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به قلم گروهی از نویسندگان حوزة علمیة قم، تحت 
نظارت استاد، عالمه آیت اهلل جوادی آملی )دام ظله(، 
با اشراف همه جانبه به منابع وحیانی و با بهره گیری 
کامل از کتاب و سنت، و همچنین عقل برهانی و نیز 
با ژرف بینی خاص، همچون محدث بزرگ روزگار ما، 
جناب حاج شــیخ عباس قمی )رحمه اهلل(، صاحب 
اثری ماندگار و ســودمند، یعنی مفاتيح الجنان که 
راه سلوک بندگان و ارتباط انسان با خدا را از طریق 
انجام دادن  اعمال عبادی در ســه بخش نماز، دعا و 
زیارات، و بهره مندی از ثــواب و پاداش آن ها هموار 
کرد، کتاب دیگری بــا عنوان مفاتیح الحیائ که جلد 
دوم و مکمل آن محسوب می شود، به نگارش درآمد. 
ایــن کتاب شــئون دنیایی، به ویژه امــور اجتماعی 
بندگان را نیز با همان رویکرد، با آموزه های وحیانی 
مرتبط می ســازد، تا آدمی در زندگــی خود از این 
برنامه های الهی بهره مند شــود و از آثار آن، هم در 

دنیا و هم در عقبا سود ببرد.
بنابرایــن می توان نقطة مشــترک این اثر با کتاب 
مفاتیح الجنان را در این دانســت که انسان با داشتن 
ُحســن فاعلی و ُحســن فعلی، اعم از انجام اعمال 
عبادی، اخالقی، اجتماعی و سیاسی، از ثواب و پاداش 
الهی بهره مند می شود و در هر دو اثر به این ثواب ها، 
عقاب ها و آثار و پیامد رفتارها توجه شــده است. اما 
امتیاز این کتاب آن است که مباحثش ناظر بر رفتار، 
گفتار و حتی نیت هایی اســت که توجه و اهتمام به 
آن ها مناسبات فردی، اجتماعی و زیست محیطی او 

را تنظیم، تصحیح و اصالح می کند. 

ــاة ــح الحیـ مفاتیـ

4۶  رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش | دورة شانزدهم | شمارة 2 | زمستان 1399

معصومه حقيقت پژوه مطلق
کارشناسی ارشد مطالعات برنامة درسی

متن اصلی این کتاب شامل پنج بخش کلی است:
1. تعامل انسان با خود

2. تعامل انسان با هم نوعان
3. تعامل مردم و نظام اسالمی

4. تعامل انسان با حیوان
5. تعامل انسان با خلقت زیست محیطی

بخش نخســت کتاب که تعامل انســان با خود از 
دیدگاه روایات را مورد بررسی قرار داده، بعد از بیان 
اهمیت تفکر و تدبر و دانش اندوزی و تعلیم وتربیت، 
بــه اهمیــت کار و تالش در ســیرة انبیــا و ائمه 
)علیهم الســالم( پرداخته است. اســالم با تأکید بر 
تضمین روزی بندگان از سوی خدای متعال، سعی و 
تالش را توصیه کرده و در بسیاری از روایات از کار و 
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 با مجله های رشد آشنا شوید

مجله های دانش آموزي متوسطه
 به صورت ماهنامه و هشت شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شوند:

مجله های رشد عمومی و تخصصی، برای معلمان، دانشجومعلمان، کارشناسان 
وزارت آموزش وپرورش تهيه و منتشر می شوند.

.نشانی: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شمارة 4 آموزش وپرورش،  
            پالك 266.  

.تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir :وبگاه .

وزش ابتــدایی   رشد فناوري آموزشی   رشد آـم
 رشد مدرسه فردا    رشد معلم   رشد آموزش خانواده

 رشد آموزش قرآن و معارف اسالمي  رشد آموزش پیش دبستانی رشد آموزش تاریخ 
 رشــد آموزش تربیت بدنی  رشــد آمــوزش جغرافیا  رشــد آمــوزش ریاضی  
 رشــد آمــوزش زبــان و ادب فارســی  رشــد آمــوزش زبان هــاي خارجــي 
 رشــد آموزش زیست شناسی  رشد آموزش شــیمی  رشد آموزش علوم اجتماعی 
فیزیــك  آمــوزش  رشــد  کاردانــش   و  فنی و حرفــه ای  آمــوزش  رشــد   
 رشــد آموزش مشــاور مدرسه  رشــد آموزش هنر  رشــد برهان متوسطه دوم 

 رشد مدیریت مدرسه  

مجله های عمومي بزرگسال
 به صورت ماهنامه و هشت شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شوند:

مجله های تخصصي بزرگسال
به صورت فصلنامه و سه شماره   در سال تحصیلی منتشر می شوند:

برای دانش آموزان پیش دبستانی و پایة اول دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدایی

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی  آموزشی 

دفتر انتشارات و فناوری آموزشی 

مجله های دانش آموزي دبستاني
به صورت ماهنامه و نه شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شوند:

برای دانش آموزان دورة اول آموزش متوسطه 

برای دانش آموزان دورة اول آموزش متوسطه 

برای دانش آموزان دورة دوم آموزش متوسطه 

برای دانش آموزان دورة دوم آموزش متوسطه 

تالش برای روزی حالل، به عبادت برتر تعبیر شــده 
است. به این ترتیب، قرار گرفتن کار و عمل در کنار 
تعقل و علم همراه با ایمان و التزام به موازین اخالقی، 

از عوامل انسان ساز و ارزشی محسوب می شود. 
در بخش های دوم و سوم پیوند و ارتباط با دیگران 
)خلــق( را از راه هــای مهم رشــد و تعالی در همة 

زمینه ها و تقرب به خدای سبحان برشمرده است. 
و در بخش های چهارم و پنجم به ارتباط با خلقت 
و سالم نگه داشتن محیط زیست، یعنی رعایت حق 
زمیــن، هوا، آب، خاک، دریا، صحرا، کوه و دشــت، 
گیاهان، حیوانات و ســایر موجــودات و عرصه های 
زیست محیطی که با حیات فرد و جامعه پیوند دارند، 

پرداخته شده است. 
شــایان ذکر است که در ســند برنامة درسی ملی 
جمهــوری اســالمی ایــران )1391( و در الگوی 
هدف گــذاری،  پنج عنصر: تعقل، ایمان، علم، عمل و 
اخالق، و چهار عرصة ارتباط دانش آموز با خود، خدا، 
خلق و خلقت به صورت به هم پیوســته و با محوریت 
ارتباط با خدا تبیین و تدوین شده اند، به گونه ای که 
دانش آموزان بتوانند موقعیت خود را نسبت به خود، 
خدا، دیگر انســان ها و نظام خلقت به درستی درک 
و توانایی اصالح مســتمر موقعیت فردی و اجتماعی 

خویش را کسب کنند. 
در این اثر نفیس به طور مبسوط و طبقه بندی شده 
به ســه عرصة ارتباط انســان با خود، خلق و خلقت 
پرداخته شــده اســت. محققان، با بررسی بیش از  
شش هزار روایت، کوشــیده اند احادیث را به صورت 
کاربردی برای استفادة عموم مردم و برای معنابخشی 
به زندگی انسانی و تصویر سبک زندگی اسالمی در 
ابعاد گوناگون اخالقی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 

در این کتاب بگنجانند. 


