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 هاسخنی با بچه
 سالم

کنید، انواع فردی  گرفته و راه به جایی ندارد تصور  که از هر سو آب آن را فرا کوچک  ای غذاها و امکانات بررا در یک جزیره 
 ، فقط از انسان دیگری خبری نیست.زنده ماندن در آن جزیره وجود دارد

 آید؟هایی برای زندگی چنین فردی به وجود میها و فرصتبه نظر شما چه موقعیت
... 

که این موقعیت خیلی هم بد نیست،ممکن است  که بخواهد مانع آزادی  پاسخ بدهید  او چون انسان دیگری نیست 
که دلش بخواهد می کاری  ست، تواند انجام بدهد، اصال او تنها مالک آن جزیره است، همه آنجا برای اوبشود، پس هر 

که آدم صاحب یک جزیره باشد.  چه لّذتی دارد 
... 
 د.کنلت خوشحالی و آزادی مفرط طی میروزهایی را با همین حااو 
... 

 آن لّذت سابق را ندارند. شوند، دیگرآرام آرام برخی چیزها تکراری می
که دیگر تنفرآمیز میبرخی لّذت که همیشه بودهها  که همانطور هستند   اند.شوند، از بس 

کم می کم  که او بخواهد مالک باشد و دیگرانرود، احساس مالکیت هم  ند، فقط نباش چون اساسا انسان دیگری نیست 
که مالک باشد یا ناوست و خودش، چه فرقی می خود  .باشدکند 

کنون در آزاد بودن  که ، اینکه اصال انسان در جزیرهکردشک باید نیز ا ای محبوس شده باشد، مگر آزادی است، هر چند 
کاری هم انجام بدهد.  در آن قفس بزرگ بخواهد هر 

... 
که نیازهای فراموش شده   د.دهاو آرام آرام خود را نشان میاینجاست 

... 
 ،استها تنگ شده او دلش برای خیلی

کند،نیاز به آنها دارد تا بتواند آرامش از دست رفته  اش را پیدا 
 او حتی نیاز دارد به حرف زدن و حرف شنیدن،

کردن و همنشین شدن و ...  او نیاز دارد به دوست داشتن، ابراز محبت، نگاه 
کافی است   انسانی را بیابد،پس فقط 

که دنیا را به او داده  اند،آنوقت است 



 

 

 هایش را بدهد تا با آن انسان همنشین شود،شود تمام آن جزیره و آزادیمیحتی حاضر 
که سال گر آن انسان خواهر یا برادری باشد  کردهحتی ا  اند،ها با هم جنگ و دعوا 

کنار هم بودن را می  داند،او دیگر قدر این 
 ،کرد کاری او را عصبانی نخواهد   پس هر حرفی و هر 
 کسی قطع رابطه کرد، به راحتی با   نخواهد 
 داند،او قدر لحظه لحظه با دیگران بودن را می 

گذاشتن ذهنیت کنار  کردن، توقع نداشتن،  کمک  که محبت داشتن،  کالم احسان به دیگران، و اینگونه است  ها و در یک 
 گیرد.تمام زندگی آن فرد را می

 دهید؟ترین رفتار را از خود بروز میو شایستهراستی شما چقدر در رفتار با دیگران احسان داشته و بهترین و نیکوترین 
 .کرده است که شما را به دلیل درس نخواندن تنبیه   در مقابل معلمی 
 .که خطایی مرتکب شده و از شما عذرخواهی نکرده است  در مقابل دوستی 
 کاری را از شما می که  که مطابق حکم خداوند نیست.در مقابل پدر یا مادری   خواهد 
 که از شما درخواستی نموده است.در مقابل یک ا  نسان غریبه 
 که با لحن خوبی با شما صحبت نمی  کند.در مقابل یتیمی 
 کرده و مدتی است حرف نمی که با شما دعوا   زند.در مقابل خواهر یا برادری 

ن به های احساکند تا مهمترین مهارت، سعی میهای مبارکه علق، عبس و همزهری از سورهگیکتاب حاضر با بهره
کند.  دیگران را برای شما معرفی 
کتاب در   قسمت برای شما بیان شده است: 4در این راستا مطالب 

 که بحث مربوط به آن درس را شروع میقسمت اول مقدمه  کند.ای است 
 کردن در آن سوره مطرح میدر قسمت تدبر در قرآن یکی از سوره  شود.های نامبرده مطرح شده و روشی برای تدبر 
  کتاب درسی در آورده شده و سپس به ارتباط آن درس با مطالب مورد « 1 دین و زندگی»قسمت سوم خالصه 

 نظر در این درس اشاره شده است.
  تحقق محورهای تربیتی آن درس به شما پیشنهاد داده تعدادی تمرین عملی برای هر درس در قسمت پایانی

 شده است.
گونهکتاب حاضر  کهبه  کرده، تمارین آن را انجام داده و خودتان خود شما هم می ای نوشته شده است  توانید آن را مطالعه 

گفتگو در خصوص مطالب مطرح شده و همچنین ارجاع  گرچه اجرای آن با جمعی از دوستان، بحث و  کنید، ا یابی  را ارز
کند.ها و مشورت با معلمان میپاسخ  تواند نتایج بهتر و موثرتری را برای شما ایجاد 



 

 

 
  



 

 

 درس اول
 شناخت جایگاه خود و دیگران

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !توجهی هستیواقعا آدم بی مالحظه و بی
 

کرده و یا آنکه آن را شنیده باشید. آن جمله باال، جمله گفتگوهای روزانه خود از آن استفاده  که ممکن است در  ای است 
که مسئله را حساس و نیازمند به توجه می که این جمله در آن بیان میکند، شرایط و چیزی   شود.موقعیتی است 

گرفته و حس خود را نسبت به بیان این جمله در آن موقعیت، بیان  کنون جمله باال را در هر یک از حاالت زیر در نظر  ا
 کنید.
 گفتگو با  معلمی گرددر طی  که  شا  گوید: ....میدهد، اشتباه او را به او تذکر میخود در حالی 
  که درخواستی را پدر در مواجهه با فرزندی کرده استخود   گوید: ....، میاز او مطرح 
  گوید: ....میهستند خطاب به دوستش، ی ملتمرین عانجام دادن یک یکه در حال در حالدوستی 
  گل خوردن خطاب یکن دیگرییکی از بازیکنان تیم پس از    گوید: ....می، به باز

که مشاهده می کامال با هم متفموقعیتیک جمله واحد در  کنید بیانهمانطور  گفت می اوت است.های مختلف،  توان 
کامال ارتباط دارد و نمی توان بدون در نظر داشتن این عملکرد ما در هر موقعیتی، به نقش و جایگاه ما در آن موقعیت 

کاری را انجام داد.نکته  ، 



 

 

که میبرای درک  خواهید به او را به فردی متذکر شوید. به عنوان مثال می مطلبیخواهید بهتر این موضوع در نظر بگیرید 
که  یاد است و این باعث میبگویید  که او میسرعت حرف زدنش ز که بعضا افراد متوجه مطلبی   گوید، نشوند.شود 

کنون خود را در موقعیت که در هر موقعیتی چگونه این مطلب را بیان میا گرفته و بگویید    ید:کنهای زیر در نظر 
 کاری از من ناراحت است، در حالیکه من هم به درستی متوج که ایشان به مادرم به دلیل انجام ندادن  کاری  ه 

گفته بود  گویم ....به ایشان می ، نشده بودم.من 
 کالس و تعدادی از بچهمن  ،مدیر مدرسه ها را جویا شده را به دفترش فراخوانده و ّعلت رفتار برخی از بچههای 

 گویم ....ه ایشان میب است.
 گوشزد مییکی از اهالی محّله بچه کرده و مطالبی را به آنها  ها فرصتی پیدا در میان صحبت نماید.ها جمع 

 گویم ....کرده و به ایشان می
 کوه یا پارک رفته کرده و میایم، در میان صحبتبا یکی از دوستان نزدیکم به   گویم .... ها به او رو 
 کوچکترم که می خواهر  که چرا چیزی را  کردن است  گریه  کرده و خواهد به او نمیدر حال  دهند، به او نگاه 

 گویم ....می
ترین هر یک از ما باید موقعیت و جایگاه خود را به درستی بشناسیم تا در ارتباط با دیگران بتوانیم بهترین رفتار و خوب

کنش را داشته باشیم.  وا
 سوره مبارکه علق درشناخت جایگاه خود با تدبر 

کرده و ترجمه آن را با دقت بخوانید.  سوره مبارکه علق را مطالعه 
که آیه انتهایی این سوره، سجده واجب دارد.  کنید )چه با کامل بدین ترتیب چنانکه آیه را ]دّقت داشته باشید  قرائت 

کامل آن آیه را بشنوید،  صدای بلند و چه با صدای آهسته( که به سجده و یا آنکه قرائت  ید.الزم است   برو
گرفتن ی زمین  و همچنین سجده واجب نیاز به وضو  کافی است مواضع هفتگانه سجده بر رو رو به قبله بودن ندارد، فقط 

گرچه خواندن ذکر قرار   قاً یو تصد ماناً یاهلل ا اال اله اهلل حقًا حقًا ال اال اله ال »بگیرد. این سجده نیاز به خواندن ذکری ندارد، ا
« ریستجخائف م فیضع لیال مستکبرًا بل انا عبد ذل مستنکفًا و رب تعبدًا و رقًا ال ایورقًا سجدت لک  ًة یاهلل عبود اال اله ال

 مستحب است.
که خواندن آیه با چشم و یا در دل، به صورتیکه با زبان و صوت قرائت نشود و یا خواندن ترجمه آیه   وبه یاد داشته باشید 

کامل قرائت شود، الزم است به  یا خواندن که آیه  قسمتی از آیه، هیچیک نیاز به سجده ندارد، لیکن به هر تعداد دفعه 
 [همان تعداد سجده انجام شود.

 ترجمه آیات
حِي  ْْحِن الر َّ  به نام خداوند بخشنده مهربان ِبْسِم اهَّلِل الر َّ



 

 

 ترجمه آیات

قَّ  لَّ ذي خَّ
كَّ ال َّ ِ ب   ِباْسِم رَّ

ْ
أ که )همه آفریدهبخوان  (1) اْقرَّ کتاب را با شروع( به نام پروردگارت، آن  ها را )این 

 او( آفرید.
ٍق ) لَّ ْنسانَّ ِمْن عَّ قَّ اْْلِ لَّ  انسان را از لختی خون بسته شده آفرید. (2خَّ

مُّ ) ْكرَّ
َّ
كَّ اْْل ب ُّ  وَّ رَّ

ْ
أ کریم (3اْقرَّ که پروردگار تو  کریمان( استبخوان در حالی   .تر )از همه 

ذي 
ِم )ال َّ لَّ مَّ ِباْلقَّ

ل َّ که به وسیله قلم (4عَّ کس   علم آموخت. ،آن 
ْم  ْعلَّ ْ يَّ ْنسانَّ ما َلَّ مَّ اْْلِ

ل َّ که نمی (5)عَّ  دانست آموخت.به انسان آنچه را 

ْطغى يَّ ْنسانَّ لَّ ل َّ ِإن َّ اْْلِ  (6) كَّ
کنند بلکه( به یقین انسان چنین نیست )که آنها این نعمت ها را شکر 

 کند،طغیان می
ْغىن آهُّ اْستَّ ْن رَّ

َّ
که  (7) أ  بیند.بنیاز خود را بیآن هنگام 

ْجعى ِإن َّ ِإىل كَّ الر ُّ ِ ب   تردید بازگشت به سوى پروردگار توست.بی (8) رَّ
ْْنى ذي يَّ

ْيتَّ ال َّ
َّ
أ  رَّ

َّ
که بازمی (9) أ کسی   دارد،به من خبر ده، آیا آن 

( 
ّل َّ ْبدًا ِإذا صَّ که نماز بنده (10عَّ  خواند )آیا مستحق عذاب نیست(؟!میاى را وقتی 

دى ّلَّ اْْلُّ ْيتَّ ِإْن كانَّ عَّ
َّ
أ  رَّ

َّ
گر  (11) أ  ؟بر هدایت باشد به من خبر ده، ا

ْقوى رَّ ِبالت َّ مَّ
َّ
ْو أ

َّ
 ؟!ا )دیگران را( به تقوى فرمان دهدی (12) أ

 
ىل َّ وَّ بَّ وَّ تَّ ذ َّ كَّ ْيتَّ ِإْن 

َّ
أ  رَّ

َّ
 (13)أ

کننده، حق  گر )این نهی  ى بگرداند به من خبر ده، ا کند و رو را( تکذیب 
 )آیا مستحق عقوبت نیست(؟!

رى ن َّ اهَّللَّ يَّ
َّ
ْم ِبأ ْعلَّ ْ يَّ  َلَّ

َّ
که خداوند می (14) أ  بیند؟!آیا ندانست 

ع ْسفَّ نَّ ِه لَّ ْنتَّ ْ يَّ ِِئْ َلَّ ل َّ لَّ ِة كَّ اِصيَّ ًا ِبالن َّ
(15) 

گر )از عنادش( پندارد عذابش نمیچنین نیست )که می کنیم(، مسّلما ا
 کشیم.گیریم و )به سوى عذاب( مینایستد موهاى پیشانیش را می باز

ٍة ) ٍة خاِطئَّ كاِذبَّ ٍة  کار را. (16ناِصيَّ  پیشانی دروغگویی خطا
هُّ ) ْدعُّ ناِديَّ ْليَّ  ( فرا خواند.ی خودهمنشینان خود را )براى یارپس  (17فَّ

ةَّ ) باِنيَّ ْدعُّ الز َّ نَّ  خوانیم.ما هم مأموران آتش را فرا می (18سَّ
ْد وَّ اْقتَّ  ِطْعهُّ وَّ اْسجُّ ل َّ ال تُّ ِرْب كَّ

 ]سجده واجب[ (19)
کارى بکند(، هرگز از او اطاعت مکن و )به  چنین نیست )که او بتواند 

 .نزدیک شوخداى خود( سجده نما و 
ک موضوعی آیات، سوره را دسته کرده و برای هر دسته عنوانی در نظر بگیرید.با توجه به اشترا  بندی 

 عنوان دسته آیات دسته آیات

 تا .....  1  آیات
ک کردن با معرفی خداوند به اینکه انسان را از خون بسته شده آفریده است و آنچه را  ه امر به قرائت 

 دانسته بواسطه قلم به او آموخته است.نمی



 

 

کنید، چه موضوعی را می توانید به عنوان موضوع محوری سوره در نظر بگیرید. در یکبار موضوعات سوره را با خود مرور 
کنید. گفتگو   مورد آن با دیگر دوستان خود 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
که میحکای که در دسته سوم آیات سوره به آن اشاره شده است از جمله مواردی است  تواند محور سوره قرار بگیرد. در تی 

کردن نهی  که یکی از بندگان خداوند را در حالیکه در حال عبادت است، از عبادت  این آیات به فردی اشاره شده است 
 کند.می

کننده حقیقتا بر هدایت الهی گر فرد عبادت  کننده دیگران به تقوا و پرهیزکاری باشد، در این صورت  ا چرا بوده و دعوت 
کردن نهی می  ؟!کنداین فرد او را از عبادت 

کار فرد به ذهن که برای این  کنید.رسد را تان میدالیلی   یادداشت 
که فکر میاحتماال این فرد  .1 کار  آن فرد عبادت خیلی مغرور است  کار خودش درست است و  کامال کند  کننده 

کارش نهی می  کند.غلط است، بنابراین او را از 
که می .2 کارهایی  کند و خصوصا دعوت مردم به تقوا و پرهیزکاری، منافع آن فرد را به ممکن است انسان عابد با 

کاری می  کند.خطر انداخته است، از این رو اقدام به چنین 
3. .................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 آیات .... تا .....
که بواسطه بی حالیکه بازگشت همه کند، در نیاز دیدن خود طغیان میبیان باور نادرست انسان 

 چیز به سوی خداوند است.

 14   آیات .... تا

 
 
 
 

 18  تا  15  آیات
گرفته و  که موی پیشانی او را  که در دسته قبلی به او اشاره شده بود  بیان وضعیت قیامتی فردی 

یکه ای ندارد در حالخواند ولی فایدهبرند، او همنشینان خود را برای یاری فرامیبه سوی عذاب می
 خواند. خداوند نیز مأموران آتش را فرامی

 19  آیه
 
 



 

 

4. .................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

گفته شد، می ن سوره در نظر توان حکایت ذکر شده در سوره را به عنوان محوری برای موضوعات مطرح شده در ایچنانکه 
کار مورد گرفت. بر این اساس با مراجعه به آیات دیگر سوره می توان ابعاد مختلف و همچنین دالیل فرد را از انجام این 

 بررسی قرار داد.
کردن نهی می دسته آیات که عبد خدا را از عبادت   کند.بررسی ابعاد و دالیل فردی 

 دسته اول

   که کارهایش او متوجه این مطلب نیست  که  ممکن است این عبد، رسولی از جانب خداوند باشد 
 توسط خداوند به او دستور داده شده است.

 که هر آنچه انسان می داند توسط خدواند به او آموخته شده است، چرا او متوجه این مطلب نیست 
گر چنین نگاهی می کارهکند میداشت بواسطه آنچه فکر میکه ا شان باز ای درستداند، دیگران را از 

 داشت.نمی
 ........................................................................................................ 

........................................................................................................ 
 ........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 دسته دوم

   کار او طغیانگری کار از حدودیاین  گذاشته  است، یعنی با این  کند، پایش را فراتر  که باید رعایت 
 است.

 ........................................................................................................ 
........................................................................................................ 

   کار خود با آن که به عواقب  او بازگشت به سوی خدا را جدی نگرفته است، همین مسئله باعث شده 
 انسان عابد توجه نکند.

 ........................................................................................................ 
........................................................................................................ 

 دسته سوم

  کردن وعده گرفتن و انکار  کرده است و این به معنای نادیده  ی و دستورات خداوند های الهاو تکذیب 
 است.

 ........................................................................................................ 
........................................................................................................ 



 

 

 دسته چهارم

   که خودش در نهایت دچار ذّلت و خواری شود.کردن او باعث مینهی  شود 
 ........................................................................................................ 

........................................................................................................ 
  که در سختیاو می کاری از ها میپندارد افرادی هستند  کنند، در حالیکه این افراد  توانند او را یاری 

 دستشان بر نخواهد آمد.
 ........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 دسته پنجم

   که نهی او را جدی کنند، در حالیکه خداوند دستور داده است  که همه از او اطاعت  او انتظار دارد 
 نگرفته و به هیچ وجه از او اطاعت نکنند.

   کردن و  خضوع نیست و این نشان از استکبار و غرور او دارد.او اهل سجده 
 ........................................................................................................ 

........................................................................................................ 
گرفته کنید. شما تصمیم  کنون خودتان را در یک محیط اجتماعی مانند خانواده، محله، روستا یا مدرسه خود تصور  اید ا

کنید.  که امر نموده است اجرا  کاری را به شما میکه بنده خوب خداوند باشید و دستورات خدا را آنطور  خواهید هر 
کار برای برخی خوشایند نباشد و یا حتی موجب اعتراض طبیعتا ممکن ترین شکل آن انجام بدهید. خوب است این 

 آنها بشود.
که خود را بسیار عالم و قدرتمند می دانند و احتماال از جایگاه اجتماعی نیز در این میان یک یا چند نفر از افراد جمع 

طریق تهدید یا تحقیر شما را از این خواهند هرطور شده از آنها می خیزند.برخوردار هستند، به مقابله جدی با شما برمی
 مسیر بازدارند.

که مستقیما حقیقتی هایی به شما میبه نظر شما سوره مبارکه علق برای ایستادگی شما در این مسیر، چه پیام دهد؟ آیاتی 
گوشزد می کنید.کنند را در این زمینه به شما  کرده و پیام آن را برای خود یادداشت   را ذکر 

 ْجعى ِإن َّ ِإىل كَّ الر ُّ ِ ب  که باید د: رَّ ر بازگشت همه چیز به سوی خداوند است، پس من باید نگران آن روزی باشم 
که آیا دستورات او را انجام داده کسانیکه امروز مانعبرابر خداوند پاسخ بدهم  من  ام یا نه! در آن روز هم من و هم 

های امروزشان باشم، من باید خودم را برای آن روز مخالفتشوند حاضر خواهیم بود، پس الزم نیست نگران می
کنم.  آماده 

 رى ن َّ اهَّللَّ يَّ
َّ
ْم ِبأ ْعلَّ ْ يَّ  َلَّ

َّ
 ..........................................................................................: أ



 

 

................................................................................................................
............................................................................................. 

 ....................................................................................................................
....................................................................................................................

.................................................................................................. 
 ....................................................................................................................

....................................................................................................................
.................................................................................................. 

 ترین هدف زندگی()خداوند؛ اصلی هدف زندگی :کتاب درسیدرس اول 
کاری را بیهوده انجام نمی دهد. چنین خدایی برای خلقت تک تک موجودات جهان خداوند حکیم است، یعنی هیچ 

 هدفی قرار داده است. 
o کریم نیز آفرینش جهان، حق معرفی می ْرَض َو ما َبْیَنُهما ال» شود: در قرآن 

َ
ماواِت َو اْْل ِعبیَن * ما َخَلْقناُهما َو ما َخَلْقَنا الّسَ

ْکَثَرُهْم ال َیْعَلُموَن ِإالَّ 
َ
 (. 39و  38)دخان، «  ِباْلَحّقِ َو لِکّنَ أ

o دار بودن خلقت آنها. ها و زمین یعنی هدفحق بودن آفرینش آسمان 
آفریده شده و زندگی در دنیا فرصتی است برای رسیدن او به این هدفی قطعًا انسان هم مانند همه موجودات دیگر برای 

 هایی دارد:تن انسان با سایر موجودات تفاوتهدف. البته هدف داش
گیاهان به صورت 1 که  کند. در حالی  . انسان باید خودش هدف خود را بشناسد و آن را انتخاب و به سوی آن حرکت 

 کنند.طبیعی و حیوانات به صورت غریزی به سوی هدف خود حرکت می
شود. اما اپذیر دارد و در هیچ حدی از رشد متوقف نمیهای پایان ننهایت طلب دارد. او هدفای بی. انسان روحیه2

گیاهان هدف  شوند.رسند متوقف میهای محدودی دارند و وقتی به حدی از رشد میحیوانات و 
گیاهان استعدادهای محدود ما3 ای فراوان از استعدادهای مادی و معنوی اما انسان مجموعه ،دی دارند. حیوانات و 

 است.
گونی دارند و در دنیای آنها اختالف حیرت هایها هدفانسان ها وجود دارد. این اختالف در انگیزی در هدفگونا
که فکر میهدف کسی  یشه در نوع نگاه و اندیشه انسان دارد. مثاًل  کمک به دیگران روحیه بیها، ر نهایت طلب او را کند 

کمک میسیراب می که با داشتن شهرت به کند، به دیگران  کسی  رسد زندگی خود را در مسیر این نتیجه میکند و 
 دهد.رسیدن به شهرت قرار می

ک هستیم تا بتوانیم به وسیله آن هدفبا توجه به تفاوت نگاه نهایت طلب های همسو با میل بیها، نیازمند معیار و مال
کریم در این  کنیم. خداوند مهربان در قرآن  کرده و استعدادهای متنوع انسان را به درستی مشخص  مورد ما را راهنمایی 

که برخی هدفسوره قصص درمی 60سوره بقره و  202تا  200سوره اسراء،  19و  18است. با تدبر در آیات  ها دنیایی و یابیم 
گر به عنوان هدف ناپذیر هستند. هر دو در زندگی مهم هستند. اما هدفپذیر و برخی آخرتی و پایانپایان های دنیایی ا



 

 

های آخرتی به عنوان هدف اصلی شوند. باید هدفهای آخرتی مینتخاب شوند مانع رسیدن به هدفاصلی زندگی ا
های دنیایی فرعی و تابع اهداف اخروی باشند. در این صورت هم به اهداف دنیایی زندگی انتخاب شوند و هدف

 رسیم و هم به اهداف آخرتی.می
که همه اهداف دیگبرترین و اصلی گونهر را در بر میترین هدف زندگی  که پاسخگیرد، باید به  گوی دو ای انتخاب شود 

که رشد و تکامل « نهایت طلبی اوبی»و « متنوع بودن استعدادهای انسان»ویژگی  باشد. مانند حضرت علی علیه السالم 
کماالت و زیبایی کرد و به همه  کرم صلی اهلل علیه و آله آغاز  . این هدف، سرچشمه ها رسیدخود را با تربیت پیامبر ا

گر روح انسان بیها و زیباییخوبی که تنها تقّرب و نزدیکی ها یعنی خداوند است. ا نهایت طلب است، شایسته است 
نهایت مقصد نهایی او باشد. البته این تقّرب، یک نزدیکی مکانی و ظاهری نیست، بلکه یک نزدیکی به خدای بی

که خوبی  کند به خدا نزدیکحقیقی است و انسان به میزانی   شود.تر میکسب 
ْنیا َو اْْلِخَرِة »  ْنیا َفِعْنَد اهلِل َثواُب الّدُ کاَن ُیریُد َثواَب الّدُ کس نعمت 134)نساء، « َمْن  پاداش دنیا را بخواهد، نعمت  و(؛ هر 

 و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.
----- 

که در میان تمامی است و اینکه انسان با توجه به جایگاه ویژهدر این درس به هدفمند بودن عالم هستی اشاره شده  ای 
که جستجو میموجودات دارد، هدف و مقصد اصلی کمااتی  کند در صورت تقرب و اش خود خداوند است و تمامی 

 شود.مند مینزدیک به خداوند از آن بهره
که برای زندگی خود در نظر مها در هدفتفاوت اصلی انسان گیرند، بر این اساس آنچه بیش از همه جایگاه یهایی است 

که حقیقی انسان را به او می که به هدف اصلی زندگی خود اندیشیده و آن را بیاید. هر یک از ما  شناساند، این است 
کرده و بدین ترتیب  یابیم خداوند مقصد و هدف اصلی زندگی ماست، جایگاه خود را در نسبت با این مقصد تعیین  در

رسیم. چنانکه سوره مبارکه علق نیز جایگاه اصلی انسان را درستی از جایگاه خود و همچنین جایگاه دیگران می به درک
 کند.عبودیت بیان می

 برای شناخت جایگاه خود یهایتمرین
که ما درک درستی از خودمان داشته باشیم، در این صورت دربرخورد با دیگران نیز عملکرد درست و مناسبی  وقتی 

کمک میاهیم داشت. تمرینخو گرفته و عمل های زیر به شما  که بتوانید این درک درست را در زندگی خود در نظر  کند 
کنید.  متناسب با آن را تجربه 

کنیم. سوره مبارکه علق با توجه بهرا جایگاه خود : تمرین اول  پیدا 
کرده و آیات سوره مبارکه علق کنید. در این سوره مبارکه نکاتی در خصوص یکبار دیگر به ابتدای این درس مراجعه   را مرور 

انسان و همچنین جایگاه او بیان شده است. با مطالعه سوره و بررسی خودتان در نسبت با مطالب آن، شأن و جایگاهی 
کنید. میکه سوره برای شما ترسیم می تان را در این قسمت یادداشت توانید درک خودتان از جایگاهکند، شناسایی 

 نید.ک



 

 

 که نمی که خداوند او را از خونی بسته شده آفریده است و آنچه را  دانسته به او من یک انسان هستم، انسانی 
که میبایست خودم را بیآموخته است. بنابراین من هیچگاه نمی  خواهم باشم.نیاز بدانم. حال در هر موقعیتی 

 دانم، بنابراین باید همیشه خود را در هم این را می بیند و بر همه چیز ناظر است و منخداوند همه چیز را می
 محضر خداوند ببینم.

  که کارهایی  من باید در برابر خداوند عبد باشم و در هر حالی آنچه را خدا دستور داده است انجام بدهم، نباید 
کنم.دیگران می که من جایگاه عبد بودن خودم را فراموش   کنند موجب شود 

 ....................................................................................................................
....................................................................................................................

.................................................................................................. 
 ....................................................................................................................

....................................................................................................................
.................................................................................................. 

 ....................................................................................................................
....................................................................................................................

.................................................................................................. 
کنیم. در زندگی اجتماعیرا ها اهها و جایگانواع نسبتتمرین دوم:   بررسی 

یم. مجموعه این نسبتهر  دسته زیر تفکیک سه توان در ها را مییک از ما در ارتباط با دیگران نسبت و جایگاهی دار
 :نمود
 ترها، )مانند پدر و مادر، معلم، بزرگ .هستندنسبت به ما  یرتبه باالتر یدارا یکه از جهت یکسان :اول دسته

کاری را دارد و ...( که مسئولیت انجام دادن   کسی 
 کوچک .هستندنسبت به ما  یترنییرتبه پا یدارا یکه از جهت یکسان :دوم دسته تر، افرادی )مانند خواهر و برادر 

که ما مسئول آن هستیم، با ما همکاری می کار یا فعالیتی   کنند و ...(که در 
 همکار و ...( مانند یک دوست، یک. )هستندبا ما  یرتبه مساو یدارا یکه از جهت یکسان :سوم دسته 

کنید، کنون برای آنکه بتوانید روابط خود را به درستی مدیریت  کنید افرادی  ا د، زندگی خود با آنها ارتباط داریکه را سعی 
 بندی نمایید.در این سه دسته، دسته

که نسبت به   من رتبه باالتری دارند:افرادی 
............................................ 



 

 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 
............................................ 

که نسبت به من رتبه پایین  تری دارند:افرادی 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 

که نسبت به من رتبه مساوی دارند:  افرادی 
............................................ 

............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 

که نسبت با یک نفر، از جهتی مساوی، از  که زندگی ما دارای ابعاد مختلفی است بنابراین این امکان وجود دارد  از آنجا 
 ، به عنوان مثال:تر باشیمباالتر و از جهتی پایینجهتی 
 ی با من دارد.دوست یا هم  کالسی من به واسطه همین دوستی، رتبه مساو
 کند.یک موضوعی نسبت به من رتبه باالتری پیدا می همین دوست به دلیل عالم بودن در 
 کار مشارکت می که من مسئول آن هستم و او هم در آن  کاری   تری دارد.کند، رتبه پایینهمین دوست در 

عملکرد درستی با یک شود تا ما بتوانیم های مختلف، موجب میها و در نظر داشتن آنها در موقعیتشناخت این نسبت
 های مختلف داشته باشیم.ا و جایگاههفرد در شأن



 

 

که نسبت آنها با شما در موقعیتجدول در  کرده و جایگاه ایشان و ذیل افرادی را  های مختلف متفاوت است یادداشت 
کنید. نین موقعیت آن جایگاه راهمچ  یادداشت 

 جایگاه موقعیت نام فرد

 علی رحمانی

 مساوی کالسیهم
کار با رایانه دارد و من  مطالعات خوبی در خصوص 

 پرسم. همواره سواالت خود را از او می
 باالتر

کاپیتان آن هستم. که من  یکن تیمی است   ترپایین باز
   

  
  

   
  
  

   
  
  

   
  
  

 
 
 

  


