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س و اب اجناانتخ شغلشای؟ مسئول خریدی که به حال خودت را در قالب یك خریدار تمام عیار تصور کرده تا

 کند بهترین جنس را به ارزانترین قیمت خریداری کند.خریداری آنهاست. کسی که سعی می

هم چ کس هی. است و بسیار گرانکه به تازگی وارد بازار شده  خواهی کاالیی را خریداری کنیحاال فرض کن  می

ك مورد. جز در ی ر است بهبرابگزینه دو گزینه برای انتخاب داری.  تقریباً همه چیز این دو اطالع زیادی از آن ندارد. 

یگر این دت و سازنده برای مصرف کننده گذاشته اسرا هم  از آن راهنمای استفادهدفترچه یکی از این کاالها سازنده 

 کنی؟ ام یك را انتخاب میکد کار را انجام نداده است.

 ضررهایی سودها و استفاده از این کاال بر اساس دفترچه راهنما چهکنی به مقایسه بین این دو کاال. شروع می

 ...دارد؟ عدم استفاده از این کاال بر اساس دفترچه راهنما چه سودها و ضررهایی دارد؟

 نی:کفاده میاس دفترچه راهنما از این کاال استکنی وقتی بر اسخودت را تصور می ،کنی به تخیلشروع می

 ی که محل رجوعی دار کنی، پسخواهی کاری کنی به دفترچه راهنما مراجعه میهرجا که می

 پاسخگوی توست.

 کنی.کنی به صورت هدفمند از آن استفاده میاحساس می 
  ی.اکرده در هنگام استفاده احساس اطمینان بیشتری داری؛ چون دانش استفاده از آن را کسب 

 در هنگام استفاده نگران آن نیستی که کارهایت باعث آسیب به آن بشود. 
 ... 

*** 

ر هر دستیم. هچون در هر لحظه با انتخاب خودمان، خریدار چیزی لحظه به لحظه زندگی ماست.  این داستانِ 

ما را در  رسانند وفایده ب اند تا به ماافراد و اشیایی که ایجاد شده ،بدنماناعضای  :شویمموقعیتی با نعمتی مواجه می

 نامه:ا با بریتوانیم بدون برنامه با این افراد و اشخاص روبرو شویم راه رسیدن به مقصد کمك کنند. ما می

 نامه!کنیم بعضی بدون بربرنامه ورزش میمان با بعضی از ما با استفاده از توان جسمی 

 برنامه! ضی بدونخوانیم و بعمان با برنامه کتاب میبعضی از ما با استفاده از توان جسمی و ذهنی  

 رنامه!بخوریم و بعضی بدون بعضی از ما با استفاده از قوه چشایی مان با برنامه غذا می 

 رنامه!ی بدون بو بعض کنیمرنامه به اطراف خود نگاه میبعضی از ما با استفاده از قوه بینایی مان با ب 

 ........ 

ل به امه و عمپذیرش برن باشد یا بدون برنامه. به تواند بابرنامههای زندگی خود میپس انسان در هریك از موقعیت

فاده مای استاهنرگوییم. همانطور که استفاده از یك کاال بر اساس دفترچه می« داریدین»قوانین و مقررات آن 

 داری هم برای انسان فواید بسیاری دارد. منفعت زیادی برای خریدار آن دارد، دین
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 گفتگو

 هد.های با برنامه بودن را نشان دایدهای را طراحی کنید که فنامهبا همفکری دوستانت نمایش

ای امههیچ برن که در آن مدرسه یا مسجد را تصور کنید جامعه کوچك مثل خانه یایك  توانیدبرای این کار می

ه ترتیب ن است، ن به آن هدف انجام شود، مشخصوجود ندارد. نه هدف معلوم است؛ نه کارهایی که باید برای رسید

ر فراد حاضمیان ا به خوبی در به کمك یکدیگر سعی کنید  شود آن جامعه را ارزیابی کرد.کارها واضح است و نه می

 .دبه کارهایشان دقت کنیو  دای چرخ بزنیدر چنین جامعه

 ا برنامهبه افراد رود. همکه همه چیز طبق برنامه پیش می یدتصور کنهمان جامعه کوچك را در حالتی  بعد از آن

 .دان دقت کنیو به کارهایشبزنید  چرخی به خوبی در میان افراد جامعه یدهم سعی کن در این جاکنند. کار می

ر دها فاوتدن این تبا نشان داوضعیت دو جامعه در کجاها با هم تفاوت دارد؟ دیگر معلوم کنید در گفتگوی با یك

های شخصیت وم کردنشود بعد از معلپیشنهاد می. یدتهیه کنرا نامه نمایشمتن یك جامعه با برنامه و بی برنامه 

 .دیامه بیاورننمایش نر متدها، گفتار و رفتار آنان را های صحنه، شخصیت، ویژگیو گفتگو در مورد آنان نامهنمایش

 سوره حقایق دیدنی و شنیدنی از 

از اجرا نشدن آن برنامه و عمل نکردن به آن نگرانیم. این  ریزیم،می خودمان یا بقیه برنامهخیلی از ما وقتی برای 

 شویم! ریزی مأیوس میها از برنامهقدر که بعضی وقت

دهیم که احتمال عمل به آن برنامه را بیشتر نماید. مثالً به کنیم کارهایی را انجام به همین دلیل سعی می

شوی یا اگر در عمل این مند میدهیم که اگر طبق برنامه عمل کردی، از چنین پاداشی بهرهخودمان یا بقیه وعده می

-یه قرار میپس برای قوانین و مقرارت برنامه پاداش و تنبشوی. برنامه را نپذیری و خالف آن رفتار کنی، تنبیه می

 گویند.می " جزا"ها به مجموع پاداش و تنبیه دهیم.

ثر عمل سان در اه که انکای دارای قوانین و مقرارت یا بایدها و نبایدهایی است پس هر دین یا برنامۀ پذیرفته شده

ه همین دلیل ببیند. یم عذاب شود و در اثر سرپیچی از این بایدها و نبایدهابه این بایدها و نبایدها با پاداش روبرو می

  هر دینی پاداش و تنبیه یا جزا دارد. توانیم نتیجه بگیریم کهمی

-کس نمی ن هیچچو مقررات یك برنامه عمل خواهد کرد، اگر کسی پاداش و تنبیه را واقعی بداند، به قوانین و

-ردن یكورت خوبدانیم که در ص ه صورت قطعیخواهد عذاب ببیند و همه به دنبال پاداش هستند. مثالً اگر ما ب

 خوریم.میریم، به طور طبیعی آن را نمیچیزی می

ر دون جزایی چ ،کند، به قوانین و مقررات عمل نمیدر نقطه مقابل، اگر کسی پاداش و تنبیه را غیر واقعی بداند

و اقدام  داندمی واقعی ا غیربیند. مثل انسانی که به اشتباه هشدارهای داده شده در مورد مصرف مواد مخدّر رکار نمی

 کند.به مصرف آنها می
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-یمش یادآوری برای حرکت به سوی مقصد را های انساننعمتخداوند سوره مبارکه تین بعد از اینکه حاال در 

 ؟قعی بدانیکه تو جزا را غیر وا چه چیز باعث شده که کرده و او را توبیخ می کندانسان سوی ، رو به کند

 زا. وقتیاور به جباز عدم  ؛گیردجا سرچشمه میهای نادرستش از همینهات انسان و همه انتخابانگار همه اشتبا

ن مجازات ری از ایاه فرارانسان عذاب و پاداشی را که خدا آن را برای انسان بیان کرده، غیر واقعی بداند یا فکر کند 

نوان عاده، به ندگی ما دزای را که خدا برای برنامهکند. دیگر وجود دارد، دیگر به بایدها و نبایدهای الهی عمل نمی

 کند.طبق نقشه و مسیری که خداوند تعیین کرده، حرکت نمی دیگر کند.برنامه زندگی انتخاب نمی

دن ا در رسیرودمان خدر حالی که اگر ما به پاداش و عذابی که خداوند تعیین کرده است، باور داشته باشیم، نفع 

ایی را ورت کارهصیابیم. در این بینیم و ضررمان را در عذاب کشیدن و جهنمی شدن میدن میبه پاداش و بهشتی ش

 د.کرده باش کنیم که خدا تعیینای حرکت میکنیم که طبق باید و نباید الهی باشند و طبق نقشهانتخاب می

به  وتانگار من و  خداوند. بودن« احکم الحاکمین»رسد، سؤال درباره به پایان میمبارکه تین با یك سؤال سوره 

  عنوان مخاطبین سوره باید به این سؤال خدا جواب دهیم که آیا خدا بهترین حکم کنندگان نیست؟

 پرورش تفکر

 :خود را در جایگاه راوی داستان قرار داده و متن زیر را با دقت بخوان 

ام، هاش شنیدهایی که دربارهحرفهنوز نیم ساعت از حضورش در کالس بیشتر نگذشته بود که مطمئن شدم همه 

ش، نوع ه رفتنمان میخکوب شدیم. نوع ورودش به کالس، نوع رادرست است. از همان ابتدای ورودش در کالس همه

، آمده است ی کوهکردنگاه کردنش و نوع حرف زدنش بسیار محکم و با اقتدار بود. اینقدربا صالبت بود که فکر می

 ...کندنگاهت می رود، کوه داردکوه راه می

. بعد راه و وضیح داددیم، ترسیبعد از سالم و احوالپرسی ابتدا اهدافی را که باید در انتهای ترم اول و دوم به آن می

م لش را هگفت دلیای را که میرفت تا به آن اهداف برسد، مشخص کرد. هر جملهروشی را که باید کالس می

ین ابه  ،دهیدنر انجام باید این کارها را در کالس انجام دهید به این دلیل و اگگفت: شما داد. مثالً میتوضیح می

احساس  دام از ماا هیچ ککرد، امهایش را بیان میافتد. با اینکه کامالً با دلیل برای ما حرفدلیل این اتفاق بد می

 هایش کامالً قابل فهم بود.کند. حرفکردیم، چقدر سخت و فلسفی صحبت مینمی

رفت، رهایش گشد اشکالی به کامام طول سال دقیقاً همانطور رفتار کرد که در جلسه اول توضیح داد. نمیت

-اد. میوضیح دتتر از دیگری بود. در همان روز اول، شرایط موفقیت در کالسش را هم هرکدام حساب شده و دقیق

 السی وهای کمشارکت کند، تمرینگفت: اگر کسی سرکالس حاضر باشد، حواسش جمع باشد، در کارهای کالسی 

ین اکدام از  گر هراتکالیف در منزل را انجام دهد، به پیشرفت بقیه کمك کند، حتماً نمره کامل را خواهد گرفت و 

 موارد رعایت نشود، به طور طبیعی از نمره شما کم خواهد شد. راه دررو هم ندارد!
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ین نمره ا بیشترهخواهد همه بچهش معلوم بود که دلش میبا همه استحکامی که بیانش داشت، اما از لحن سخنان

رهایی چه کا داد انجامکرد. وقتی داشت توضیح میرا بیاورند. در طول سال هم، همه تالشش را برای همین می

ر کالسش داتفاق  اصالً دوست ندارد این ،شد فهمیدشود، از لحنش و نگاه مهربانش میباعث کم شدن نمره شما می

ن ریع خودماه ما سداد ککرد، در تمام جلسات جوری درس می. اما با این حال با جدیت قوانینش را دنبال میبیفتد

ه و هم در درس راه بیفتیم و شروع کنیم به بحث و تمرین. همیشه دفترچه و خودکاری کوچك در دستش بود

 کرد.یاش وارد ملیست کالسیکرد. بعد از کالس هم آنها را در کارهای مثبت و منفی را در آن ثبت می

م همه اول ه کارهایش این قدر دقیق بود که هیچ وقت سابقه نداشت کسی به نمرات او اعتراض کند. از همان

بق طیریم که توانیم نمره خوب بگگوید و ما در صورتی میرود که او میمطمئن بودند کالس همانطور پیش می

 «گذاشت...کارهایش جایی برای هیچ تردیدی باقی نمیها و قوانین او عمل کنیم؛ استحکام حرف

 هایی دارد؟با توجه به داستان مشخص کن کسی که احکم الحاکمین است، چه ویژگی 

 ن آفرار از  امکان شود کسی احکم الحاکمین باشد، اما پاداش و مجازات غیر واقعی باشد یابه نظر تو می

 وجود داشته باشد؟

ق کند طبییل سعی مداند و به همین دلبودن خدا باور دارد، جزای الهی را واقعی میکسی که به احکم الحاکمین 

ارهای ی از رفتکنیم درصد بیشترتر شود، سعی میند عمل کند. هرچه این باور در ما قویواحکام و قوانین خدا

 خودمان را با قوانین خداوند و احکام دین منطبق کنیم. 

ر تر و دمنند، محککرانان صادر مییعنی احکام الهی از همه احکامی که دیگر حکماحکم الحاکمین بودن خداوند، 

اور به باست، با  پایانکه رسیدن به پاداشی بی ماپس نفع حقیقی تر است. هنگام مجازات او از همه داوران دقیق

 آید.جزای الهی و عمل به احکام الهی به دست می

 از نگاه کتاب درسی

 به خداوند شت،ندا ارزشی آنان نزد در زن و دانستندمی عار و ننگ را دختر فرزند داشتن اهالنج که روزگاری در

 .دختر فرزندی داد: را هدیه بهترین خود بندۀ بهترین

 نه ها جرن این .ودهای پدرش شریك بصلی اهلل علیه و اله در کودکی مادرش را از دست داد و درسختی دختر پیامبر

 .ساخت استوارتر و تر مقاوم را او بلکه نشد اشناامیدی موجب تنها

 «ت.اس جهان بانوی برترین و آخرین و اوّلین زنان سرور فاطمه»: اید شنیده را پیامبر سخن این شاید

 عبارت بود از: م اهلل علیها سال زهرا فاطمه حضرت ویژگیهای از برخی

 .کردداری میقرار گرفتن دربرابر نامحرمان خوداز  :حیا و عفت  -1
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 ایشان به بتنس و کردمی دعوت را نیز خدا رسول کرد،می تهیه خوبی غذای هرگاه عالقه شدید به پیامبر:  -2

 پیامبر ایه زخم نبرد میدان در جان خود، انداختن خطر به با سخت، های جنگ در بود. مهربان مادر همچون

 .کردمی مداوا راعلیهما السالم  امیرالمؤمنین و اکرم

 )کوچك یاب سنگیآس( دستاس با را گندم دانست.نمی عیب را خانه کارِ داری:اهمیت دادن به خانواده و خانه  -3

 .زدمی تاول دستانش که بود حدّی به کارهایش سختی گاه و پختمی نان و کردمی آرد

 رشف که ای خانه .کردند زندگی ،بودند کرده اجاره که ایخانه در زیادی مدّت تا ازدواج از پس ساده زیستی:   -4

 .بود شده پوشیده نرم شن با دیگر نیم و پوشاندمی را اتاق از نیمی تنها و بود حصیری آن

 کردند.ترین چیزها نیز دریغ نمی: ایشان از بخشش با ارزشایثار و بخشندگی  -5

 .یافتندحفظ عفت و حیا در اجتماع حضور میبا  ،افتاد: هرگاه حق به خطر میحضور در اجتماع -6

-یمبرسد و  ه مقصدبتواند یکی از نتایج دقت در زندگی امامان و معصومین علیهم السالم این است که هر انسانی می

م از هر کدا هکوجه کنیم تدار باشد. البته باید تنها کافی است دینکند مرد باشد یا زن. یتواند عصاره شود. فرقی نم

طبق  ند کهرسب مقصدد به نتوانهای خاصّ خود را دارند و در صورتی میمردان و زنان احکام و بایدها و نباید

 دستورات الهی عمل کنند.
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ها عمتنبین همه  م. درخداوند به هریك از ما نعماتی داده است تا با استفاده از آنها بتوانیم به نفع و مقصد برسی

ز ز هریك ااستفاده ا .، بسیار مهم هستنددهندو فعالیت میاعضای بدن مانند چشم، گوش و ....که به ما توان حرکت 

ای در ههمیت ویژاز ا «زبان»ای دارد که در دین تعیین شده است. در بین همه اعضای بدن اعضای بدن احکام ویژه

ی الهی ندن جزادر سوره مبارکه تین هم انسان به خاطر غیرواقعی خوا رسیدن یا نرسیدن انسان به مقصد دارد. 

 شود.توبیخ می

ز ر روایت ااشند. دتوانند با هم ارتباط برقرار کرده و حرکت یا کار جمعی داشته بها میبا زبان است که انسان

ناهان یشترین گب»و اینکه « بهترین اعمال نزد خدا حفظ زبان است.»حضرت رسول صلّی اهلل  علیه و آله است که 

ت الزم اس پس«ن است.شوند، به خاطر زبابیشترین افرادی که وارد جهنم  می»یا اینکه « فرزندان آدم از زبان است.

 هرکدام از ما به احکام دینی در مورد زبان توجه کنیم به همین دلیل:

 ی ب شوند، دوربا زبان مرتکتوانند میها انسان که گناهانیشویم که از ما وقتی از ضرر دور می

انتخاب  ی،شویمهای زیر یا موردی دیگر را که بیشتر به آن دچار کنیم. برای این کار یکی از گزینه

 :دهینآن را انجام « ونداحکم الحاکمین بودن خدا»با توجه به  کرده و در این هفته سعی کن
 دروغ -
 مسخره کردن -
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 دشنام دادن -
 خبرچینی  -
 تهمت زدن  -
 گفتن سخن بیهوده -
- ....................................................... 

 ین کی از ای رسیم که از زبان خود طبق احکام خدا استفاده کنیم.ما وقتی به نفع و پاداش می

هر ته ین هفادر طول نهی دیگران از کارهای بد و دعوت یا امر آنها به کارهای خوب است. پس  موارد

نی و با مهربارو شدی، روبه  هریك از گناهان ذکر شده در تمرین قبل بامحیط کالس وقت در 

و  ب یکدیگرهای خوهای خود را از آن نهی کن و به راستگویی، بیان کردن ویژگیکالسیهمنرمخویی 

  .... دعوت کن.
  الگی سهایت را در دفتر سیزده در کنترل زبان، خاطرات و تجربه میزان موفقیت خودهرشب

 کن.یادداشت 

  


