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خیر و شر دو چیزی است که هر انسانی در طول زندگی اش به واسطه آن آزموده میشود تا در اثر آن 
بتواند راه هدایت را طی کند. این توان گزینش خیر و دوری از شر، که به اختیار معروف است در دوره 

ن اقدام به آموزش مهارتهای خیرگزینی نمود. این مهارت ها دوم رشد فعال میشود. لذا از این سن میتوا
به باال بردن توان اختیار به واسطه باال بردن توان تفصیل مسائل و ترجیح و گزینش بهترین آنها منجر 

 .میشود و فرد را در انتخاب هایش مساعدت می نماید

سالگی شروع شود سن آمادگی برای  7و  6سالگی یا  5 که ممکن است ازعمر انسان هفت سال دوم 
 بلوغ است. 

سنی است که در آن الزم است قوه اختیار کودک فعال شود و بتواند آگاهانه در زندگی خود تصمیم بگیرد 
گیری و سازی تصمیملذا این دوره، دوره فعال ریزی کند.های بلند برنامهو با اهداف مشخص و افق

 سازی مهیا شود. زندگی است و الزم است مقدمات و لوازم این فعال ریزی دربرنامه
ترین دوره عمر رسد این دوره باشکوهت این دوره به نام دوره عبودیت معرفی شده و به نظر میادر روای

 تواند بایدها و نبایدها را به صورت کامالً رضایتمدانه بپذیرد. انسان است که در آن می
گیری و نیز در تصمیمآنها در تشخیص بایدها و نبایدها و عمل به  بایستمیاموری که ترین یکی از الزم

 ریزی مورد توجه قرار گیرد، تقویت انواع تفکر است. و برنامه
با توجه به مطالب فوق  بررسی کرد. «خیرگزینی»تر جامعتحت عنوان توان محورهای یاد شده فوق را می
 گیرد عبارتست از:ورد توجه قرار میبرخی از آنچه در خیرگزینی م
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 ها ها و بدیی خوبیشناخت تفصیلی و جزئ .1
 « بدتر»نسبت به « بد»و « خوب»نسبت به « بهتر»دادن ترجیح .2
 دستیابی به تصمیمی درست در رابطه با موضوعات زندگی بر مبنای حکم خدا .3
 تقویت اراده در اجرای خیر تشخیص داده شده و تحقق آن .4

 یر محقق شود:زخیرگزینی الزم است موارد  برای طی مراحل
  در فرد فعال شود.تفکر 
 گیری در فرد ایجاد شود.قدرت تصمیم 
 ریزی در فرد تقویت گردد.قدرت برنامه 
 .عزم به انجام حکم الهی در فرد احیا شود 
 .موانع عمل به خیر شناسایی و برطرف گردد 

های شود تا پس از تمرینفرزندان القا میو مربیان به در این دوره موارد یاد شده، ابتدا با کمک والدین 
 مکرر، در آنها به صورت خودجوش انجام پذیرد.

کند فعال شده و از تقلیدهای کورکورانه و ناهشیارانه پرهیز میکودک توان تفکر و تعقل در بدین ترتیب 
های مختلف د از بحرانتوانیابد و میو با تشخیص و گزینش خیر، به کنترل درونی یا تقوا دست می

 داری است.درونی و محیطی رهایی یابد. به همین دلیل شکر نعمت اختیار، در تقوا و خویشتن
با فعال نبودن تفکر و تعقل و یا اختالل در آن، فرد کنترل درونی خود را از دست داده و دچار انواع 

 شود. طغیان می
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به صورت  1سازی خیرشر، فرایندشناسی خیر و نظام های معناشناسی خیر ومطالب کتاباین نوشتار در 
  2است.شده کاربردی و تفصیلی طرح 

لذا  .باشدرویج خیر در خانه و مدرسه و مساجد میدهی ترسد بهترین پایگاه سامانبه نظر میاز سویی 
ی و ریزمراحل تشخیص خیر و پرهیز از شر، داشتن توان تفصیل و ترجیح خیر و نیز برنامهالزم است 

های معنوی مساجد و مدارس به افراد والدین و نیز تحقق خیر، توسط مربیان با تقوا و با درایت در پایگاه
 فرزندان سنین هفت تا چهارده سال تعلیم داده شود. 

در سنین نیز در همان سن و  ها در افرادع بسیاری از سرکشیهایی، از وقوشک ترویج چنین آموزشبی
 اهد شد.باالتر جلوگیری خو

 کتاب در سه بخش زیر تنظیم شده است:
شناسی، در این بخش به والدین و مربیان ضرورت شناخت کودکان این سن و بخش اول: نیاز و ذائقه

 کند.کند و نیز در نظر داشتن ذائقه و مطالبات آنها را گوشزد میهایی که آنها را تهدید میآسیب
کند و شود که تقوا را در فرزندان نهادینه میهایی طرح میدر این بخش راهبردها و مهارتبخش دوم: 

 دهد.به آنها خیرگزینی آموزش می
در آن به ضرورت فعالیت داشتن فرزندان در  که سازی فرزندان با محوریت مساجدبخش سوم: ایمن

 مساجد و هدایت آنها توسط نماز اشاره دارد.  
 است: محورهای مهم این سه بخش در نمودار زیر آمده

 
                                                           

 .ت مدرسه قرآن و عترت )علیهم السالم(انتشارا  1
 ها به سایر این کتب نیز مراجعه کرد.تواند برای تفصیل بیشتر مهارتجلدی منظومه رشد است که می 28های این سه کتاب از مجموعه کتاب 2
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 شناسی نیاز و ذائقهبخش نخست: 
 تقویت تقوا افزاییمهارتبخش دوم: 
 مساجدنماز و محوریت ندان با زسازی فرایمنبخش سوم: 
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