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 مراحل تدریس
زمان  فعالیت های مربوط به

 فراگیر معلم دقیقه

   5 ورود به کالس : پاک کردن تخته، خوش و بش با بچه ها، معرفی خود  -1

   : * ایجاد آمادگی و انگیزه -2

را می  بچه ها با واژه جنگ نرم آشنا هستند، شعر( زمان ورود به بحث : 2پیش بینی رفتار ورودی ) -3 15

 توانند معنی کنند، تعاریفی از بیگانه و دشمن دارند.
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 22 

   12 ادامه بحث : *** -5

  : ****( 1جمع بندی جلسه ) -6
 12 

    

 

 

 
 



 

 می روم پای تخته و می نویسم :  -*

 دانه گویدت!  )جهت اطالع مربی شعر از مولوی( دشمن ار چه دوستانه گویدت!                  دام دان گر چه ز

 فدای غیرت دشمن شوم که یکرنگ است             دو رنگم همیشه دلتنگمز دوستان 

 بچه ها کی اشعار رو معنی می کنه؟ .... زیر کلمات دوست و دشمن خط می کشیم. بچه ها معنی دشمن چیه؟ معنی دوست؟ 

به شخص و کسی که ضرر  آنکه عداوت می کند. بکار رود زشت طبع. به معنی مفرد و جمع -بددل  - ، بدنفسنفس و ذات :بد و زشت + من: از: دش ؛دشمن

 می رساند. 

 : خیرخواه، رفیق، یاردوست

 .…اینجا می توان کمی روی تضادی که از تعریف دشمن در این دو بیت پیش می آید صحبت کرد که باالخره دشمن بد است یا خوب است؟

اما بعضی وقت ها دوستان کارهایی می  .بد است و اگر به تو دانه هم نشان داد بدان که دام است ،توجه به معنی آن که ضد و مخالف من است دشمن با :نتیجه

 کنن که از صد تا دشمن هم برنمیاد کارهای احمقانه!

خوام اگه چیزی می دونن بگن .... بعد قرآن رو باز می کنم و از  تخته را پاک می کنم و روی تخته می نویسم دشمن در قرآن. از بچه ها می -**

بعد می گم بچه ها کی می دونه ریشه این دشمنی چیه؟ کی می دونه کجای قرآن  رو بخونه،  سوره یس 62یکی از بچه ها می خوام که  آیه 

را خودم از رو می خوانم و معنی می کنم مثل یک  33تا  32 سوره بقره آیاتو بچه ها جواب هایی رو ارائه می دن از داستان خلقت و ... اومده 

 قصه ما از اونجا شروع شد که پدر و مادر ما حوا و آدم خلق شدند ..... و به مرور با خواندن آیات قصه خلقت را تعریف کنید...داستان شیرین. 

ها در نظر گرفته است. لذا در طول  که خداوند برای انسانهای الهی برای رسیدن به رشد و کمالی است  هدف از خلقت الهی اطاعت از فرمان

سنجد. و وعده پاداش بهشت الهی به نیکوکاران ها، میزان اطاعت از این فرمان هدایت بخش الهی را می زندگی، با انجام امتحانات گوناگون از انسان

 و کیفر الهی به بدکاران در دنیا و آخرت، بوسیله انبیا داده شده است.

که در باال گفته شد ابلیس بر خالف امر الهی رفتار نمود و از بهشت رانده شد و تا روز مشخصی فرصت دارد. لذا  از دشمنی ابلیس همانگونه هدف

ها از عبادت خداوند، به هر شکل ممکن تالش خواهد نمود و از  برای فرار از مرگ و به تاخیر انداختن وعده عذاب الهی، در مسیر انحراف انسان

 طرفی مانع شکل گیری مقدمات ظهور امام مهدی علیه السالم خواهد شد که البته سرانجام شکست خواهد خورد.

چیزی برخالف واقعیتش خصوصا باطل را به لباس حق جلوه  کردنوانمود ) ها با استفاده از زر و زور و تزویر فریب انسان شیوه های دشمنی ابلیس

ی آلوده شدن به گناهان و توبه نکردن؛ توفیق عبادت الهی را از دست بواسطه عده ای ها، دادن(. از بین انساندادن و حق را به لباس باطل جلوه 

علم و شهرت  شوند. شیطان نیز در جهت مقاصد خود از امکانات مادی و معنوی آنها )ثروت،م اوامرش میهند و فریب شیطان را خورده و تسلیدمی

 ن این بخش را با اطالعات خود تکمیل نمایید()مربیا ، استفاده خواهد نمود....(و

 ایم و باید در اولین فرصت توبه کنیم!هر یک از ما نیز باید بدانیم؛ به هر میزان از عدم اطاعت الهی، فریب شیطان را خورده

بودند که پس از ایشان با علیه السالم یهودیان، پیروان حضرت موسی  سوره مائده( 32)آیه  ها در قرآن یهود است. انسان ترین دشمنسرسخت -***

)تورات(، در صدد برتری جویی و تسلط بر آدمیان و برده نمودن آنها و به خدمت درآوردن آنها در جهت  ایجاد تحریف در کتاب آسمانی ایشان

هی در قیامت ندارند. پیروان این نوع منافع خود و حاکمیت نژادی بر سایر اقوام غیر یهودی شدند. آنها اعتقادی به خداوند و وعده های عذاب ال

 نمی دست بر -نه در جهت اطاعت از پروردگار -تفکر مادی و نژادپرستانه در طول تاریخ، مانند شیطان از هیچ تالشی برای رسیدن به اهداف خود

 دارند.

اند و تا همیشه تاریخ درگیری بین حق پیوسته گیری جبهه اهل کفر و پیروان شیطان، اهل ایمان با پیروی از انبیای الهی به جبههدر مقابل شکل

، به وقوع خواهد پیوست و پیروزی از در زمان آخرین منجی الهی بشریتجبهه حق و جبهه کفر ادامه خواهد داشت. البته نقطه اوج این درگیری، 

 آن پیروان حق و پرهیزگاران خواهد بود.

 انواع جنگ

ها، شهرها و وارد شدن انتقال سالح ها و لشکرکشی سربازان نظامی به مرزهای جغرافیایی و کشتن انسانها و تخریب خانه جنگ سخت .1

 جنگ تحمیلی ارائه شود( ی درباره انقالب و به راه انداختن)توضیحات خسارات مادی و جانی به هر دو طرف

ه تر نسبت به جنگ سخت به دشمن )در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی تخریب افکار و عقاید و وارد کردن خسارات گستردجنگ نرم  .2

)در جنگ احد  و سیاسی(  با کاهش چشمگیر خسارات جانی و بدون نیاز به حضور فیزیکی در مرزهای جغرافیایی و عدم درگیری فیزیکی

 هم بپاشد( ر کشته شده است تا سپاه پیامبر ازبه دروغ گفتند پیامب

 
 



 

 

 قسمت یک جمع بندی کلی درباره دشمن، دشمن اصلی، در تیم شیطان بودن یا در تیم ائمه و درک فضای جنگی ارائه می دهیم. در این -****

 صحبت خواهیم کرد.در جلسه بعد راجع به جبهه حق و باطل، جنگ رسانه ای و ویژگی های جنگ نرم 

 

 جنگ اُحد در مرحله نخست:

داد، در دو مرحله مختلف انجام گرفت؛ در مرحله اوّل قریش شکست خوردند و در مرحله دوم شکست نصیب مسلمانان شوّال رخ  15جنگ اُحد که روزشنبه 

 شد.

جب تضعیف جنگ ابتدا تن به تن بود و نُه تن از پرچمداران قریش پشت سر هم وارد میدان شدند که یکی پس از دیگری به هالکت رسیدند و این موضوع مو

سرانجام ناگزیر به حمله عمومی شدند و جنگ به اوج خود رسید، به طوری که هند و دیگر زنان قریش که از زیبایی و آرایش برخوردار روحیه آنان گردید. 

ده و کشته بودند، برای تشویق مشرکین وارد معرکه شدند و در میان صفوف می چرخیدند و دف زنان و گریه کنان جنگ جویان خود را با اسم و رسم صدا کر

 گان بدر را به یاد آنان می آوردند.شد

مقابل مسلمانان  کلماتِ: ننگ و شرف و حمیّت و غیرت و ... را با آهنگها و آوازهای محرّک و حماسی می خواندند و مشرکان را بر حمالت شدید و پایداری در

 تشویق می کردند.

آنها ابودجانه و حمزة بن عبدالمطّلب و علی بن ابی طالب وارد صحنه شدند و طبری می گوید: در هنگامه جنگ تهاجمی، عدّه ای از مسلمانان و در رأس 

وَقاتَلَ اَبودجانة »تا آخر صفوف پیش رفتند، در نتیجه خداوند مسلمانان را پیروز گردانید و شکست قطعی را بر مشرکان وارد آورد؛  دشمن را در هم شکستند و

علیّ بن ابیطالب فی رجالٍ من المسلمین، فَأَنْزل اللّه نَصرَهُ وصدّقهم وعده فحسُّوهم بالسیوف حتّی کشفوهم حتّی أمعَن فی النّاس وحمزةُ بن عبدالمطّلب وَ

 (3)«.وکانت الهزیمة ال شکّ فیها

به درّه ها و کوه ها  و لذا کار بر قریشیان سخت گردید و در تهاجم عمومی هم نتوانستند کاری از پیش ببرند و هزیمت و فرارشان آغاز شد و از ترس جان خود

 پناه بردند و مقرّ خویش را بدون مراقب رها ساختند.

 مسلمانان! مرحله دوّم جنگ و علل شکست

مقرّ آنها پس از شکست سختی که بر قریش وارد گردید، صحنه جنگ دگرگون شد؛ زیرا گروهی از مسلمانان که هزیمت دشمن را دیدند، به درون درّه ای که 

د، و به جمع آوری غنیمت پرداختند. در این هنگام گروه تیراندازان که به دستور رسول خدا صلی اهلل علیه و آله در دهانه درّه پاس می دادنبود حمله بردند 

 علی رغم مخالفت فرمانده شان، عبداللّه بن جبیر، بجز ده تن، به سوی مقرّ مشرکان برای غارت غنائم پایین آمدند.

راه  ب سوارانِ قریش از این فرصت استفاده کرد و با همراهانش کوه را دور زد و عبداللّه بن جبیر را با یاران اندکش به سادگی از سرخالدبن ولید، فرمانده اس

ن قریش دیگر زنا برداشت، آنگاه از دهانه درّه فرود آمد و مسلمانانی را که از همه جا بی خبر بر سر غنایم گرد آمده بودند به زیر شمشیر گرفت و از سوی

فراریان خود را  صحنه گردان غائله شدند و از کوه سرازیر گشته موها را پریشان و گریبان ها را چاک کردند و با پستان های برهنه و فریادهای جنون آمیز،

 بازگرداندند و حمله مجدّد دشمن آغاز شد! این اوّلین عامل شکست مسلمانان بود.

نقش داشت خبر کشته شدنِ رسول خدا صلی اهلل علیه و آله بود. در گرماگرم جنگ و درگیری که پیامبر مجروح شد  دوّمین عاملی که در شکست سپاه اسالم

این خبر در میان سپاه شرک و در جبهه پریشان مسلمانان به سرعتِ برق پیچید و موجب  «محمّد کشته شد!»فریاد برآورد: « سراقه» و در گودالی افتاد،

 تقویت روحی مشرکان گردید. شکست روحیه مسلمانان و

در میان این گروه آنچنان سردرگمی و از هم « ابن عقبه»اینجا بود که گروهی از مسلمانان دست به عقب نشینی زدند و فرارشان شروع شد و به گفته 

 (9)گسیختگی به وجود آمد که به جای دشمن به خودی ها حمله می کردند و برادر مسلمان خود را مجروح می ساختند.

 مورّخان، از جمله طبری صحنه این مرحله از جنگ را چنین توصیف می کند:

فتادند. بعضی مسلمانان با پدید آمدن شکست و شایعه کشته شدن رسول خدا صلی اهلل علیه و آله ، به سه گروه تقسیم شدند: تعدادی مجروح شده و از کار ا»

فرار کردند و جان به سالمت بردند! )وکان المسلمون لمّا أصابهم ما أصابهم من البالء اثالثا؛ ثلث قتیل  استقامت ورزیدند تا به شهادت رسیدند و گروه سوّمی

 (12)وثلث جریح وثلث منهزم(.

                                                                          


