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 س چهارمدر

 رفتارهای بامنفعت
 خاصیت یا دارای ضررو رفتارهای بی
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ه کنی و مراجع متخصص بروی، به کس دیگری ای اگر به اشتباه جای اینکه پیش جراحدهکر تا به حال به این فکر

 افتد؟!یمتفاقی اآن شخص در کمال خونسردی و بدون اینکه حرفی درباره جراح نبودش بزند، تو را جراحی کند؛ چه 

ا و او هم ب کنییمجای اینکه پیش تعمیرکار خودرو بروی، به کس دیگری مراجعه  ،یا اینکه برای تعمیر خودرو خود

 بینی، میگیریز میشوی، هرچه ترمگیری و وارد جاده میکند؛ آن را تحویل میدرو تو را تعمیر میآرامش کامل خو

 کیلومتر بر ساعت...!120: اندازیشود، نگاه به سرعت خودروی خود میاز سرعت کم نمی

به  ئن برویم؛اور مطمشهای مهم در زندگی، به جای اینکه پیش پدر، معلم یا مو انتخاب یا اینکه برای گرفتن تصمیم

ه نفع ناست و  خواهد مراجعه کنیم، به کسی که به دنبال نفع شخصی خودکسی که اصالً خیر و سعادت ما را نمی

 ما...!

... 

*** 

مه فتن یا صدرز بین اتوانند همچنان در زندگی ما  ادامه داشته باشد.... رفتارهایی که باعث این نوع رفتارها می

سانند، رنمی فعینها به ما مان گردند. رفتارهایی که نه تنهایمان و یا محیط زندگیاطرافیانمان، داراییدیدن خودمان، 

تارهای رف»ها را توان نام آن. رفتارهایی که میکنندنفع جلوگیری میبه  بقیه افرادرسیدن  توانند ازبلکه می

 گذاشت.« خطرناک

-ه بچهستند. شبیهزدیك ارها نه تنها از ما دور نیستند، بلکه خیلی هم نشاید عجیب به نظر برسد، اما انجام این رفت

دون احتی و بد، به رکننمی را مشاهده هاای که چون به خطرساز بودن چاقو، سیم برق، شیشه، اتوی داغ و مانند این

بریم؛ خدمان بیفردای خو توانیم دقیقاً همین طور باشیم. چون ازها هم میکند. ما آدمنگرانی با این وسایل بازی می

ارهایی کم نیست، ها این نتایج برایمان معلوکنیم، چون بعضی وقتچون به نتایج خطرناک رفتارهایمان توجه نمی

 تواند بسیار خطرناک باشد.دهیم که میانجام می

حال همه  ما با اینااند، که همه افراد آن نابینا شدهای را تصور کن جامعهتر شود، برای اینکه این موضوع واضح

نی، در وانی ببیتدهند و تو در آن جامعه تنها کسی هستی که میکارهای روزانه خود را در همان وضع انجام می

ارهای ود جلوی رفتشکنی؟ چطور میکنند؟ تو چگونه رفتار میدیگر چگونه برخورد میها با یكای آدمچنین جامعه

 ای گرفت؟جامعه نادانسته و خطرناک مردم را در چنین

 پرورش خالقیت

. نگاه کن آنها هایکارمردم این جامعه، رفتارها و نتایج  به کنی. خوبای زندگی میتصور کن داری در چنین جامعه

بینی، به نمایشی برای حاال به فضای کالس برگردد و سعی کن یکی از رفتارهای خطرناکی را که در این جامعه می

 ای بنویسی. نامه. برای این کار الزم است نمایشهایت تبدیل کنیهمکالسی
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گونگی چحله بعد های آنان مشخص کن. در مرهای نمایش را به همراه ویژگینامه ابتدا شخصیتبرای نوشتن نمایش

 بنویس: نامهدر نمایش زیر انجام رفتار خطرناک را با در نظر گرفتن موارد

 .دهندها انجام میحرکات و اعمالی که هریك از این شخصیت   -
 .کنندجمالتی که آنها در گفتگوی با یك دیگر ردّوبدل می -
 ای که رفتار خطرناک در آن اتفاق افتاده است.های موقعیت یا صحنهویژگی -

 

 گفتگو

 گوش کن. ز با دقتنامه سایر اعضا را نیاعضای گروه خوانده و نمایش نامه خود را برای سایرنمایش 

  ده در هر رفتار خطرناک ذکر شدیگر، یكها در گفتگو با نامهاز نمایشبعد از شنیدن هریك

 را مشخص کنید. آنهای نامه و ویژگینمایش

نمای

 نامهش

 های رفتار خطرناکویژگی رفتار خطرناک

عبور کردن از خیابان با چشمان  

 بسته یا نابینا

 در معرض خطر قرار گرفتن جان انسان

1   

2   

3   

4   

5   

 

  رای سایر باید، یادداشت کردهبرای رفتارهای خطرناک با اعضای گروه خود که را هایی ویژگی

 ید. ت گوش کنهای یادداشت شده توسط آنان را نیز با دقهای خود خوانده و ویژگیها یا همکالسیگروه
  دارد. این ی برای شما تازگها می خوانند؛ گروهسایر های رفتارهای خطرناک که ویژگیبعضی از

  ها را به همراه رفتار مربوطه، در جدول زیر وارد کنید.ویژگی
 های رفتار خطرناکویژگی رفتار خطرناک گروه

1   

2   

3   

4   

5   
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 حقایق دیدنی و شنیدنی از سوره

خوردن، خوابیدن، دهیم. مان باید یك رفتار را انتخاب کرده و انجام میهر کدام از ما در تك تك لحظات زندگی

یاد شده « عمل»نماز خواندن، درس خواندن، بازی کردن و ... . از رفتارهای انسان در آیه سوم سوره مبارکه عصر به 

کنند که زیبا عمل کنند. اصالً هایی زیبا زندگی میاست. عمل یکی از کلمات پر کاربرد در قرآن کریم است. انسان

-ای که میهترین عمل را انتخاب کند و انجام دهد. حتماً این ضرب المثل را شنیدهانسان به این دنیا آمده است تا ب

 «.دانی نیستبه عمل کار برآید، به سخن»گوید 

فهمیم شرط دوم برای جدا کنند. از آیه سوم سوره مبارکه عصر میاعمال انسان است که سرنوشت او را تعیین می

دهند. عملی صالح است که سودبخش انجام می« عمل صالح»است که شدن از خسر در زندگی، پیوستن به کسانی 

 باشد. پس اعمال صالح:

 خاصیّت یا پس کارهای بی ،دارای منفعت هستند ،رسانندرفتارهایی هستند که انسان را به نفع می

 دارای ضرر نیستند.

 دف و بدون هکنند، پس کارهای بیرفتارهایی هستند که انسان را به نتایج مطلوب نزدیك می

 مقصد نیستند.

 پس از آن کارهایی دهندهای غیر قابل جبران نجات میرفتارهایی هستندکه انسان را از زیان ،

 نیستند که به وابستگی بیشتر انسان با دنیا یا وضع موجودش ختم شوند.

 نند.کنقصی را از او دور می و کنندرفتارهایی هستند که نیازی را در انسان برطرف می 

 .... 

کند.  نزدیك عملی صالح است که، انسان را از وضعیت خسر رها کرده و به وضعیت عصر توان گفتبرای همین می

وه که باالی با رفتن یتواند ماندن پای کوه، تفریح و بازی را انتخاب کند مثل کوهنوردی که صبح پای کوه است و می

درت و رکت با قباشد. به همین دلیل حن به قلّه کوه میای که یك کوهنورد به دنبال آن است، رسیدرا. نتیجه

-ع میا به نفررساند. چنین حرکتی همان عمل صالحی است که او سرعت، کاری است که او را به نتیجه مطلوب می

 نورد دارد؟ خانم کوهرتباطی با باورهای ایمنی بخش آقا یا اما این عمل صالح چه ارساند. 

 

 پرورش تفکر
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 گنجشك قرار خود را در جایگاه شخصیت آن یعنی زیر را خوانده و متن داستانی ه سؤال باال برای پاسخ ب

 :دهید

-دست و پا می طفلکی. افتدمیگیر و در آنجا  شودمی، ندانسته وارد باتالق استکه در جستجوی غذا  یگنجشک 

 .دوشبدتر می اما هر لحظه وضعخواهد خود را از آن نجات دهد، می زند، اما بی فایده است.

خواهد بتواند در اوج آسمان پرواز کند، تصمیم د، دلش میشومی خیرهبا حسرت به آن افتد، نگاهش به آسمان می

 کند...هایش جمع میشود، همه قدرتش را در بالجدا گیرد از باتالق می

باز  همه توان، وقتی بال دوم با شودمیبه باال کشیده از زمین  ، پرنده کمی بدنششودمیز بابا قدرت بال اول  

 کند.طلوع میاو . امید در نگاه رودباال می گنجشك  شود،می

زدیك شود و نتظر است تا به آسمان نصبورانه م، کندمیبارها و بارها تکرار را برای رسیدن به اوج آسمان این کار 

فاصله شود، هر بار که بال اول باز میباتالق!  جون باور دارد جای او در آسمان است و نه در کند،برای این تالش می

 گیرد. شود و با باز شدن بال دوم، او باال می رود، اوج میاز زمین کمی بیشتر میپرنده 

شوند، به باز شدن و  باال آمدن دیگری کنند. هر کدام که باز میدیگر پشتیبانی میدو بال پرنده چقدر خوب از هم

توانست توانست از باتالق خود را نجات دهد؟ میمی جشك تنها یك بال داشت،این گنکند. راستی اگر کمك می

 پرواز کند؟ اوج گیرد و به آسمان برسد؟

 

 با توجه به داستان باال بگویید ایمان و عمل صالح چه شباهتی به دو بال پرنده دارند؟ 

 ؟عصاره شدن برسانندنفع و به ما را تواند میبه تنهایی  یمان و عمل صالح آیا یکی از ا 

 

 یارهای رفتپس ما برای عصاره شدن باید عمل صالحی را انجام دهیم که از ایمان ما برخاسته باشند. اصالً

ود را خو مال ددو نفر را در نظر بگیرد که هر  سودبخش و دارای منفعت  است که خروجی باورهای سودبخش باشد.

ن خدا خشد؛ چوبدر ظاهر کار هردو نفر خوب است. اما یکی از این دو نفر مال خود را می ،بخشندبه دیگری می

-یمخود را  دوم مال و نفرخواهد نیاز انسانی را برطرف کند یا اینکه میدستور به بخشیدن مال به نیازمندان کرده 

هرت و شال به شود و بخشیدن م بخشد؛ چون شهرت و محبوبیت را دوست دارد و معتقد است او باید انسان محبوبی

یت خاصت بیعمل نفر دوم در حقیق برای او سودبخش است، که عمل نفر اولکنند. درحالی محبوبیت او کمك می

 است.

ه لح است کعمل صا گیرند و دو بال ایمان ورفتارهای دارای منفعت از باورهای ایمنی بخش سرچشمه می بنابراین

 سازد.از یکدیگر است که از او عصاره میبال شتیبانی این دو انسان را به نفع می رساند. پ

 از نگاه کتاب درسی

 ترسیم؟مردی از ابوذر پرسید چرا ما از مرگ می
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انی به باداز آ ندارید و معلوم است که دوست خرتتان را خراباید و آداد: شما دنیایتان را آباد کرده ابوذر جواب

 ویرانی بروید.

 خرت می شود:آانجام برخی از کارها موجب آسانی زندگی در دنیا و 

ا دعای یفتد  ببنارضایتی مادری از پسرش موجب شده بود پسر به هنگام مرگ به سختی  الف( نیکی به والدین: 

 ت.یا رفرامش از دنآسانی و  آپیامبر اسالم صلی اهلل علیه و اله و رضایت گرفتن از مادر آن جوان با 

-سیار خوشادرش بمو با پدر و  هرکس پیوند خود را با بستگانش محکم کند "صادق علیه السالم فرموده اند: امام

 ود. شنمی و تهیدست شود و در دنیا نیز هرگز فقیرسان میهای مرگ بر او آدشواری ،رفتار و مهربان باشد

 ( صدقه دادن ب

 به یکی ازورساندند نیازمندان را بر دوش گرفته و به آنان میآذوقۀ السالم هرشب در هوای سرد امام سجاد علیه

ای م تا در جااده کردهآمرا  آن سفری در پیش دارم که توشۀ» فرمودند:  ،خواست کمکشان کندیارانشان که می

 .منظورشان از سفر ، سفر مرگ بود و «امنی بگذارم

 «.بالست  رهایی از هفتاد نوع از مرگ بد وصدقه دادن موجب نجات »: فردمودند السالمامام صادق علیه

 .شودمی صدقه محسوب خداوند، راه در دیگران به کمك نوع هر و نیست مالی فقط صدقه

 ( خوش اخالقیج

 تشییع در رفت ایشان دنیا از معاذ از یاران پیامبراسالم صلی اهلل علیه و اله  بن سعد که دادند خبر خدا رسول به

 با ،رسیدند انقبرست به که هنگامی .گرفتند دوش به را او تابوت گوشه یك برهنه پای با و شدند حاضر سعد جنازه

 ریختند. خاک وی بر و قبرگذاشتند در را او مبارکش دست

 !ادب گوارا تو بر بهشت سعد، ای :گفت خدا صلی اهلل علیه و اله  پیامبر رفتار با دیدن سعد مادر

 این سعد قبر فشار است علت آزار در قبر فشار از اکنون سعد مگو؛ سخن اطمینان با قدر این : فرمود خدا رسول

 .کردمی بداخالقی خانه در اش باخانواده او که است

 ندارید؟ اسیهر آن از که ه اید، کرد آماده مرگ برای را خود چگونه شما :پرسیدند علیه السالم علی حضرت از

 بیاراید، یکون اخالق به را خود و کند عمل واجباتش به و بپرهیزد گناهان از که کسی:فرمود السالمعلیه امام

 اینکه یا رگ برودم سراغ به او که ندارد فرقی ابوطالب پسر برای قسم خدا به بمیرد. چگونه ندارد فرقی دیگربرایش

 آید. سراغش به مرگ
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که باعث آبادی آخرت ما بشوند، رفتارهای دارای منفعت هستند و رفتارهایی که به هر صورتی باعث  رفتارهایی

برخی از شود، رفتارهای خطرناک و ضرررسان هستند؛ حتی اگرسود دنیایی هم داشته باشند. ویرانی آخرت می

 خروج انسان از ضررت بسیار زیادی در رفتارها مانند نیکی به والدین، صدقه و خوش اخالقی هستند که انجام آنها اثرا

 شود. در رسیدن به نفع می اوحرکت  و شتاب گرفتن

 عملی تمرین

ور ؛ به این با«اللَّهِ  إِالَّ بِ ال قُوَّةَما شاءَ اللَّهُ» گوید:های خود و دیگران زیر لب میرو شدن با تواناییکسی که هنگام روبه

 ها و نقاط قوتش از خداست و برای اوست. ها، تواناییدارایی که دارد 

 قیقی اینحی که صاحب های خود را برای خدایها و داراییتواناییشود ما بتوانیم به راحتی چنین باوری باعث می

ه آن ن دلیل بهاست، ببخشیم. این بخشش خود نشانه صداقت ما در این باور است، به همیها و تواناییدارایی

-رست میدا استفاده های مترین اعمال است و تا افرادی از دارایی و تواناییصدقه یکی از صالحگویند. می« صدقه»

 : رسد؛ حتی اگر خودمان از دنیا رفته باشیم! پسکنند، پاداش آن به ما هم می

 ن.کی، مراجعه اهایت را نوشتهآن لیستی از نقاط قوت و توانهفته قبل در  کهات به دفتر سیزده سالگی 

 نها کمك به آ وی بقیه هاها را انتخاب کن و تصمیم بگیر از آن در جهت رفع نیازها و توانیکی از این دارایی

  استفاده کنی.

 یر های زورتاز ص تواند به یکیبا توجه به دارایی یا توان انتخاب شده، کمك تو به دوستان یا آشنایان می

 [م بدهو در طول هفته آن را انجا را انتخاب کن باشد] یکی از موارد زیر یا موردی شبیه به آن

 .دهیبخشی از پول توجیبی خود مثالً یك پنجم آن را به نیازمندی از دوستان و آشنایان می -

 دهی.هایت اختصاص میبخشی از زمان هفته را برای بهتر شدن درس یکی از همکالسی -

 دهی.حله اختصاص میبخشی از زمان هفته را به خرید و انجام کارهای ناتوانان م -

 دهی.ختصاص میاهای دبستانی مسجد خود احکام دینی به بچهقرآن یا بخشی از زمان هفته را به یاد دادن  -

د به آن قه منهای عالای ورزشی یا هنری به بچهبخشی از زمان هفته را به یاد دادن مهارت خود در رشته -

 دهی.رشته اختصاص می

- .............................................................................................................................................. 

  مربوط به انجام این تمرین را در دفتر سیزده سالگی بنویس.خاطرات یا نتایج ، تجارب و  

 

  


