشــارکت انســان ها 

امــروزه انتخابــات اســت.

مهار قدرت
انتخابــات بــه مجموعــه اقداماتــی می گوینــد کــه در جهــت گزینش 
یــا تعییــن ناظرانــی بــرای مهــار کــردن قــدرت اســت . باتوجــه بــه ایــن 
ــف  ــیوه های مختل ــش و ش ــون گزین ــی فن ــه معن ــات ب ــف انتخاب تعری
تعییــن نماینــدگان و ســکان گــزاران اســت. در کشــور مــا کــه کشــوری 
جمهــوری بــر مبنای اســالم اســت مســئولین و ســکان گزاران بر اســاس 
رای و نظــر مــردم انتخــاب می شــوند. آیــت الل خامنــه ای می فرماینــد: 
»انتخابــات در کشــور مــا یــک فرصــت بســیار بزرگ اســت و نبایــد آن را 
از دســت داد مخالفیــن جمهــوری اســالمی نمی خواهنــد از ایــن فرصــت 
اســتفاده شــود زیــرا یــک ظرفیــت بزرگ برای پیشــرفت کشــور اســت«. 
همچنیــن مقــام معظــم رهبــری عنــوان می کنند:»شــرکت مــداوم مردم 
در انتخابــات شــور انقالبیشــان را نشــان می دهــد کــه موجــب امنیــت 
کشــور می شــود. هــر چــه انتخابــات پرشــورتر و بــا اقبــال عمومــی مردم 
ــت بیشــتر  ــرای کشــور ومل ــرات و منافعــش ب بیشــتر همــراه شــود اث
خواهــد بــود. اگــر شــرکت پرشــور بــا انتخــاب درســت همــراه باشــد و 
نیــروی کارآمــد، بــا ایمــان و پرانگیــزه و عالقمنــد بــه کار انتخــاب شــود 
آینــده کشــور تضمیــن خواهــد شــد«. عــالج دردهــای مزمــن کشــور 
درپرشــور بــودن انتخابــات و حضــور عمومــی مــردم و انتخــاب اصلــح و 

مناســب در انتخابــات ریاســت جمهــوری اســت.

صاحب اراده هستیم
از آنجایــی که مشــارکت 
در حــوزه هــای موثــر 
ــک  ــود ی ــده خ ــر آین ب
ــرعی  ــی، ش ــف مل تکلی
و  اســت  فــردی  و 
ــام  ــاس نظ ــه و اس پای
ــت  ــا تاکنــون رای مل م
ــردم  ــه م ــوده در نتیج ب
و  مســتقیم  طــور  بــه 
همــه  در  غیرمســتقیم 
در  تاثیرگذارنــد.  مراحــل 
مشــارکت های مهمــی مثــل 
می توانــد  رای  هــر  انتخابــات 
تغییــری بــرای سرنوشــت ملــت 
ــردم  ــری م ــور حداکث ــد و حض ــم بزن رق
می توانــد ســبب شــود تــا افــراد واجــد 
شــرایط و افــرادی کــه صالحیــت بیشــتری دارنــد 

زینب زینلی مقدم
عضو فعال دانشکده الهیات

رای بیاورنــد تــا در آینــده مســئولین کارآمــد، توانمنــد و متعهد روی 
کار بیاینــد. اگــر مــا در انتخابــات شــرکت نکنیم حــق رای خــود را از 
دســت داده ایــم بــا اینکــه بــا حضــور و مشــارکت خــود بــه نوعــی در 
ــرای همــان آینــده  ــم و می توانیــم ب آینــده کشــور شــرکت کرده ای
برنامــه ریــزی داشــته باشــیم. حجــت االســالم والمســلمین بهــرام 
ــر سرنوشــت خــود  ــد انســان هــا را ب ــان اینکــه خداون ــا بی ــر ب دلی
مســلط کــرده اســت و همــه مــا بــا شــرکت در انتخابــات می توانیــم 
بــر سرنوشــت خــود حاکــم شــویم اظهــار کردنــد: »مــا انســان هــا 
چــون صاحــب اراده هســتیم پــس بایــد در انتخابــات شــرکت کنیــم 
ــی  ــت هژمون ــی و تقوی ــع مل ــتای مناف ــود در راس ــور خ ــا حض و ب

برمی داریــم«. گام  قــدرت 

گام عبادی
ــم. در  ــر می داری ــادی ب ــک گام عب ــات ی ــور در انتخاب ــا حض ب
ــور  ــرکت و حض ــا ش ــتیم، ب ــر هس ــور مؤث ــات کالن کش تصمیم
ــه را  ــور و منطق ــات کش ــوند، ثب ــوس می ش ــمنان مان مای ــا دش م
ــم، اســتقالل کشــور حفــظ می شــود، مشــارکت در  حفــظ می کنی
ــردم و مســئوالن می شــود.   ــی و وحــدت م ــات ســبب همدل انتخاب
گرانــی و وضــع بــد اقتصــادی و معیشــتی بهانــه ای بــرای شــرکت 
ــد دم از  ــی می توان ــه کس ــرا ک ــود، چ ــات نمی ش ــردن درانتخاب نک
اعتــراض و نقــد بــر وضــع کنونــی جامعــه بزنــد کــه مســایل کشــور 
ــا بی تفاوتــی از کنــار آن عبــور نکــرده  ــرای او اهمیــت داشــته و ب ب
اســت .  فــردی کــه دغدغــه معیشــتی و اقتصــادی کشــورش را دارد، 
بایــد  در تصمیمــات کالن کشــور حضــور داشــته باشــد، چــرا کــه 

همــه تاثیــر گذارنــد.

اختیار سرنوشت ساز
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تئاتـــر های قرآنی  )داســـتان انبیـــاء(، آموزش در بیـــرون از فضای 
کالس و اســـتفاده از ابزار متفاوت آموزشـــی بـــه دور از فضای کالس، 
فرد خوانی و پرســـش از افـــراد به صورت داوطلبانـــه، از دانش آموزان 
بخواهید پیـــام قرآني و برخـــي از آیات مشـــهور را در آیات درس یا 
مصحف شـــریف پیدا کنند، دانـــش آموزان را تشـــویق کنید در بین 
نماز ظهـــر و عصر یک صفحه یا کمتر از آن را در نمازخانه ي مدرســـه 
بخوانند، از هر موقعیت مناســـب ضمن اشـــاره به معـــارف و آموزه 
هاي اخالقـــی, به آیات قـــرآن اســـتناد کنید، احســـاس بچه ها را 
درباره ي تالوت روزانه ی قرآن موضوع انشـــاء کالســـی یا مســـابقه 
در مدرســـه و منطقه قرار دهید، در جلســـات آمـــوزش خانواده به، 
موضـــوع اهمیت انس روزانـــه ی دانش آموزان با قـــرآن تأکید کنید، 
با پرســـش از معنای کلماتی که در فارســـی و قرآن مشترک هستند, 
بچه هـــا را به فهم لغـــات و ترجمه ي آن و نیز یافتـــن هم خانواده ي 
لغات عادت دهید، داســـتان هـــاي کتاب را همراه بـــا پخش قرائت 

آیات مربوطـــه برای بچه هـــا تعریف کنید.

کالس کاربردی
در نتیجـــه مـــوارد ذکـــر شـــده در ســـاختار 
کتـــاب هـــای قرآنـــی بایـــد بـــه 
ــه  ــه در آن بـ ــی کـ ــوا اصلـ محتـ
ـــاره  ـــوان اش ـــی می ت ـــهای اخالق ارزش
ـــت  ـــده هوی ـــل کنن ـــه کام ـــرد ک ک
فرهنگـــی اســـالمی جامعـــه 
ـــاختار   ـــه س ـــت؛ در تهی ـــا اس م
ــل  ــه اصـ ــد  بـ ــوا بایـ محتـ
تناســـب متـــن بـــا هـــدف 
بـــا  اولیـــه و ســـازگاری 
میـــزان دانـــش مخاطبـــان 
ـــه تولیـــد محتـــوا زد  دســـت ب
بنابرایـــن نویســـندگان و برنامه 
ـــد در تالیـــف کتـــب  ـــزان بای ری
بـــه ایـــن نـــکات توجـــه داشـــته 
باشـــند. صـــرف یادگیـــری لغـــات 
ـــش  ـــه دان ـــا کمکـــی ب ـــی نه تنه عرب
آمـــوز نمـــی کنـــد، بلکـــه باعـــث 
ــود،  ــه از آن درس زده شـ ــود کـ می شـ
چراکـــه احســـاس می کنـــد درس قـــرآن 

ی  د بـــر ر ــرآن در کا ــردن قـ ــردی کـ ــدارد. کاربـ ــرای او نـ بـ
ســـبک زندگـــی دانش آمـــوز  از مهم تریـــن راهـــکار هـــای اصـــالح 

درس قـــرآن در آمـــوزش و پـــرورش می توانـــد باشـــد.

حدیثه   سعادتی
دبیر فرهنگی  دانشکده  الهیات

نقد و برسی کالس های قرآن آموزش و پرورش

یکــی از ویژگی هــای جامعــه اســالمی در خصــوص تعلیــم و تربیــت 
ــه  ــرورش اســت ک ــوزش و پ ــت و اخــالق اســالمی در آم ــتن هوی داش
حفــظ وصیانــت از آن ضــروری اســت.   از ایــن رو یکــی از مولفه هــای 
حفــظ ایــن مهــم تالیــف کتــب درســی قــرآن جهــت آشــنایی  بیشــتر 
ــی خودشــان اســت. یکــی  ــت دین ــا فرهنــگ  و هوی ــوزان ب ــش آم دان
ــه از  ــت ک ــرآن اس ــا، ق ــور م ــی در کش ــای درس ــن برنامه ه از مهمتری
پایــه اول تــا دوازدهــم تحصیــالت رســمی جــزء موضوعــات درســی همه 
ــت  ــت تربی ــا مأموری ــن درس ب ــدون شــک  ای ــوزان اســت ب ــش آم دان
ارزشــی اخالقــی نظــام تربیت رســمی و عمومــی ارتبــاط اســتواری دارد.

ظاهر قرآن هدف نهایی نیست
ـــورت  ـــگران ص ـــط پژوهش ـــه توس ـــی ک ـــق تحقیقات ـــفانه طب متاس
گرفتـــه اســـت و طبـــق آمـــار و نتایـــج در دســـت در میابیـــم  کـــه تربیـــت 
ـــا می باشـــد  ـــی کـــه جـــزء مهمـــی از فرهنـــگ اســـالمی جامعـــه م اخالق
ـــرآن باشـــیم  ـــب ق ـــا در کت ـــوا و آموزه ه ـــه محت ـــن گون ـــاهد ای ـــد ش و بای
ـــگ اســـت  ـــه ایـــن مســـائل بســـیار کـــم رن ـــا ایـــن حـــال توجـــه ب ـــی ب ول
ـــات  ـــظ لغ ـــم، حف ـــرآن کری ـــی ق ـــوزان روانخوان ـــش آم ـــا دان ـــتر ب و بیش
عربـــی و امـــور مشـــابه ایـــن مســـائل کار می شـــود کـــه در جـــای 
خـــود گاهـــی دشـــوار هســـتند بـــه قولـــی بـــا پرداختـــن بـــه ایـــن 
ـــه فهـــم و درک  ـــی ک ـــی از اصـــل موضـــوع و محتوای مســـائل حاشـــیه ای
ـــط  ـــن  محی ـــاد ای ـــود و  ایج ـــت دور می ش ـــرآن اس ـــدف ق ـــت ه و دریاف
هـــای اضطـــراب آور و فشـــار از جانـــب معلمیـــن بـــرای آمـــوزش مفاهیـــم 
غیـــر ضـــروری موجـــب دوری برخـــی دانـــش آمـــوزان از آمـــوزش و 

یادگیـــری صحیـــح قـــرآن اســـت در نظـــام آمـــوزش کشـــور 
ـــه  ـــود ب ـــه خ ـــوری ک ـــی از ام ـــا یک یـــی م تنها

مانـــع از آشـــنایی بیشـــتر  افـــراد 
ــد  ــی می باشـ ــم اصلـ ــا مفاهیـ بـ
موضوعـــات   بـــه  پرداختـــن 
پرتکـــرار بســـیار هســـتند بـــرای 

نمونـــه از اول تـــا دوازدهـــم 
بـــه مســـائلی چـــون احتـــرام 

بـــه یکدیگـــر و روایـــات  و 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــص قرآن قص
ایـــن موضوعـــات هـــم 
جـــای  در  می تواننـــد 
خـــود مناســـب باشـــند 
ــی  ــئله ابتدایـ ــا مسـ امـ
ــا  ــه آیـ ــت کـ ــن اسـ ایـ

و  درک  مـــا  مخاطـــب 
ــائل  ــن مسـ ــی از ایـ دریافتـ
ـــد  ـــه بای ـــر ن ـــر اگ ـــا خی دارد ی

در پـــی راه کار هایـــی باشـــیم تـــا 
ـــم  ـــرآن و مفاهی ـــذب ق ـــراد را ج اف

قرآنـــی کنیـــم .

راه کارهای طالیی
قرار دادن نمره امتیازی برای تشـــویق بیشـــتر دانـــش آموزان، 
برگزاری مســـابقات تفســـیری و مفهومی آیات قرآن و در نظر گرفتن 
جوایز مناســـب، ایجـــاد انگیزه و شـــوق در دانش آمـــوزان با اجرای 

کالس قرآن یا کالس عربی؟
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