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 افتد؟ای که اگر در دنیا هیچ ترمزی وجود نداشت، چه اتفاقی میتا حاال به این فکر کرده

 نند!کا حرکت میهها و جادهها، بزرگراهبا سرعت در خیابانهایی که بدون ترمز و ها و موتور سیکلتاتومبیل

-ت میهن حرکاند، بدون توان ایستادن و کنترل سرعت در خط آقطارهایی که چند صد نفر انسان را سوار کرده

 کنند!

 خواهند بدون ترمز و کم کردن سرعت فرود بیایند!ها و صدها مسافر میهواپیماهایی که با ده

 انیکی و صنعتی که امکان کنترل سرعت در آنها وجود ندارد!های مکماشین

 های صوتی که امکان کاهش صدا در آنها نیست!دستگاه

... 

ین دنیا ایر در کنی در این دنیا چقدر زنده بمانی؟ تعداد مرگ و محاضری در چنین دنیایی زندگی کنی؟ فکر می

 یی چقدر دوام بیاورد؟کنی نسل بشر در چنین دنیاشود؟ فکر میچقدر بیشتر می

*** 

ی ترمز زندگ های بیای را تصور کن که در آن فقط آدمتواند اتفاق بیفتد. جامعههمین داستان در زندگی ما هم می

 هایی که:کنند. آدممی

 دوست دارند راحت باشند؛ بدون ترمز!

 دوست دارند به آنها خوش بگذرد؛ بدون ترمز!

 سند؛ بدون ترمز!هایشان بردوست دارند به خواسته

 دوست دارند همه چیز در اختیارشان باشد؛ بدون ترمز!

 دوست دارند هر طور که می خواهند تصمیم بگیرند؛ بدون ترمز!

... 

ی جز نابود رنوشتیای بی ترمز باشند، آن جامعه به چه عاقبتی دچار خواهد شد؟ آیا ساگر همه افراد چنین جامعه

ا ندارند. رترل خود نایی کنهای بی ترمز و با ترمز برابر است؟ بی ترمزها توار جمع آدمدر انتظار آنهاست؟ آیا زندگی د

ب نفع و زها حساترمتوانند سرعت حرکتشان را جوری تنظیم کنند که به خود و بقیه آسیبی نرسد. در واقع بینمی

 د. ل برساننکسی را به قتکنند، مثالً برای اینکه به خواسته کوچك خود برسند حاضرند ضرر کارشان را نمی
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ه همین شان. بهایتوانند خود را کنترل کنند، مهارشان دست خودشان است و نه خواستهدر مقابل با ترمزها می

رر را ستی نفع و ضهایشان به درهای عاقل کسانی هستند که در انتخابشود. انسانگفته می« عاقل»دلیل به آنها 

ا آخرین کند که تای خرج میگونهد تا انتهای ماه مقدار مشخصی پول دارد، بهدانکنند. مثل کسی که میحساب می

 کند.نمی« ولخرجی»کند، اصطالحاً روز ماه هم پول داشته باشد. به صورت محدودی خرج  می

 پرورش خالقیت

قل و های عادمآ اند.ودهبعضی از آنها عاقل و بعضی نادان ببوده و هستیم رو هایی روبههمه ما در زندگی با انسان

هن ما هر ذکم در مکنادان،  های عاقل وای، به یاد داری؟ در اثر دیدن انسانها روبرو شدهنادانی را که در زندگی با آن

 اند. اند، قالب یافتهکدام از آنها شکل خاصی پیدا کرده

ر به تصوی ی یا فیلمنقاشی، عکاس رتات از یك انسان عاقل و نادان را به صوقالب ذهنیات در دفتر سیزده سالگی

 تبدیل کن.

 

 گفتگو 

دو نوع  سه بین اینکنند و بعضی دیگر غیر عاقالنه! مقایگیرند و رفتار میها عاقالنه تصمیم میانسانبعضی از 

ریم یصمیم بگتعاقالنه  شود. برای اینکه در زندگیهای عاقل میگیری و رفتار باعث نزدیکی بیشتر ما به انسانتصمیم

مند پا بهره ن، دست وهایی چون چشم، گوش، زباها از نعمتو رفتار کنیم، باید از خودمان شروع کنیم. بیشتر انسان

 ها عاقالنه یا غیرعاقالنه استفاده کنیم. توانیم از این نعمتهستند. هرکدام از ما می

 سه مقای عاقلغیر انرفتارهای انسان عاقل را در استفاده از هریك از اعضا با انس ،خود در گفتگو با دوستان

 کن.

 رفتار انسان غیرعاقل رفتار انسان عاقل نعمت

   چشم

   گوش

   دست

   پا
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 یدنی و شنیدنی از سوره حقایق د

در انتهای داستان، آن  نویسان برای اینکه ذهن مخاطب همچنان با داستان درگیر بماند، درستبعضی از داستان

برند. یا بعضی از شود، قصّه خود را با یك سؤال به پایان میوقت که خواننده منتظر است ببیند تهِ ماجرا چه می

فیلمسازان برای اینکه توجه مخاطب را بیشتر جلب کنند و با به چالش کشیدن مخاطب، او را به تفکر وادار کنند، 

 رسانند. پایان میفیلم خود را به صورت مبهم به 

 اهای قرآنجبعضی از  تواند از کالم خدا سرچشمه گرفته باشد. درنویسی و فیلمنامه نویسی میدر داستان این شیوه

 که همگی یات زیربینیم یك قسمت حسّاس از کالم خدا حذف شده است.  مثالً در سوره مبارکه فجر بعد از آهم می

 نیامده است:های سوره هستند، جواب قسم قسم

 وَ الْفَجْرِ*وَ لَیالٍ عَشْرٍ *وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ *وَ اللَّیْلِ إِذا یَسْرِ 

 ا در سورهند. امکخوریم که جواب قسم را با تأکید به مخاطب بگوییم، به طوری که باور اصالً برای این قسم می

رو کند، روبهىمه، شفع، وتر و شب وقتى پشت هاى دهگانمبارکه فجر مخاطب بعد از اینکه با سوگند به صبح، شب

 شود:می روشنوند و تنها با یك سؤال روبهشود. درست جایی که منتظر جواب قسم است، جواب قسمی نمیمی

 سوگند هست؟ "حجرذی"آیا در این موارد برای 

برای  2خورده شده است. شود، سوگندآید و ظاهر میشکافد، خورشید باال میدر آیه اول به وقتی که آسمان می

-آیند و به هم میهایی که یکی پس از دیگری میشب  3رسیدن به این زمان باید ده شب را پشت سر گذاشت.

 و صبح روز دهم فرا برسد.   6.... تا در نهایت شب دهم آرام آرام برود5، نُه4پیوندند، هشت

-خاطب ذیمگوید اگر در اینجا هم خداوند می «اگر در خانه کس است، یك حرف بس است؟»گویند ای میشنیده

م را جواب قس تواندحجر خودش میها برای او کافی است، با اینکه جواب قسم نیامده! ذیحجر باشد، همین قسم

 حجر کیست و خودمان را به او نزدیك کنیم. تشخیص دهد. پس ما الزم است بفهمیم ذی

ا خریداری ای رعها واقعیت دیده باشی که وقتی یك نفر زمین یا مزرها یحجر  یعنی صاحب سنگ. شاید در فیلمذی

ن و با ای صرف نکنندکند تا بقیه آنجا را تچیند و با این کار محدوده زمینش را مشخص میکند، دور آن سنگ میمی

 :کندحجر کسی است که با تعیین محدوده، چیزی را حفظ میشود. پس ذیکار زمین یا مزرعه حفظ می

 و البته  هاکند جان انسانمی یس راهنمایی و رانندگی با تعیین محدوده سرعت مجاز، سعیپل

 خودروهای آنان را حفظ کند.

                                                            
 . والفجر 2
 . ولیال عشر 3
 . والشفع 4
 . والوتر 5
 . واللیل اذا یسر 6
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 هاحفظ کنند.کنند، او را از آسیبپدر و مادر با تعیین محدوده برای بازی بچه سعی می 

 ظ کند.نظمی حفکند کالس را از بیآموزان سعی میمعلم با تعیین محدوده آزادی عمل دانش 

 دهد. کند او را از گمراهی نجاتدین با تعیین محدوده رفتار و باورهای انسان، سعی می 

 ز ضرر کند وی را اعقل نیز در انسان با تشخیص محدوده عمل و کنترل رفتارهای او سعی می

 نجات دهد و منافعش را حفظ کند. 

ه آن معلوم است. کسی که خط قرمز دارد و ب حجر همان انسان عاقل است. کسی که محدوده حرکتشپس ذی

 ند. یاک ر معاملهخط قرمز باورهایش است. حاضر نیست به هیچ وجه بر سر این باو« خدا»پایبند است. مثل کسی که 

 ی انجامهای دینی خط قرمز رفتارهایش است. به هیچ وجه حاضر نیست کار حرام«واجب و حرام»مثل کسی که 

  ترک نماید.دهد و کار واجبی را 

 پرورش تفکر

 ایگاه جا در متن داستانی زیر را که بیانی از داستان حضرت یوسف علیه السّالم است، خوانده و خود ر

 کننده آن قرار بده:روایت

بردم. از اینکه قوی بودند، احساس از وقتی که به یاد دارم، به شدت برادرانم را دوست داشتم. از بودن با آنها لذت می

-شدم و با خوشحالی آنها خوشحال. روزهایی که همگی با هم به سر کار میداشتم. با ناراحتی آنها ناراحت میغرور 

 رفتند، برایم سخت بود. تا غروب چشم انتظارشان بودم. 

گ ك وقت رنیکرد: نکند کردند که مرا نگران میشدم. کارهایی میشدم، بیشتر نگرانشان میهرچه بزرگتر می

ر سرپیچی های پدفشد که از حرام بیشتر میوقتی نگرانی نکند دچار اشتباه و گمراهی شوند! نبینند! خوشبختی را

مد. آان نمیین کار خوششگوید؛ اما آنها از اای عمل کنند که پدر میکردم تا در محدودهتالشم را میکردند. همه می

گفتم  ، با خودماندهای شیطان شدهکه اسیر وسوسهدیدند! اما برای من مثل روز روشن بود آن را خودشیرینی می

-ان میم با شیطد، من هانجامهای خوبی هستند. نباید میدان را ترک کنم، چون به نابودی برادرانم میبرادرانم انسان

 جنگم تا وقتی که آنها در راه درست قدم بردارند.

ن نگال شیطاچرانم از زدند! دیگر برای نجات برادمیخواستم ارتباطم را با آنها تقویت کنم، آنها مرا پس هرچه می

ا من شان بطهم اما رابکرددادند، من همه تالشم را میبودم. کم کم مرا به جمع خود راه نمیای جدی شدهوارد معرکه

شم و با آنها ر آنجا بادخواهند من با آنها به سرکارشان بروم و شد. یك شب دیدم از پدر میتر میروز به روز تاریك

-روز شدهطان پیبازی کنم. تعجب کردم، به روی خودم نیاوردم. گفتم شاید اوضاع عوض شده باشد، شاید من بر شی

 باشم، خیلی خوشحال شدم. با اشتیاق چشم به آسمان تیره منتظر صبح بودم...

د، اما بازی کنن با من خواهندکردم اآلن میصبح با هم به محل کار آنها یعنی صحرا رفتیم. جایی دور از پدر، فکر می

 انداختند... آنها به جای بازی مرا حلقه کردند، یك فصل کتك زدند و بعد هم مرا به ته چاهی
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نیستند،  شمن منددادم: عیب ندارد، جنگ این چیزها را دارد، برادرانم که بغضم ترکید اما به خودم دلداری می

ر دم، منتظه چاه بوا را از دست شیطان نجات دهم. تنهای تنها در تجنگم تا آنهاند. این قدر میاسیر شیطان شده

 کسی که مرا از اینجا نجات دهد....

ن به مه شدن گرفت: فروختآمد همچنان ادامه داشت، یکی پشت دیگری گریبانم را میسریال بالهایی که سرم می

ندن کرده، مانرم کار تهمت، زندانی شدن به جعنوان برده توسط برادرانم، ، دوری از خانواده، حبس در خانه صاحبم، 

 ...وری از من  ودر زندان به خاطر یك فراموشی، نابینایی پدر به خاطر د

 و در جنگ جات دهدتواند مرا از هر گرفتاری نبیند و میباوجود این همه سختی مطمئن بودم به خدایی که مرا می

داد. ین توان ممشیرینی لحظه پیروزی و هدایت برادرانم به ها علیه شیطان یاری خواهد داد. در همه این سختی

 ها را به جان خریده است...مطمئن بودم پدرم هم برای همین سختی

رد. در کمك میام کخوردند که به نزدیکی من و خانوادهکرد. حوادث جوری رقم میشرایط داشت کم کم تغییر می

ل برادر ردم. مثکد از توان بقیه هم برای پیروز شدن استفاده میها تنها بودم و در بعضی مواربعضی از میدان

 هایم پیش بروند و برادرانم متوجه اشتباهشان بشوند...کوچکترم که به من کمك کرد تا نقشه

ند. اه افتادهه سجدحاال دیگر همه چیز آشکار شده است. حقیقت برای برادرانم روشن شده است. آنها در مقابل حق ب

 توانست پدر را خوشحال کند.نمی مثل به راه آمدن انهاهیچ چیز 

  

ت. والنی است شبانۀ طها و دوری از خیلی از ضررها نیازمند حرکدانند رسیدن به خیلی از نفعهای عاقل میانسان

رد، زود دا ودیر »ای در شب باید آهسته و چشم انتظار حرکت کرد، بدون عجله رفت و منتظر صبح ماند. شنیده

 ؟«سوخت و سوز ندارد

 

 از نگاه کتاب درسی

 به ساالن،مانند بزرگ شود می واجب پسری و دختر هر بر یعنی است؛ دینی تکالیف شدن واجب سرآغاز شرعی بلوغ

 .کند عمل ... و حجاب روزه، نماز، مانند خود دینی احکام

 ما بر تکالیفی را وندخدا باشیم، داشته را الهی پاداش به رسیدن و شیطان با مقابله توان هم ها انسان ما اینکه برای

 دوست و است،م زیان به چیزی چه و ما سود به چیزی چه داند می او .است آفریده را ما او زیرا است؛ کرده واجب

 نیست. کاری بودن بد یا خوب دلیل ما نداشتن یا داشتن

 تغییرات دوران بلوغ 

 تغییرات در جسم (1
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 های جدید در ذهن، حس استقالل طلبی و ...(تحوالت روحی )ایجاد پرسش  (2

 سال قمری برای دختران( 9سال قمری برای پسران و  15رسیدن به سن بلوغ ) (3

 آمادگی برای انجام تکالیف

که  همیت داردقدر اانجام تکالیف شرعی قبل از بلوغ واجب نیست اما تکرار و تمرین دستورات دینی قبل از بلوغ آن

 فرزندانشان را از خردسالی با وظایف دینی آشنا می کردند.اهل بیت علیهم السالم 

 راه شناخت تکالیف دینی 

ا بند و تحصیل علوم دینی : در هر زمان افرادی برای کسب دانش و تخصص به حوزه های علمیه می رو -1

 سالها تحصیل و مطالعه در علوم دینی تخصص می یابند.

ع تقلید د، مرجبرای یادگیری احکام به او مراجعه می کننمراجعه به مجتهد)مرجع( : به مجتهدی که مردم  -2

 امامی، عادل و  اعلم باشد. 12می گویند. مرجع تقلید باید زنده، شیعه ی 

-ر میون دیگچ. یعنی که همه کارهایش عاقالنه باشد یعنی دیگر وقتش رسیده رسد،وقتی یك نفر به تکلیف می

م حصیل علوتیا با  کند. حاال رفتاربایدها و نبایدهای خداوند  مطابقرا تشخیص دهد، الزم است  تواند حدّ و حدود

-یممراجعه  د،و مرجع تقلید نام دار دهددهد یا اینکه به کسی که تشخیص میتشخیص می توانددینی، خودش می

، دقت کنده مین مراجعآالبته باید در انتخاب کسی که به  دهد.را انجام می ی عاقالنه و به دور از ضررکند و رفتار

 ترین فردی را که سایر شرایط ذکر شده در کتاب را دارد، انتخاب نماید. نماید و عالم

 عملی تمرین

یکی از اعضای بدن که در قسمت گفتگو رفتارهای عاقالنه و غیر عاقالنه در استفاده از اعضای بدن را بررسی کردید. 

حجر یا محدوده و خطوط قرمز یك چیز را های ذیاست. انسان« گوش»ها اثر زیادی دارد، حجر شدن انساندر ذی

حجر شدن تمرین خوب های عملی برای ذیترین تمرینپرسند. یکی از مهمهای عاقل میدانند یا آن را از انسانمی

 قدم اول الزم است چیزهایی را نشنویم. پس: . برای اینکه ما با استفاده از گوش، خوب بشنویم، دراست« شنیدن»

 ه و کالس ز مدرساخواهیم سعی کنیم چیزهایی را که نباید بشنویم، نشنویم. این تمرین را در این هفته می

گویی یدن بدشن. کنیم. مواردی که باید خطوط قرمز ما در شنیدن باشند، عبارتند از :خودمان شروع می

تهمت ن شنید، ها به دیگرییکی از همکالسی دشنامشنیدن ،  -غیبت -ها پشت دیگرییکی از همکالسی

، شنیدن ها نسبت به دیگریتمسخر یکی از همکالسیشنیدن به دیگری،  هااتهام یکی از همکالسییا 

  ای ندارد.ها که شنیدن آن فایدهیکی از همکالسی سخنان بیهوده
 لی شبیه ر جدورمز شنیدن ارزیابی کن. برای این کادر طول هفته میزان موفقیت خود را در رعایت خطوط ق

 زیابی کن.د را اررسم کرده و هر روز عصر خود با استفاده از آن خوات جدول زیر را در دفتر سیزده سالگی

 در جاهای میزان موفقیت خود را به صورت خوب، متوسط یا ضعیف بنویس.
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 سخن بیهوده تمسخر تهمت دشنام غیبت روز

      روز اول

      روز دوم

      روز سوم

      روز چهارم

      روز پنجم

      روز ششم

      روز هفتم

 

 

  


