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شناخت خوب و مفید از ، درس ششم
   های خودتوان

 

  های انسان به صورت مجزاگفتگو در خصوص توان
گروه، توان کدام از اعضای دیگر  گروه، شما و هر  ید بنویسید.در یک  که از خودتان سراغ دار  هایی را 

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

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

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

که از قلم افتاده است؟ آنها را هم به فهرست توانبه نوشته ید  کنید و ببینید آیا توان دیگری هم دار ها های یکدیگر نگاه 
کنید.  اضافه 

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

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

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

کدام توان که  کن  گفتگو   ها مشترک است؟انسان ۀها در همبا دوستانت درباره این نکته 

گرفتهآیا توان شنیدن را هم جزء توان  اید؟های خود در نظر 

کن و ببین چه توان گر اینطور نیست و این توان را به حساب نیاورده بودی، دوباره مرور  این هست  های دیگری مانندا
 که از قلم افتاده است؟
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............................................................................................................................................................................................................ 
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 گرانبها یۀدو سرما
 : دیبار بخوان کیرا  ریز اعدادبرای مثال  .هستندانسان  یگرانبها ۀیدو سرما ،«دنیشیاند» و «عمر» نعمت

1001 - 1002 – 1003 – 1004 - - 1005  
گذشت! هیثان پنج  از عمرتان 
ر . عمر ما هم مثل ابمیشویما معمواًل متوجه سرعت حرکت آنها نم یشوند، ولیجا متوسط باد جابه ادیبا سرعت ز ابرها

گذر است.    .دارد گریوعوامل داز نظر محدود بودن زمان فوتبال  ۀمسابق کیبا  یادیز یهاشباهت ا،یما در دن یزندگدر 
 نیاز ا یو با دست خال دهندیاز دست م لیدلیبرا  یزندگ یهافرصت ،دانندیعمر خود را نم یکه ارزش واقع یکسان

کارهاى  دیشا ،برگردند ایخواهند تا به دنیاز خداوند م ،منونؤمسوره مبارکه  100و 99 هایهیطبق آ ،روندیم ایدن
کرده ستهیشا که ترک   .به جاى آورندند بوداى را 

 .«دیشمر متیخوب را غن یهاتپس فرص گذرند،یها مانند ابرها متفرص» :دیفرمایمالسالم  هیعل یعل حضرت
 عوامل هدردادن عمر یبرخ

کسانیو تنبل یحال یب -1  حال هستند. یحوصله و ب یکنند ب یکه در طول شبانه روز ورزش نم ی: معمواًل 
کس -2 کردن:   کند. ینکرده همواره امروز و فردا م نییخود تع یبرا یبرنامه ندارد و هدف یکه در زندگ یامروز و فردا 
 : تهایبه اولو یتوجه یب -3

کار  یکس یوقت کارها نیرا انجام دهد، در ا دیکه به ذهنش رس یهر  هم  یفرصت  گریافتدو د یمهم از قلم م یصورت 
کارها ینخواهد ماند. چون همواره احساس م یانجا م آنها باق یبرا کم است در  کند  یخود عجله هم م یکند وقتش 

 و.......
 نظم: یمعاشرت با افراد ب  -4

کسان معاشرت مانند آنها رفتار  زیما ن شودیکنند موجب م ینم یرویپ یبرنامه و هدف چیخود از ه یکه در زندگ یبا 
 .میخود را ندا ن یو ارزش زندگ میکن

 دنیشیاند نعمت
گ واناتیانسان با ح یاز تفاو تها یکی  یم  یعالوه برخوشبخت دنیشیاست.با اند دنیشیقدرت عقل و اند اهان،یو 

کمک پ میتوان کن یرستگار یراه را برا نیبهتر یاله امبرانیبا   .میخود انتخاب 
ن تفکر] برت یطوالن یخداوند]، از سا عتها یتفکر [در نشانه ها ی: ساعت ندیفرما یاعظم م امبریپ کردن [بدو ر عبادت 

 است
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که  توانا  یگروه خداوند  شندیاند یدرست نم یدارند ول دنیشیاند ییاز انسا نها را
 رند،یگ  یعبرت نم نندیب یاز آنچه م یچشم دارند، ول 
 کنند   یدستورات خداوند از آن استفاده نم دنیشن یبرا یگوش دارند، ول 

کر شانیاصل (د لها در پا)   گمرا ه تر دانسته انیو الل است، از چهار  هم 
 کند. یم یموجودات  معرف نیآنها را بدتر و

 1خواند. یو عمل به آن فرا م یکین ی: تفکر انسان را به سو نیرالمومنینظر ام طبق
 

  ها در سوره مبارکه بلدبررسی توان
که کن است و قسم به پدر و پسر بزرگواری  گرامی در آن سا که پیامبر   در سوره مبارکه بلد، بعد از قسم به شهر مّکه 

ــ و بیان موضوع مهم آفرینش انسان  لیه السالمعو حضرت اسماعیل  علیه السالمگذار مّکه هستند ــ یعنی حضرت ابراهیم بنیان
که خداوند برای انسان قرار داده است اشاره می  شود.در سختی، به تصورات اشتباه بعضی از افراد و امکاناتی 

حِي  ْْحِن الر َّ  به نام خداوند هستی بخش مهربان ِبْسِم اهَّلِل الر َّ

ِد ) لَّ ا اْلبَّ ْقِسُم َِبذَّ
ُ
  به این شهر  قسم (1ل أ

ِد )وَّ  لَّ ا اْلبَّ  َِبذَّ
ْنتَّ ِحل ٌ

َّ
که  (2أ کن آن هستیدر حالی   ؛تو سا

دَّ ) لَّ که آورد، ؛و قسم به پدر (3وَّ واِلٍد وَّ ما وَّ  و فرزندی 

ْنسانَّ ف   ا اْْلِ ْقنَّ لَّ ْد خَّ قَّ ٍد ) لَّ بَّ  آفریدیم. سختیما انسان را در  (4كَّ

ٌد ) حَّ
َّ
ْيِه أ لَّ ْقِدرَّ عَّ ْن يَّ ْن لَّ

َّ
ُب أ ْحسَّ  يَّ

َّ
کس هرگز که کند گمان میآیا  (5أ  بر او قدرت ندارد؟هیچ 

دًا ) ْكُت مالً ُلبَّ ْهلَّ
َّ
ُقوُل أ  کردم. تلفرا فراوانی ید: مال گومی (6يَّ

ٌد ) حَّ
َّ
ُه أ رَّ ْ يَّ ْن َلَّ

َّ
ُب أ ْحسَّ  يَّ

َّ
 کسی او را ندیده؟کند گمان مییا آ (7أ

ْينِ ) ْينَّ ُه عَّ ْل لَّ عَّ ْ ج ْ نَّ  َلَّ
َّ
 ؟ندادیمقرار آیا براى او دو چشم  (8أ

ْينِ ) تَّ فَّ  و یك زبان و دو لب؟ (9وَّ ِلسانًا وَّ شَّ

ْيِن ) ْجدَّ ْيناُه الن َّ دَّ  ]خیر و شر[ راهنمایی نکردیم؟ و او را به دو راه (10وَّ هَّ

ةَّ ) بَّ قَّ مَّ اْلعَّ حَّ الَّ اْقتَّ گذشتن از ولی  (11فَّ  نکرد.گردنه خود را وادار به 

                                                           

  پایه هشتم «های آسمانپیام» دهم. خالصه درس 1
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ُة ) بَّ قَّ ا اْلعَّ ْدراكَّ مَّ
َّ
گردنه چیست؟!و چه  (12وَّ ما أ که  کرد  گاه   چیز تو را آ

ٍة ) بَّ قَّ ك ُ رَّ کردن برده (13فَّ  ،اىآزاد 

ْو ِإْطعاٌم ف  
َّ
ٍة ) أ بَّ ْسغَّ ْوٍم ذي مَّ  روز قحطی،غذا دادنی در یا  (14يَّ

ٍة ) بَّ ْقرَّ تيمًا ذا مَّ  به یتیمی خویشاوند، (15يَّ

ٍة ) بَّ ْترَّ ْو ِمْسكينًا ذا مَّ
َّ
 نشین.یا مستمندى خاك (16أ

ْبِر وَّ ُث َّ  ْوا ِبالص َّ واصَّ ُنوا وَّ تَّ ذينَّ آمَّ
وا كانَّ ِمنَّ ال َّ ْوا تَّ َّ بِ صَّ ْرْحَّ  (17ِة )اْْلَّ

که ایمان آوردند و یکدیگر را به صبر سپس  کسانی باشد  از 
کرده و به  کردند.مهرورزی توصیه   سفارش 

ِة ) نَّ ْيمَّ ْصحاُب اْْلَّ
َّ
ولِئكَّ أ

ُ
 آنها اهل سعادتند. (18أ

ُروا  فَّ كَّ ذينَّ 
ِة )وَّ ال َّ مَّ

َّ
ْشأ ْصحاُب اْْلَّ

َّ
 (19ِبآياِتنا ُهْم أ

که و  کافر شدند کسانی  اهل شومی و همان به آیات ما 
 شقاوتند.

ٌة ) دَّ ْم ناٌر ُمْؤصَّ ِْيِ
لَّ  .بر آنان آتشی سرپوشیده احاطه دارد (20عَّ

 

 «!رسد؟کس زورش به او نمیهیچکند هرگز ر سختی آفریدیم، آیا فکر میما انسان را د»فرماید: می 5و  4خداوند در آیات 
که ها معلوم است بعضی کاری دلشان بخواهد میفکر میهستند  کس کنند در دنیا هر  توانند بکنند و هیچ چیز و هیچ 

کنند هیچ وقت قرار نیست . خیال میرا باور ندارند« ان در سختیآفرینش انس»شود. این افراد قانون مانع آنها نمی
خداوند  6در آیه سپس به همین خاطر، توان تحمل سختی ندارند. باشد و دچار سختی شوند. چیزی مطابق میلشان ن

کردمی»فرماید: می یادی را تلف  که توان مالی دارند، بعضی شودمیمعلوم از این آیه هم « مگوید مال ز ه بوقتی  از افرادی 
کوچکی می کمک  کمی را برای حل مشکل دیگران خرج کسی  به نظرشان خیلی سخت و خیلی کنند، میکنند یا پول 

کسی آید. بزرگ می کاری به نفع اصاًل توقع ندارانگار چنین  کهدیگران انجام بدهد  برای حل  د، به همین خاطر پولی را 
کمک ناچیزهخواد. وقتی هم میدانتلف شده می مشکل دیگران خرج شده، کسی درباره  کردهد برای  که  صحبت  ی 

کردم. گوید، میکن کس آیا فکر می»: فرمایدمیدرباره چنین شخصیتی خداوند  7در آیه د مال فراوانی را تلف  کند هیچ 
که می« او را ندیده است؟! کردهیعنی حداقل خداوند  که خرج   فراوان نبوده است.  داند پولی 

کمکانسان د. شومیهای اصلی انسان معرفی توانسپس  کردن ختیتواند از سها میاین توان به  های زندگی برای رشد 
کند. و بزرگ شدن خودش یافت و فهمیدن است، بخشی مربوط به ابراز و بخشی از این توان استفاده  ها مربوط به در

، خداوند این سه دسته توان انسان را اینطور 10تا  8فهماندن و بخشی هم مربوط به تشخیص خوب و بد. در آیات 
جْ »: فرمایدمعرفی می ْ نَّ  َلَّ

َّ
ْينِ أ ْينَّ ُه عَّ ْل لَّ ْينِ * عَّ تَّ فَّ ْيِن * وَّ ِلسانًا وَّ شَّ ْجدَّ ْيناُه الن َّ دَّ قرار دادن »ها را خداوند با پس این توان«. وَّ هَّ
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توانیم خوب ببینم و به ما داده است. با چشم می« هدایت به دوراه خیر و شر»و « قرار دادن زبان و دو لب»، «دوچشم
کنیم. واقعیت که میها میبا زبان و لبها را شناسایی  دانیم توانیم با دیگران حرف بزنیم، به آنها درباره چیزهایی 

که میمشورت بدهیم و درباره آنچه نمی کسانی  توانیم راه غلط را با هدایت الهی هم می دانند سؤال بپرسیم.دانیم از 
گر از این توان کنیم، می ها، خوببشناسیم و انتخاب نکنیم و به آن وارد نشویم. ا که با و درست استفاده  فهمیم 

کنیم.سختی کاری و چگونه مصرف  یم برای چه  که در اختیار دار کنار بیاییم و امکاناتی را   های زندگی چطور 

 

 ها های فقدان برخی از تواندشوارینمایش 
به  سه باریک نفر، نشانی محلی را برای شما فرستاده است و شما باید دوستان خود را به آن محل ببرید. این داستان را 

کنید  کالس اجرا   و هر بار خود را در یکی از شرایط زیر در نظر بگیرید:صورت نمایش در 
 . نابینا هستید.1
ید.2 گفتن ندار  . توان سخن 
 سید.شناهای شهر را نمی. راه3

گروه  گروه تقسیم شوید و هر  کالس به سه  کنند.می توانید در    نمایش یکی از شرایط فوق را اجرا 
 

 هابهتر از توانتمرینی در استفاده 
که برخی از توان که از این توان، چههای خود را  کرده بودی در جدول زیر بنویس. سپس تعیین  ای استفاده فهرست 

که می کن  کرد؟بشود از همین توان، چطور میکنی. حاال فکر   هتر استفاده 
 

 هاتواناستفاده بهتر از  هاتواناستفاده از  های منتوان
   
   
   
   
 

کدام عامل است؟شود استفاده بهتری از توانآنچه باعث می  ها داشته باشیم 
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