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 سخنی با معلمان
 

وار ه حالتی طوطیهای مهم معلمان این است که چگونه به دانش آموزان مطالب را بیاموزیم بدون اینکیکی از دغدغه

و تقلیدی نسبت به محتوا داشته باشند؟ چگونه دانش آموزانی فعال، پویا، با توجه به مسائل زندگی خود و دیگران، 

 پرورش داد؟توان اهل سوال، تامل و دقت تربیت کنیم؟ در یک کالم، چگونه افرادی اهل تفکر می

 ورد توجه قرار گرفته و شکوفا شود.تفکر، گوهری است که در نظام آموزش و پرورش بایستی م

، تفکر گفته نافع درباره آن یبه علم یابیو دست نانیشدن به منبع قابل اطم تیهدا یبرا ازیبا ن ییارویرواز منظر قرآن، 

است.  شود. تفکر از منظر قرآن، توانی فراتر از سوال پرسیدن و به جواب رسیدن یا مقایسه بین جوابهای مختلفمی

شده است که هم باید به تمام نیازهای خود اعم از مادی و معنوی در دنیا توجه کند  انسان موجودی پر نیاز آفریده

و هم مسیر صحیح رفع آن نیازها را به دست آورد. در این مسیر، خداوند قواهای مختلفی را به او عطاء نموده است. 

رسانند. در ه اگر با حق منطبق شوند الجرم فرد را به علم نافع میهایی هستند کدو قوه مهم دیدن و شنیدن، توان

 ای و تفکر شنیداری از الزامات داشتن تفکری پویاست.نتیجه پرورش تفکر مشاهده

های حق، باورهای درست و مالک ها و معیارهای تفکر بوده و وظیفه ساخت گزاره چنین توان تعقل مکملهم

 گوییم.زندگی بر عهده دارد که ما اصطالحا به این نوع تفکر، تفکر بنیادی میحقیقی را برای سیر انسان در 

بدیل برای رجوع انسان و دریافت علم از طرف دیگر قرآن به عنوان کتاب پاسخگو به تمام نیازهای انسان، متنی بی

نام تفکر قرآنی را در از آن و عمل بر اساس اوامر و نواهی الهی است. نحوه رجوع به این منبع، تفکر دیگری به 

 سازد.انسان ضروری می

کننده انسان در مسیر راهیابی به هدایت الهی باشند. کمکتوانند این چهار نوع، تعدادی از انواع تفکر هستند که می

 طلبند.انواع دیگری نیز وجود دارند که فرصت دیگری را برای تفصیل می

اند تا با آشنا های مربوطه تفکر استخراج شدهمدارس از کتاب های پیش رو برای مخاطب معلمان محترمطرح درس

 شاءاهلل.های درس را تسهیل نماید، انریزی و ورود محتواهای مشابه به کالسبرنامهنمودن این قشر موثر، امکان 

 :درس طرح از کلی بیان

 است. تفکرآن  کردن مهارتی در سعی و انواع تفکر با آشنایی بر درس طرح مبنای 

 ضرورت به تفکر دیگر انواع کردن مهارتی در اما است یک نوع تفکر بر تمرکز اگرچه درس طرح سیر در 

 شوند. می استفاده

 از درس هر هایسرفصل آن، کارگاهی ارائه از بعد که نحوی به است، کتاب فصول اساس بر درس طرح 

 .شودمی ارائه پاورپوینت قالب در کتاب
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 قرار او اختیار در گوید پاسخ باید کارگاه مخاطب که هاییسوال از کاربرگی کارگاه، ارائه با همزمان 

 .گیردمی

روبرو را اسکن کرده یا به نشانی زیر،  QR Codeها، های استفاده شده در طرح درسبرای دریافت کلیه فایل

 مراجعه فرمایید.

http://quranetratschool.ir/?p=8142 
 

 
 

 

 
http://quranetratschool.ir/?p=8236 
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            :بخش اول
 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 عین در. است گذاشته قدم مادی و محدود جهان این به محدودی مدت برای که است مخلوقی انسان   

 که سنخی هر از و ایرتبه هر در- عالم در موجود حقایق درک و علوم تمامی به دستیابی توانمندی حال

 به و شده حاصل برایش رشد از ایمرتبه  ها،توانمندی از یک هر از استفاده با. مهیاست وی برای -باشد

 بر مختلف هایمشاهده تأثیر. یابدمی دست است، خویش پروردگار لقای که خود رشد غایت به تدریج

 رشد   در آن جایگاه و مشاهده از درست تعریف درک با. است انسان رشد بر علم تأثیرات بارزترین از تفکر

 مندیبهره مسیر، این در تزکیه و طهارت به شدن مزین چنینهم و آن تحقق موانع و هاآفت شناخت و انسان

 عقل، از گیریبهره و خیال قوه مختلف، حواس وجود. یابدمی افزایش اخروی سعادت به رسیدن در آن از

 .دهدمی قرار انسان دسترس در را مختلف عوالم مشاهده

 «ای پرورش تفکر مشاهده» 
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 ایتفکر مشاهده رح درسط 1-1

 قیقه( 5سوره مبارکه نحل ) 69و  68پخش نماهنگ آیات شروع درس: در قرائت قرآن 

در نظر گرفته شده  به عنوان قرائت قرآن شروع درس )این نماهنگ به یکی از دسته آیات مربوط به تفکر اشاره دارد، که

 .است(

 های ظاهری آن است.غایت این مرحله تشخیص آب بودن آب با دقت در ویژگی :مرحله اول

شود)بهتر است از ابتدا اشاره ای به واژه آب تعدادی لیوان حاوی آب اما در شرایط مختلف به حاضرین داده می .1

 نشود و این به تشخیص خودشان صورت بگیرد(:

آب گل  -آب دارای گالب -آب مخلوط با رنگ آبی یا سبز -شربت -آب شیرین -آب شور-آب خالص

آب به میزان بسیار کم)چند  -آب در لیوان بزرگ یا پارچ -آب منجمد)یخ( -آب سرد -آب جوش -آلود

 آب و آبلیمو  -آب و سرکه -قطره(

 
 

 
 

تشخیص بدهید محتویات لیوانی که در اختیار شماست  دانیدشود که به هر طریقی که صالح میاز آنها سوال می

 چیست؟

هاست به طور ویژه و به عنوان های مخاطبین بر موضوع آب که وجه مشترک همه لیوانبعد از این سوال و پاسخ

 شود.موضوعی که تا انتهای کارگاه باید بر آن متمرکز باشند تاکید می
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بینند)از مجموع لیوان خود و سایرین( برای آب مجموعه آنچه میشود که با توجه به سپس از آنها خواسته می

 هایی را بیان کنند.ویژگی

مندی از بسترهایی است که الزمه آنها بهرهشود که این تصاویر مربوط به در ادامه تعدادی تصویر نمایش داده می .2

تی که در اختیار شماست شود که کدامیک از محتویاآب است. با نشان دادن هر تصویر از مخاطب سوال می

مندی از آب با ها و تمایزها در امکان بهرهتواند در این زمینه کاربرد داشته باشد؟ در اینجا فهم محدودیتمی

 تصاویر میتواند به قرار زیر باشد:ای از این افتد. نمونهشرایط مختلف، اتفاق می

 

 تصویری از یک گلدان

 

 تصویری از یک مزرعه

 

 یک فرد تشنه تصویری از

 

 تصویری از یک فرد با فشار خون باال!
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 تصویری از یک فرد دیابتی

 

 تصویری از یک داروی گیاهی )دمنوش(

 

 تصویری از دست و صورت کثیف

 

 تصویری از لباسهای کثیف

 

 تصویری از انسان تب دار

 

 تصویری از تنگ ماهی
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 تصویری از یک لیوان شربت نذری!

 

تصویری از نقاشی آبرنگ و قلمو یا تخم مرغهای 

 رنگ شده

 

 تصویری از یک تخم مرغ پخته

 

 تصویری از یک کیسه آب گرم و ...

 
 

های موجود شاید تنها آب خالص باشد که چندان شود که در بین لیواندر مجموع بحث به این اشاره می

شود ویژگی به محض اینکه با چیز دیگری ترکیب می محدودیتی برای کاربرد در بسترهای مختلف ندارد اما

 شود.کند که متناسب با آن کاربردش هم محدود میمتفاوتی پیدا می

 توان تصاویر را دوبار پخش کرد.نکته: در صورت نیاز می

شیء یا هایی را یا به صورت تصویر و یا عینی نشان داد و پرسید که چه ارتباطی بین این توان نمونهدر ادامه می .3

 رسد؟تان میهایی از آب به ذهنتصویر با آب وجود دارد؟ در نسبت با این تصویر یا شیء چه ویژگی

 

تصویری از یک چوب تاب برداشته )آیا ما 

بی آب نگه داریم؟ با چه توانیم در ظرف چومی

 توانیم؟(شرایطی می
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تصویری از آب روی سطح صاف یا چتر در زیر 

 باران

 

های کاغذ خیس چروک شده یا دست از تصویری

 چروک شده از آب

 

 پارچه خیس شده یا لباس شسته شده از تصویری

 

 گل سفالگری از تصویری

 

 ای صیقل خوردههای رودخانهسنگ از تصویری
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 ظروف با اشکال مختلفآب در  از تصویری

 

 آبکش از تصویری

 
 

توانند بیافزایند. عالوه بر قبلی که برای آب بیان شده بود هر چه می هایویژگیشود تا به در پایان این مرحله خواسته می

شناسد و در موارد فوق مطرح نشده بود را با ذکر نمونه به لیست های دیگری را که میاینها هر فردی تالش کند ویژگی

 ها اضافه کند.ویژگی

 11ای تا اسالید رائه پاورپوینت کتاب تفکر مشاهدها  

: غایت این مرحله تشخیص کاربردهای مختلف آب با استفاده از قوه شنیداری است؛ به عبارتی این مرحله مرحله دوم

 تکمیل مشاهده حسی و انتقال به مرتبه مشاهده خیالی است.

شود از فضاهایی که ارتباطی با موضوع آب دارد )کاربردهای مختلف آب( و مخاطب در این مرحله صداهایی اجرا می

باید با شنیدن صدا، ضمن تشخیص فضای موردنظر، کارکرد آب در این فضا را درک کند؛ مخاطبین با شنیدن صداها بدون 

 نویسند.اینکه آشکارا نظرشان را اعالم کنند روی کاغذی حدس خود را می

شود تا اگر کسی نسبت به حدس خود تردیدی دارد این بار با دقت بیشتر آن را ها اجرا میپس از اتمام، بار دیگر صوت

 شنیده و در صورت نیاز اصالح کند. 

 تواند مورد استفاده قرار بگیرد بدین قرار است:ای از صداهایی که مینمونه

 صدای بارش باران  .1

 صدای جریان آب در رودخانه .2

 صدای برخورد امواج دریا به ساحل .3

 و آواز پرندگان صدای جنگل .4

 صدایی از چرای گوسفندان در دشت .5

 صدای پرواز مرغان ماهیخوار بر فراز دریاچه .6
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 بآدست و پا زدن در  .7

 صدای پارو زدن .8

 صدای زیر آب .9

 صدای حباب آب .10

کند. کنند اما ارائه دهنده تایید یا تکذیب نمیهای خود را در جمع مطرح میپس از شنیدن همه صداها، مخاطبین حدس

شود و با دیدن تصویر، مخاطب تناسب با هریک از این صداها تصویری )ترجیحا با همان صدا( به نمایش گذاشته میسپس م

 برد.پی به درستی یا نادرستی تشخیص خود می

توان برای ادامه این مرحله از معلمان بخواهیم خود را در یکی از تصاویر باال فرض کنند و برای لحظاتی زندگی کنند و می

  اند توضیح دهند.باره آنچه که به تصویر کشیدهدر

 14تا اسالید  12ای از اسالید پاورپوینت کتاب تفکر مشاهده ارائه 

 در این مرحله فهم تمایز بودن و نبودن آب در زندگی ما و حیات بخشی آن باید اتفاق بیفتد. مرحله سوم:

های قبلی از مخاطبین خواست که هر کسی با قوه خالقیت خود! برای هر کدام توان با استفاده از نمونهبرای این مرحله می

از کاربردهای فوق جایگزینی به جای آب پیشنهاد دهد. مثال گفته شود که شما برای حمام رفتن و نظافت به جای استفاده 

 از آب چه روشی پیشنهاد میکنید؟  برای غذا پختن؟ رفع عطش؟ و ...؟ 

تواند برای آب وجود داشته باشد و یا اگر باشد کارایی الزم را ندارد، رسیم که هیچ جایگزینی نمیتیجه میدر ادامه به این ن

های ب یکی از پدیدهکند. در واقع آها و موجودات هستی صدق میقط برای انسان که برای همه پدیدهاین وابستگی نه ف

توان تصوری از حیات داشت. بنابراین یکی از بارزترین میبنیادی در عالم هستی است و با این وصف بدون وجود آب ن

 های آب، حیات بخشی است. ویژگی

 می توان در این مرحله کلیپی کوتاه از نقش حیاتی آب در چرخه هستی به نمایش گذاشت. 

  تا انتها  15ارائه پاورپوینت کتاب تفکر مشاهده ای از اسالید 

 توانند مثل آب، حیات بخش باشند؟ نظر شما چه چیزهایی در این عالم می شود که بهدر ادامه این سوال مطرح می

)که مربوط به انزال آب  32تا  24در پی این سوال، دو بخش کوتاه از آیات سوره مبارکه عبس ارائه میشود؛ ابتدا آیات 

)که از  16تا  11سپس آیات و  بسته بودن زندگی انسان و حیوان و نبات به آب اشاره شده است(وااست و به چرخه آن و 

در هر کند(. آید و به قرآن و ذکر به عنوان عامل حیات بخش در این حیات اشاره میحیات معنوی انسان سخن به میان می

شود متناسب با موضوع گفتگو برداشت خود را از هر دو دسته از آیات بنویسند و سپس تالش دو قسمت از آنها خواسته می

 دو فضا ارتباط برقرار کنند.کنند تا بین این 

بهتر است ارائه دهنده حتما جمع بندی و به نتیجه رساندن درست این برداشتها و انطباق قرآن و ذکر با آب که مایه حیات 

 است را برعهده داشته باشد.
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 ایاربرگ تفکر مشاهدهک 1-2

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مرحله اول  

 الف :

 دریافت کنید.تان را از مربی لیوان -1

 توانید تشخیص دهید که محتوی داخل لیوان شما چیست؟آیا می -2

 دهید؟ آن را یادداشت کنید.از چه راه هایی تشخیص می -3

 

 

 

 کنید.تان را یادداشت های محتوی داخل لیوانویژگی -4

 

 

 

 تر؟تر بود یا سختاش راحتهای ماده مورد نظرتان بیشتر بود، تشخیص چیستیاگر ویژگی -5

 

 

 را بیان کنید. xهایی از حال با توجه به تمام مواردی که مشاهده کردید، ویژگی -6

 

 

 ب :
 تواند برای آن مصرف داشته باشد؟می x به تصاویر پخش شده در کالس دقت کنید و در چه مواردی  -1

 

 

 

 

کنید؟ چه تغییری و مناسب  تان ، مصارف آن را بیشترآیا این امکان وجود دارد که با تغییر اندکی در محتوی داخل لیوان -2

 برای چه مصارفی؟
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 ج :
 وجود دارد؟  xچه ارتباطی بین شیء یا تصویر با  -1

 

 رسد؟به ذهنتان می xهایی از در نسبت با این تصویر یا شیء چه ویژگی -2

 تان نیست اضافه کنید.شناسید اما در لیسترا که می xهای دیگری از حال ویژگی -3

 

 

 مرحله دوم :
 توانید جزئیات و کارکرد آن را متصور شوید؟ نظرات خود را یادداشت کنید.شنوید؟ آیا میصدایی میچه  -1

 

 

 

 

 های خود را اصالح کنید.دوباره بشنوید و اگر الزم است حدس -2

 هایتان درست بوده است؟تصاویر پخش شده را ببینید، چقدر حدس -3

 تصویر، آن را بیشتر شرح دهید. یکی از تصاویر را انتخاب کنید و با تصور زنده کردن -4

 

 

 

 

 مرحله سوم :

 الف :
وجود ندارد، چند نمونه از کارکردهای آن را که دیدید و شنیدید را انتخاب کنید و برای آن  xای به نام تصور کنید ماده -1

 جایگزین بیابید.
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 ب:
 به تالوت آیات زیر توجه فرمایید: -1

 (.24پس انسان باید به غذاى خود بنگرد ) (24طَعَام ه ) فَلْیَنظُر  الْانسَانُ إ لىَ 

 (.25این ما بودیم که آب را به کیفیتى که انسانها خبر ندارند از آسمان فرستادیم ) (25أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا)

 (.26ها شکافتیم )دانهو سپس زمین را باز به کیفیتى ناگفتنى و به وسیله  (26ثمُ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا)

 (.27ها رویاندیم )و در آن دانه (27فَأَنبَتْنَا ف یهَا حَبًّا)

 (.28و انگور و سبزیجاتى ) (28وَ ع نَبًا وَ قَضْبًا)

 (.29و زیتون و نخلى ) (29وَ زَیْتُونًا وَ نخاَل)

 (.30اى )و باغهاى پر درخت سر به هم کرده (30وَ حَدَائقَ غُلْبًا)

 (.31و میوه و چراگاه ) (31فَاک هَةً وَ أَبًّا)وَ 

 (.32تا وسیله زندگى شما و حیوانات شما باشد ) (32)وَ ل أَنْعَام کمُ مَّتَاعًا لَّکمُ

 

 های خود را از آیات زیر یادداشت بفرمایید.یافته -2

 

 

 

 

 

 

 

 فرماید؟این آیات در مورد موضوع صحبت ما، چه می -3
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 ج:
 بخش باشد؟ و چگونه؟تواند حیاتنظرتان چه چیزهایی مثل آب میبه  -1

 

 

 

 

 به تالوت آیات زیر توجه فرمایید: -2

 (.11) ین قرآن یک تذکر و یادآورى است، ااچنین مکن که (11)کالََّ إ نهَّا تَذْک رَةٌ

 (.12)  هر کس بخواهد از آن پند گیرد (12)فَمَن شَاءَ ذَکَرَهُ

 (.13)  هایى ارجمندتذکارى است در صحیفه (13)مُّکَرَّمَةٍفى  صحُفٍ 

 (.14)  واال و پاکیزه است (14) مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَة 

 (.15)  که بدست سفیرانى نوشته شده (15)ب أَیْد ى سَفَرَةٍ

 (.16)  گرامى و نیکو (16)ک رَام   بَرَرَةٍ

 

 بفرمایید.های خود را از آیات باال یادداشت یافته -3
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 ایتفکر مشاهده یارزیابفرم خود  1-3

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمدهلل رب العالمین

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 «یا امیرالمومنین)ع( ادرکنی»

 

 4 3 2 1 0 گویه ها 

      بودم.طی این جلسه با مواردی مواجه شدم که تا به حال به ضرورت آب در چرخه حیات آنها توجه نکرده  1

      های فوق اضافه کنم.توانم به نمونهرسد که میها، موارد متنوع دیگری در خصوص آب به ذهنم میبا دیدن نمونه 2

      تری تبدیل شد.امروز نگاهم به پدیده آب از یک نگاه عادی و روزمره به نگاه ویژه 3

      هم داشته باشم.« گل»را نسبت به پدیده ای همچون توانم همین مدل نگاه تفصیلی به مسئله آب اکنون می 4

      هایی، گل بودن گل را تشخیص دهم)وجه مشترک همه گلها(.دانم با دقت در چه ویژگیمی 5

      ها را از هم متمایز ببینم.هایی انواع گلتوانم با دقت در ویژگیمی 6

      از گل مصنوعی تشخیص دهم.هایی گل طبیعی را توانم با دقت در ویژگیمی 7

      توانم کاربردهای مختلفی از گل را به خاطر بیاورم.می 8

      تواند متوجه گل باشد را برشمارم.هایی که میتوانم انواع آسیبمی 9

      توانم دالیل ضعف و از دست رفتن یک گل را شناسایی کنم.می 10

      طراوت و شادابی گل را نام ببرم.توانم عوامل موثر در رشد و می 11

      توانم مراحل مختلف رویش گل را در ذهنم تصویر کنم.می 12

      اگر میتوانستم برای چند صباحی گل باشم دوست داشتم!: 13

  گلی باشم چیده شده در لیوان آب در گوشه یک اتاق      

   گلی در گلدان      

  گل گلی در میانه یک دشت پر از      

  ای رشد کردهگلی که در شرایط مصنوعی و گلخانه      

  گلی با طراوت و شاداب      

  گلی خشک شده به منظور تزئین      

  گلی مسبب شادی و سرور و انبساط خاطر دیگران      

  روید و رویشش تداوم ندارد.گلی که فقط یکبار می      

  زنبوران عسل است. گلی که در عین زیبایی، محل رجوع      

  .گلی که دارای خواص درمانی و شفابخشی است      

  برد.گلی که از نور طبیعی بهره می      

  تواند با هر شرایطی سازگار شود. گلی که می      
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 گیرم؟ام میهایش چه درسی برای زندگیاز آنچه که در گل دیدم و ویژگی

 

 

 

 

 

 

 

 کنم؟برای حل مسائلم میای از گل چه استفاده

 

 

 

 

 

 

 کنم؟گل را چگونه در مسیر درست و حق استفاده می

 

 

 

 

 

 

 

 هایی کرده است؟خداوند در قرآن از رویش گیاهان چه استفاده
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 کتاب ای از محتوایچکیده 1-4

 جهت انتقال به مخاطب

ها و رخدادهای دنیا مشاهده برای نظر کردن به پدیدههر یک از حواس انسان برای رفع نیازی در او تعبیه شده است. توان 

های حقی برایش مکشوف شده و به عمل در اختیار انسان قرار داده شده است تا از طریق آن نیازی از او رفع شود و گزاره

 صالحی بتواند دست پیدا کند.

. با درک تعریف درست از مشاهده و جایگاه های مختلف بر تفکر از بارزترین تأثیرات علم بر رشد انسان استتأثیر مشاهده

مندی از چنین مزین شدن به طهارت و تزکیه در این مسیر، بهرهها و موانع تحقق آن و همآن در رشد  انسان و شناخت آفت

گیری از عقل، مشاهده عوالم یابد. وجود حواس مختلف، قوه خیال و بهرهآن در رسیدن به سعادت اخروی افزایش می

 د.دهرا در دسترس انسان قرار می مختلف
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 خش دوم:       ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردن  دایطهارت پ افتن،ی تیاداراکات و فهم و علم در انسان است که با تقو یهایورود نیاز مهمتر یکی دن،یشن

و  یسازآن و آلوده تیکند و متقابال با اهمال در تقو ییراهنما تیفرد را قطعا به هدا تواندیشدن م دارتیو امن

 دنیشن تیاهم انیدر ب ی. کتاب مربوطه، کوششسازدیم نیاطیجوالن ش یبرا یانسان را محل یناامن کردن آن زندگ

 است. یو جوان ینوجوان نیسن یآن برا افتنی تیطهارت و امن ت،یو اهتمام در تقو

  

 «پرورش تفکر شنیداری » 
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  طرح درس تفکر شنیداری 2-1

 دقیقه(. 30ابتدا کتاب تفکر شنیداری را به صورت کلی معرفی نمایید)نمایش پاورپوینت کتاب( )

 ساعت و نیم( 1)درس اول: درک بهتر از شنیدن 

 درونی(.های محور درس اول توجه به جایگاه شنیدن به عنوان یک قوا در ساختار وجودی انسان است )شنیدن و دریافت

 جایگاه شنیدن در زندگی 

هدف: تبیین جایگاه قوای شنوایی در زندگی )توجه به اهمیت فهم حاصل از شنیدن(/ ارتباط دیدن و شنیدن / جایگاه 

 شنوایی در فهم/ بدون توان شنوایی فهم و ارتباط سخت می شود.

 

 دقیقه( 15: ) 1تمرین

 هده باشد.پخش فیلمی که گفت و گو در آن به وضوح قابل مشا

 الف( پخش فیلم بدون صوت، مخاطبین به سواالت کاربرگ پاسخ دهند.

 ها توسط مخاطبین صورت گیرد.ب( پخش فیلم با صوت، اصالح پاسخ

 

 دقیقه( 5: ) 2تمرین

گوید سپس زند مثل ماهی در آب؛ کلمه میهایشان قرار داده، مربی لب میهایشان را بر روی گوشالف( مخاطبین دست

 کنند )سرعت گفتن کلمات باید مثل سخن گفتن باشد(.جمله، مخاطبین هم یادداشت می

 کلمه و جمالت پیشنهادی:

 قلم (1

 نوشتن (2

 قلم ابزار نوشتن است. (3

 عمل انسان مثل قلم است. (4

 کنیم.مان را ثبت میعمل ما قلم ما است که با آن کتاب زندگی (5

 کنیم؟در کتاب سرنوشتمان چه چیز ثبت می (6

 کنند.گوید و مخاطبین اصالح میبلند میب( سپس 

 

 دقیقه( 20:  اثر محرک ادراک صوت بر قوای تحریکی و عاطفی ) 3تمرین

 شود. قوای ادراکی : قوایی که با آن علم و فهم حاصل می

 ها مثل ترس و خشم و غضب و عواطف است.ها و هیجان: گرایش قوای تحریکی، عاطفی

 اصوات در برانگیخته شدن قوای تحریکی و عاطفی است. هدف: توجه به میزان اثرگذاری

 

 نویسند )درون کاربرگ(.الف( مخاطبین تصورشان از اصوات زیر را می
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ای از اصوات قابل پخش: صدای نوزاد، صدای قرآن، آژیر آمبوالنس، قصه گفتن، شیون و گریه زن، گریه مرد، ب( نمونه

 ش، صدای خودم، صدای خدادست زدن و تشویق، پارس سگ، صدای لواشک تر

 آید؟سوال: با هر صدایی چه احساسی در شما به وجود می

 

 دقیقه( 25: اثرات خوب شنیدن و شنیدن متمرکز بر تمرکز ) 4تمرین 

خواند و از مخاطبین ها و تغییرهایی میها و اضافهخواند، بار دوم همان متن را با محذوفالف( مربی کارگاه متنی را می

 تفاوت دو متن را بیان کنند )متن باید با رده سنی و جایگاه و هدف تمرین انتخاب شود(. خواهدمی

 

 متن پیشنهادی:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 «شودگاهی خیلی دیر می»

کرد. خنکی سیل اشک بر کرد و شدت جریان خون را زیر پوستش احساس میصورتش سرخ بود، پوستش ذق ذق می

کرد. با صدای تلفن به سختی خود را داد ولی دلش و دردهای دلش را هیچ چیز آرام نمیالتیام میروی صورتش درد را 

رسید، انگار کرد تا به گوش حامد میهای تلفن عبور میاز جلوی آینه تکان داد و تلفن را برداشت، صدای مادر از سیم

ده بود یا به خاطر شدت ناراحتی که در دلش دانست به خاطر ضربه سیلی محکمی بود که خورشنید و نمیدرست نمی

توانست باور زد؟! در ال به الی کالم مادر دوباره به سمت آینه خم شد و به سرخی صورتش خیره شد! هنوز نمیچنگ می

های پدر است که انگار نقشی منظَّم بر صورتش حک کرده است! کند که خطهای  سرخ  روی  صورتش جای  انگشت

 ادر تمام شد بر روی زمین دراز کشید.گفتگویش که با م

هایش را باز کرد، متوجه شد که ساعتی طوالنی خوابیده است! بلند شد و وحشت زده به سمت در دوید، حاال وقتی چشم

آنجا باش، دایی محمد برای قرارداد  3حواست باشد رأس ساعت »شد که : صدای مادر در گوشش واضح و رسا شنیده می

اش چهار دوید و تنها دغدغهحدود بیست دقیقه وقت داشت، با تمام سرعت می...« امه پدر احتیاج دارد خانه به ضمانت ن

 سال انتظار دایی بود برای خرید  خانه و نگرانی   نرسیدن و نشدن ...

پیاده رو کشید از محضرخانه خارج شد و در که نفس راحتی میوقتی اولین امضاء بر روی قولنامه زده شد، حامد درحالی

فکر کند  های خودشبه آهستگی راهش را در پیش گرفت. انگار دوباره فراغتی پیدا کرده بود تا با خیال  راحت به درد  دل

اگر آدم پدر »بغضش را که تا گلویش باال آمده بود بلعید و ادامه داد : «  بابا ازت توقَّع نداشتم!»به آهستگی زیر لب گفت: 

ها و عابران سرش را خیابان شلوغ بود و نورهای  کف خیابان و صدای رفت و آمد ماشین...« نداره کس رو نداشته باشه هیچ

خجالت »کرد با لحنی عتاب آمیز در حالی که به ویترین ساعت فروشی خیره شده بود با صدایی بلند گفت: سنگین می

رفت و حاال باز بعد از این همه سال به باد مینمیکشی؟ باز نزدیک بود دیر برسی و آن وقت تمام زحمات و انتظار دایی 

خوای بپذیری که دیر رسیدن خیلی وقتا تاوان سنگینی داره! خوبه هنوز جای  سیلی روی صورتت بود و داشتی دوباره نمی
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!؟ شاید پدر حق داشت!»تر و حاکی از شرمندگی از خودش پرسید: با صدایی آهسته« کردی!!!اشتباه  همیشگی رو تکرار می

دویدند شان با سرعت میهای ساعت فروشی بر روی صفحهعقربه ساعت« دیر رسیدن اینقدرها هم گناه کوچکی نیست!!!

کرد که با محبَّت و اندوه به او خیره شده بود و با لحنی حاکی از های پدر فکر میگرفتند، حامد به چشمو از هم سبقت می

دن  تو و یخ زدن تو سرما سه روز مریض شده، برای تاخیری که داشتی تیم رضا به خاطر دیر رسی»دلسوزی به او گفت : 

والیبال مدرسه به مسابقات دیر رسیده و یک عده آدم توبیخ شدن و حاال دوباره به خاطر تعلَّل و تاخیر برای آوردن این 

م؟!؟، زدم تو گوشت تا یادت تفاوتی میگی مگه چه کار کردآمپول نزدیک بود جون  خواهرت به خطر بیافته ولی تو با بی

های ساعت مچی بر روی  دستش خیره شد حامد به حرکت شتابان  عقربه«. بمونه بعضی وقتا دیر رسیدن قابل جبران نیست!

 !!!«دیر رسیدن بعضی وقتا غیرقابل جبرانه »و آهسته زیر لب زمزمه کرد : 

 

 ها و تغییرها:ها، اضافهمتن با محذوف

 رحیمبسم اهلل الرحمن ال

 «شودگاهی خیلی دیر می»

کرد. خنکی سیل اشک بر کرد و شدت جریان خون را زیر پوستش احساس میصورتش سرخ بود، پوستش ذق ذق می

 .کردولی دلش و دردهای دلش را هیچ چیز آرام نمیداد روی صورتش درد را التیام می

کرد تا به های تلفن عبور میاز سیم عمهبا صدای تلفن به سختی خود را از جلوی آینه تکان داد و تلفن را برداشت، صدای 

دانست به خاطر ضربه سیلی محکمی بود که خورده بود یا به خاطر شنید و نمیانگار درست نمیرسید، گوش حامد می

دوباره به سمت آینه خم شد و به سرخی صورتش خیره  عمهی کالم در ال به ال شدت ناراحتی که در دلش چنگ میزد؟!

که انگار نقشی منظَّم بر های پدر است های سرخ روی صورتش جای  انگشتتوانست باور کند که خطشد! هنوز نمی

 تمام شد بر روی زمین دراز کشید. عمه! گفتگویش که با صورتش حک کرده است

حاال  بلند شد و وحشت زده به سمت در دوید،شد که ساعتی طوالنی خوابیده است!  هایش را باز کرد، متوجهوقتی چشم

برای  حمیدآنجا باش، دایی  و پنجحواست باشد رأس ساعت سه »شد که: در گوشش واضح و رسا شنیده می عمهصدای 

دوید و تنها مام سرعت میدقیقه وقت داشت، با ت و پنجحدود بیست ...« قرارداد خانه به ضمانت نامه پدر احتیاج دارد 

 انتظار دایی بود برای خرید خانه و نگرانی نرسیدن و نشدن ... و پنج ماهاش چهار سال دغدغه

کشید از محضرخانه خارج شد و در پیاده رو که نفس راحتی میوقتی اولین امضاء بر روی قولنامه زده شد، حامد درحالی

های خودش فکر کند باره فراغتی پیدا کرده بود تا با خیال  راحت به درد  دلانگار دوبه آهستگی راهش را در پیش گرفت. 

اگر آدم پدر »بغضش را که تا گلویش باال آمده بود بلعید و ادامه داد: « بابا ازت توقَّع نداشتم!»به آهستگی زیر لب گفت : 

ها و عابران سرش ای رفت و آمد ماشینخیابان شلوغ بود و نورهای کف خیابان و صد ...«نداشته باشه هیچکس رو نداره 

خجالت »کرد با لحنی عتاب آمیز در حالی که به ویترین ساعت فروشی خیره شده بود با صدایی بلند گفت: را سنگین می
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رفت و حاال باز نمیکشی؟ باز نزدیک بود دیر برسی و آن وقت تمام زحمات و انتظار دایی بعد از این همه سال به باد می

ی بپذیری که دیر رسیدن خیلی وقتا تاوان سنگینی داره! خوبه هنوز جای  سیلی روی صورتت بود و داشتی دوباره خوانمی

شاید پدر حق داشت!!؟ »با صدایی آهسته تر و حاکی از شرمندگی از خودش پرسید : کردی!!! اشتباه  همیشگی رو تکرار می

دویدند شان با سرعت میهای ساعت فروشی بر روی صفحهساعتعقربه  «دیر رسیدن اینقدرها هم گناه کوچکی نیست!!!

کرد که با محبَّت و اندوه به او خیره شده بود و با لحنی حاکی از های پدر فکر میگرفتند، حامد به چشمو از هم سبقت می

به خاطر دیر رسیدن  تو و یخ زدن تو سرما سه روز مریض شده، برای تاخیری که داشتی تیم  جواد»دلسوزی به او گفت : 

والیبال مدرسه به مسابقات دیر رسیده و یک عده آدم توبیخ شدن و حاال دوباره به خاطر تعلَّل و تاخیر برای آوردن این 

ی مگه چه کار کردم؟!؟، زدم تو گوشت تا یادت تفاوتی میگآمپول نزدیک بود جون  خواهرت به خطر بیافته ولی تو با بی

های ساعت مچی بر روی  دستش خیره شد حامد به حرکت شتابان  عقربه«. بمونه بعضی وقتا دیر رسیدن قابل جبران نیست!

 «!!!دیر رسیدن بعضی وقتا غیرقابل جبرانه »و آهسته زیر لب زمزمه کرد : 

 :دیرا با مخاطب مطرح کن ریز یهاسوال

 هایی داشت؟چه محذوفمتن 

 هایی داشت؟متن چه اضافه

 متن چه تغییرهایی داشت؟

 آیا تغییری در هدف اصلی متن ایجاد شد؟

 

 تغییر متن داستان با رویکرد تغییر هدف اصلی متن :

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 «وقت دیر نیست!هیچ»

پوستش احساس میکرد. خنکی سیل اشک بر روی صورتش سرخ بود، پوستش ذق ذق میکرد و شدت جریان خون را زیر 

کرد. با صدای تلفن به سختی خود را از جلوی داد ولی دلش و دردهای دلش را هیچ چیز آرام نمیصورتش درد را التیام می

رسید، انگار درست کرد تا به گوش حامد میهای تلفن عبور میآینه تکان داد و تلفن را برداشت، صدای مادر از سیم

دانست به خاطر ضربه سیلی محکمی بود که خورده بود یا به خاطر شدت ناراحتی که در دلش چنگ شنید و نمینمی

توانست باور کند زد؟! در ال به الی کالم مادر دوباره به سمت آینه خم شد و به سرخی صورتش خیره شد! هنوز نمیمی

نگار نقشی منظَّم بر صورتش حک کرده است! گفتگویش های پدر است که اهای  سرخ  روی  صورتش جای  انگشتکه خط

های گل پیتوس که بر دیواره اتاق تابیده بود و باال رفته بود خیره شد که با مادر تمام شد بر روی زمین دراز کشید. به برگ

ساعت وقت  2حدود « هیچ وقت برای درست شدن دیر نیست، هر چه قدر هم که خراب کرده باشی»و با خود گفت: 

 داشت...
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کشید از محضرخانه خارج شد و در پیاده رو که نفس راحتی میوقتی اولین امضاء بر روی قولنامه زده شد، حامد درحالی

هایی که گرفته بود به آهستگی راهش را در پیش گرفت. انگار دوباره فراغتی پیدا کرده بود تا با خیال  راحت به تصمیم

با لحنی حاکی از رضایت و اطمینان ادامه داد : « از امروز همه چیز تغییر خواهد کرد!»فکر کند به آهستگی زیر لب گفت : 

ها و عابران سرعت خیابان شلوغ بود و نورهای  کف خیابان و صدای رفت و آمد ماشین«. تنبیه پدر زندگی من رو تغییر داد»

آدم قدرت داره »ه بود با صدایی بلند گفت : کرد در حالی که به ویترین ساعت فروشی خیره شدهمه چیز را دو چندان می

 «همه چیز رو در زندگی به بهترین شکل و به سمت خوب شدن تغییر بده!!!

 :دیرا با مخاطب مطرح کن ریز یهاسوال

 هایی داشت؟متن چه محذوف -

 هایی داشت؟متن چه اضافه -

 متن چه تغییرهایی داشت؟ -

 آیا تغییری در هدف اصلی متن ایجاد شد؟ -

 

 دقیقه( 15تگو راجع به موارد زیر جهت توجه به قوای شنیداری و اثر آن بر تمرکز: )ب( گف

 های اوست.های انسان به واسطه شنیدنریختگیهمعدم تمرکز به واسطه شنیدن: بسیاری از به (1

ه آن سوال: آیا تا به حال موضوعی ذهن شما را مشغول کرده که مدام آن صحنه را یادآور شوید و مطالبی راجع ب

 که از کارها و وظایفتان باز بمانید؟ با خودتان مرور کنید تا جایی

یابد یک راهکار توضیح: چنین حالتی نشان از اختالل در قوای تفکر است که در توان و تفکر شنیداری بروز می

 برای خروج از این وضعیت سعی در خوب گوش دادن و تقویت توان و قوای شنیداری است. صوت مثبت گوش

 کنید.

های مهم اید به نحوی که صدای اعضای خانواده را در موقعیتبار که محو موضوعی شدهسوال: آخرین

های ناشی از عدم تمرکز در نشنوید)صدای کودکانتان، پدر و مادر، همسر( را به خاطر بیاورید. )گاهی خسارت

قوای شنیداری، خوب شنیدن و تقویت توان شنیدن جبران سختی دارد یا جبران ناپذیر است، راهکار آن توجه به 

 شنیداری است(.

 اثر شنیدن متمرکز بر تمرکز : تمرکز کردن بر روی چیزی حاصل شنیدن متمرکز است. (2

 

 )یک ساعت( دنیو فهم دنیدرس دوم: شن

 

 دقیقه( 10: با یکی از دوستانتان در رابطه با اینکه یک گفتگوی مفید چیست صحبت کنید. ) 1تمرین 

 داوطلب شود و گفت و شنودش را در کارگاه بیان کند.کسی  -

 های مفید چه بوده است؟ای که از یک عالم شنیدید، در رابطه با صحبتسوال : آخرین جمله
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/ انسان پشت زبانش پنهان است/ حکمت  71)اذا تمَّ العقل نَقصَ الکالم، چون عقل کامل گردد سخن اندک شود. حکمت 

های فهم عمیق و درست، بردباری، دانش و سکوت است. سکوت دری از درهای حکمت است. انهامام رضا ع : از نش  60

 آورد و راهنمای هر خیری است(.سکوت محبت می

 

 دقیقه( 10: شنیدن و دانستن ) 1-1تمرین 

 سوال : بعد از گفت و شنود راجع به مفید بودن محتوای کالم چه احساس و رویکردی در شما ایجاد شد؟ 

های ادبی و بیانی است که محوریت اصلی آن بر خوش اخالقی گیری قالبمهمی از مفید بودن کالم در نحوه به کار )بخش

 و الزمه خوش اخالقی تسبیح به معنای حرکت در مسیر حق است(.

 سوال : آیا نسبت به گفتگوهای مفید مطلب جدیدی را متوجه شدید؟

 یشنهادی دارید؟سوال : برای گفتگوی امشب در خانواده چه پ

 گوهای مفید فکر کنید؟توانید به انواع گفت وسوال : برای روابط مختلفی که دارید می

 گوید؟سوال : خدا )قرآن( درباره گفتگوی مفید چه می 

آموزند مثال سوره حمد دیدن کمال و حسن یک رابطه، گفتمان مختلف را به ما می 114سوره داریم که  114به طور کلی 

 اس پرهیز از تاخیر و دیرکرد در قرار و برنامه ها، سوره یس رجوع به عالمان دین وتبعیت از آنها...سوره ن

 توانید استفاده کنید(می -ضمیمه در انتها-های جزء سی)به عنوان نمونه از غرض سوره

 

 دقیقه( 20) هایدنیشن تیاهم:  2تمرین 

تند مثل غیبت، سخن چینی، عیب جویی و نیز گفت و شنودهایی که آفرین هسهایی که خطرگفت و شنود پیرامون شنیدنی

 ضروری هستند مثل رجوع به عالم.

 الف( شنیدنیهای خطرناک : انسان باید از بعضی شنیدنیها فرار کند )پخش : پخش فیلم فرار از حیوان درنده(

 ج( شنیدنی های ضروری : نشان دهنده راه

شنیدنیها مثل نیاز به هوا ضرورت را درک کند )پخش فیلم گوش دادن برای پیدا کردن راه، انسان باید برای شنیدن بعضی 

 گم شدن در جنگل(.

شنویم : شنیدنیها باید در زندگی انسان راهگشا و جهت دهنده برای رسیدن به مقاصد حقیقی جمع بندی: توجه به آنچه می

تواند مسیر زندگی و عاقبت انسان را تغییر دهند، و نیز توجه به اینکه باشد لذا در گام اول باید توجه کنیم که شنیدنیها می

 گفت و شنودها چه مسیری را در زندگی ما رقم میزند و ما را به کجا می رساند.

کنیم؟  هر کسی خودش موضوع را بررسی سوال : چرا در انتخاب موضوع صحبت با دیگران به مفید بودن مطالب توجه نمی

 ها در سیر زندگی(.شناختن مقاصد حقیقی در زندگی، توجه نداشتن به اثرگذاری شنیدنیو جستجو کند )ن

که شما را از گفتگوی مفید منصرف کند، در حقیقت شنیدن شما، شما را به آوریداگر دلیل، توجیه یا راهکاری دارید می

 رساند.محل امنی نمی

 

 



29 
 

 دقیقه( 10ی )رونیو ب یدرون یهایدنیفهم شن:  3تمرین

گوید کار درست را انجام بده واعظ درونی است و از مصادیق آن نفس لوامه است و با سرزنش صدای درونی شما که می

 کند.کردن قصد اصالح انسان را می

 گوید؟های شما به شما چه میواعظ درونی شما در مورد گفت و شنود

آیه  12است؟ )بررسی نفس لوامه در سوره قیامت با محوریت  خدا در قرآن در مورد آنچه باید بگوییم و بشنویم چه گفته

 ای، ارائه پاورپوینت(.های کلمهابتدایی و روش

 دعایی را در مورد گفت و شنود به خاطر دارید؟ )دعای صباح : لسانی مقر بالذنوب، پخش دعا( یا سایر ادعیه ...

 

 )یک ساعت( دنیرس سوم: مراتب فهم در شند

 

 دقیقه( 15) به نسبت درک از متکلم دنیشن مراتب:  1تمرین 

 دهید؟ صدایش را به خاطر بیاورید.های چه کسی بیشتر گوش میسوال : به حرف

 سوال : صدای چه کسی را دوست ندارید بشنوید؟ صدایش را به خاطر بیاورید.

 دهید؟سوال : چه وقت به صحبت کسی گوش نمی

 باید شنونده خوبی باشیم. * توجه دادن مخاطبین به اهمیت خوب شنیدن؛

 

: مربی پیرامون آیات سوره یس در مورد اثرگذاری انفاق در جامعه و رشد و نموی که دارد و حیاتبخشی قرآن  2تمرین 

کند. گفت و شنود اگر به درستی انجام شود از مصادیق انفاق است و به عنوان راهکاری مهم در انفاق و گو میگفت و

 قیقه(د 30بخشش در زندگی. )

 گفت و شنود پیرامون موضوعات زیر با توجه به آیات تکوینی سوره یس و ارتباط آن با سایر دسته آیات سوره )مراتب( :

 گو :ترتیب گفت و

 شود )توصیف اثرات این صدا بر طبیعت مثل یک باغ یا گیاهان(.نماهنگ باران گذاشته می (1

 طراوت(.نماهنگ رشد گیاهان )رابطه باران و رویش و  (2

 نماهنگ سوره یس ارتباط بین آیات تکوینی سوره با انفاق )گفت و گو درباره زنده شدن زمین و انفاق(. (3

 تواند از مصادیق انفاق باشد :گفت و شنود می (4

 تواند مثل کاشتن یک دانه باشد که بار بدهد و رشد کند و شکوفایی ایجاد کند.کالم می -

 و بعضی آشکار، بعضی صحبتها باید ستر داشته باشد و همه نشنوند.ها باید پنهان باشد بعضی گفت وگو -

شنود مرکبی است که باید انسان بر آن سوار شود و به مقصد برسد و موانع نباید موجب غرق شدن  ما وگفت -

 بشود.

 تمایز گزاره های حق از باطل

 انفاق یعنی پر کردن خالء ها ) خانواده، فامیل، اجتماع ( (5

 هابخشی جامعه و پر کردن شکافر حیاتاهمیت انفاق د (6
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 جمع بندی کارگاه :

 تواند انفاق باشد(:گیریم؛ این موضوع می)موضوعی را در نظر می

 کنم حق است یا باطل؟ای که از شنیدن دریافت میشنوم(، گزارهورودی شنیداری دارم)مطلبی می (1

 رجوع به حق باید داشته باشم، چطور رجوع به حق بکنم؟ (2

 با ورودی و فهم یک گزاره باید عملی انجام دهم، چه عملی؟ متناسب (3

آیند. هر کس فضیلتى از برتریهاى او را بیان کند و به خداوند براى برادرم على فضایلى نهاد که به شمار نمى»پیامبر فرمود: 

بنویسد، تا هنگامى که آن آمرزد و هر کس فضیلتى از او را اش را مىآن معترف باشد، خداوند گناهان گذشته و آینده

طلبند و هر که به فضیلتى از برتریهاى او گوش فرا دهد، خداوند نوشته باقى است، فرشتگان پیوسته براى او آمرزش مى

آمرزد و آن که به کتابى از فضیلتهاى او بنگرد پروردگار گناهانى را که گناهانى را که از طریق گوش انجام داده است مى

 «تکب شده خواهد بخشید.بواسطه نگاه مر
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 کاربرگ تفکر شنیداری 2-2

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 درس اول : درک بهتر از شنیدن
 : جایگاه شنیدن در زندگی 1تمرین 

 الف( پخش فیلم بدون صدا

 فیلم چه زمانی از روز است؟

 بعد از ظهر ظهر قبل از ظهر صبح

 

 ......................................................................................................................راننده با دانش آموزان چه نسبتی دارد؟ 

 ............................تاکسی در حال رفتن به کجا است؟ ...............................................................................................

 ..................................................................................شود چیست؟...........................اسم پسری که از ماشین پیاده می

 .....................................................................................................................................ها چیست؟دلیل توقف ماشین

 ........گوید؟ ..........................................شود به دو مردی که در حال دعوا هستند چه میپسری که از ماشین پیاده می

 .......................................................................................................عنوان پیشنهادی فیلم: ..........................................

 ها با صداب( پخش فیلم

 فیلم چه زمانی از روز است؟

 بعد از ظهر ظهر قبل از ظهر صبح

 

 ...............................................................................................راننده با دانش آموزان نسبت فامیلی دارد؟ .................

 .....................................................................................................................تاکسی در حال رفتن به کجا است؟.......

 ..........................................................................................................شود چیست؟..پیاده میاسم پسری که از ماشین 

 .........................................................................................................؟...........................ها چیست دلیل توقف ماشین

 ....................................؟ ..............گویدشود به دو مردی که در حال دعوا هستند چه میپسری که از ماشین پیاده می

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

 .........................................................................................................................عنوان پیشنهادی فیلم: ........................

 :  2تمرین 

 زند را یادداشت کنید.الف( کلمات و جمالتی که مربی لب می

1 )............................................................................................................................................................................. 

2... )........................................................................................................................................................................... 

3...... )....................................................................................................................................................................... 
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4......... )........................................................................................................................................................... 

5..... )................................................................................................................................................................ 

6......... )........................................................................................................................................................... 

 گوید را یادداشت کنید.ب( کلمات و جمالتی که مربی بلند می

1..................... ).............................................................................................................................................. 

2..................... ).............................................................................................................................................. 

3................ ).................................................................................................................................................... 

4............... ).................................................................................................................................................... 

5................ )................................................................................................................................................... 

6............. )...................................................................................................................................................... 

 فهمی که به واسطه شنیدن برای شما حاصل شد را بیان کنید: بعد از انجام تمارین، اهمیت شنیدن در زندگی و -

کامال 

دانستممی  
 دانستمکمی می دانستممی

کردم گمان می

 دانممی

اصال 

 دانستمنمی

فهم جدیدی 

 حاصل شد

تاثیری در فهم 

 نداشت

 

 ( اثر محرک ادراک صوت بر قوای تحریکی و عاطفی3تمرین 
 از صوتی که پخش می شود چه احساسی دارید؟ دارید؟از تصور این اصوات چه احساسی  صدا

   صدای نوزاد

   صدای قرآن

   آژیر آمبوالنس

   صدای قصه گویی

   شیون و گریه زن

   گریه مرد

   دست زدن و تشویق

 

عاطفی و بعد از انجام تمارین چه میزان توجه شما، به اثرگذاری اصوات در ادراک صوت تا برانگیخته شدن قوای  -

 تحریکی جلب شد؟

کامال توجه 

 داشتم
 توجه داشتم

کمی توجه 

 داشتم

کردم گمان می

 توجه دارم

اصال توجه 

 نداشتم

ام به توجه

 افزوده شد

تاثیری در 

 ام نداشتتوجه

 

 : اثرات خوب شنیدن و شنیدن متمرکز بر تمرکز 4تمرین 

 در متن دوم نسبت به متن اول چه تغییراتی وجود داشت؟

 .................................................................................................................................محذوفات متن :................
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...................................................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................تغییرات متن : ......

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

 ......................................................................................................................................اضافات متن : .............

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

 ...................................................................................................................................... هدف نهایی متن اول :

 ......................................................................................................................هدف نهایی متن دوم : ................

 

  دنیو فهم دنی: شن درس دوم
 شنیدن و دانستن :  1تمرین 

 نقش گفت و شنود مفید در زندگی را ... -

کامال 

 دانستممی
 دانستممی

کمی 

 دانستممی

گمان 

کردم می

 دانممی

اصال 

 دانستمنمی

فهم جدیدی 

 حاصل شد

تاثیری در 

 فهم نداشت

 دهید؟میچقدر به محتوای گفت و شنودها اهمیت  -

 هیچ وقت به ندرت گاهی بیشتر اوقات همیشه

 و شنود مفید در زندگی برنامه دارید؟ چقدر برای داشتن گفت -

 هیچ وقت به ندرت گاهی بیشتر اوقات همیشه

 میزان رجوع شما به قرآن برای داشتن گفت و شنودهای مفید چقدر است؟ -

 هیچ وقت به ندرت گاهی بیشتر اوقات همیشه

 

 هایدنیشن تیاهم:  2تمرین 

 ها در زندگی را و خطرات ناشی از آن  را ...جایگاه و اهمیت شنیدنی -

کامال 

 دانستممی
 دانستممی

کمی 

 دانستممی

گمان 

کردم می

 دانممی

اصال 

 دانستمنمی

فهم جدیدی 

 حاصل شد

تاثیری در 

 فهم نداشت

 را ... جایگاه و اهمیت شنیدنیهای ضروری و اثرات آن در زندگی -

کامال 

 دانستممی
 دانستممی

کمی 

 دانستممی

گمان 

کردم می

 دانممی

اصال 

 دانستمنمی

فهم جدیدی 

 حاصل شد

تاثیری در 

 فهم نداشت
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 یرونیو ب یدرون یهایدنیفهم شن : 3تمرین 
 دانم؟ها را میمیزان جایگاه و اثر نفس لوامه در تصمیم گیری -

 هیچ وقت به ندرت گاهی بیشتر اوقات همیشه

 دانم؟میزان توجه به هشدارهای نفس لوامه را می -

 هیچ وقت به ندرت گاهی بیشتر اوقات همیشه

 

  دنیرس سوم: مراتب فهم در شند
 به نسبت درک از متکلم دنیمراتب شن:  1تمرین 

 به چه میزان توجه شما به مراتب شنیدن جلب شد؟

 دانستمکمی می دانستممی دانستمکامال می
 کردممیگمان 

 دانممی
 دانستماصال نمی

فهم کمی حاصل 

 شد

 

 ................................................................................................کنید؟.............چه راهکارهایی برای انفاق پیشنهاد می

 ..........................................................................................................ای دارید؟ ........................برای انفاق چه برنامه

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

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

 

 

 

 

هاى او را بیان آیند. هر کس فضیلتى از برتریفضایلى نهاد که به شمار نمىخداوند براى برادرم على »پیامبر فرمود: 

آمرزد و هر کس فضیلتى از او را بنویسد، تا اش را مىکند و به آن معترف باشد، خداوند گناهان گذشته و آینده

هاى او از برتری طلبند و هر که به فضیلتىهنگامى که آن نوشته باقى است، فرشتگان پیوسته براى او آمرزش مى

هاى آمرزد و آن که به کتابى از فضیلتگوش فرا دهد، خداوند گناهانى را که از طریق گوش انجام داده است مى

 «واسطه نگاه مرتکب شده خواهد بخشید.ه او بنگرد پروردگار گناهانى را که ب

 * اللَّهم صلی علی محمد و آل محمد و عجَّل فرجهم*
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  کتابمحتوای  ازای چکیده 2-3

مخاطب به انتقال برای  

 سازی رجوع به عقل از راه شنیدنپرورش تفکر شنیداری؛ فعال

های عقلی به هر یک از حواس انسان برای رفع نیازی در او تعبیه شده است. توان شنیداری برای شنیدن و ساختن گزاره

کنیم که الزمست آن گزاره را با حق و تعریفی می گزارهشنویم آن را تبدیل به انسان عطا شده است. وقتی که چیزی را می

  .بسنجیم تا بعد از آن و مطابق با آن عملی را انجام دهیم

های اداراکات و فهم و علم در انسان است که با تقویت یافتن، طهارت پیدا کردن و حفظ شنیدن، یکی از مهمترین ورودی

سازی و در به هدایت راهنمایی کند و متقابال با اهمال در تقویت آن، آلودهتواند فرد را ها، میشدن در دریافت شنیدنی

  .سازدهای نامناسب قرار گرفتن، زندگی انسان را محلی برای جوالن شیاطین میمعرض شنیدن



36 
 

 

 بخش سوم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نردبانی  بخشد. این نعمت و امکان اختصاصیمیای شفاف است که به قلب بینا، زندگانی تفکر آینه     

تواند سیر در ملکوت را نصیب انسان کند. حال که استفاده از این کیمیا نعمت برای همه ما حیاتی است که می

مندی از آن، نیک است و زندگی معنوی و حیات جاودان اخروی ما در گروی آن است، الزم است برای بهره

توان تفکر کرد؟ تفکر صحیح وابسته تالشی است در فهم این موضوع که چگونه میکتاب مربوطه  .تفکر کنیم

توان قدرت تفکر خود بخش نیست؟ و چگونه میای موارد فکرهای ما نتیجهبه چه عناصری است؟ چرا در پاره

  های خود را در این زمینه باال برد؟را ارزیابی کرده و مهارت

 «پرورش تفکر قرآنی » 
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 تفکر قرآنی طرح درس 3-1

  تصویری( پیرامون موضوع تفکر-آیاتی از کالم اهلل مجید )صوتیپخش 

  ایجاد آمادگی روحی برای آموزش مشارکتی: ابتدای جلسه به کمک یکice breaking   یخ شکن(، معارفه(

 عمومی، شادابی وآمادگی مخاطبین برای کارگاه صورت میگیرد.

  1فعالیت 

نویسی و ارجاع آن به حق)تعقل( در قالب یک فعالیت یارویی با نیاز تا گزارهآشنایی افراد با فرآیند تفکر از مرحله روهدف: 

 عملی

شود. هر پازل یک عنوان دارد که تصویر آن، محتوای آموزشی حول همان تعدادی پازل به حضار ارائه می نحوه اجرا:

کنند. طی زمان دنظر را انتخاب میشود و افراد متناسب با نیازشان یک پازل مورعنوان است. عناوین پای تخته نوشته می

دهند.در پی چینند و سپس به سواالت زیر پاسخ میتعیین شده ای افراد به صورت دونفره یا تک تک پازل ها را می

 شود.شود و با هدایت مربی مرحله به مرحله پای تخته نوشته میپاسخگویی به سواالت فرآیند تفکر توسط افراد رونمایی می

 : سواالت مربی

 . عنوان پازلتان و پیام آن را برای جمع بخوانید. چرا این عنوان را انتخاب کردید؟1

 کنید دلیل زمان بندی مشخص در حل پازلتان چیست؟. فکرمی2

 . چقدر مطمئنید پیام پازل پاسخگوی نیاز شماست؟3

 . چقدر به صحت گزاره داخل پازل اطمینان دارید؟ توضیح دهید.4

 

 اسخ:نتایج حاصل از پ

 شود که جهت چیدمان آن برای تأمین ای از تصویرهای حسی یا ذهنی شروع میتفکر با توجه و تصرف قلب به مجموعه

 نیاز یا رسیدن به کمالی در انسان است.

 دهد.انتخاب عنوان، نفع کمالی فرد و جهت دنیوی و آخرتی بودنش را نشان می 

 یاد آور محدودیت افراد بر اساس سطح رشدی، جهل فرهنگی یا ... است.هایی در انتخاب دارد که فهمد محدودیتفرد می 

 کند.زمان محدود، قوه خیال را مجبور به مدیریت درست در تمرکز و طبقه بندی تصاویر می 

  بررسی صحت گزاره پازل، حرکتی برای رجوع به حق است. صحت گزاره براساس مبانی علم منطق و عقل )رسول ظاهری

 شود. قبل از آنکه وارد باور و مرجع عمل فرد قرار بگیرد.سنجیده میو باطنی( 

 شود.های اصلی فرآیند تفکر استخراج و رسم میبه این ترتیب یک بار مولفه

  2فعالیت 

های مهمی که در فرآیند تفکر، نقش کمک کننده یا آسیب زا دارند. که توسط خود افراد کشف آشنایی با مؤلفههدف: 

 شوند.بی تکمیل یا تصحیح میو به کمک مر
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ها با تفکرشان، آن مؤلفه و نقشش در فرآیند شود و آنپاورپوینتی حاوی تصاویر فلسفی زیر برای افراد پخش مینحوه اجرا: 

 کنند. تفکر را ذکر می

 مبنای عمل فرد، جو جامعه و رهبریت جاهالنه به سمت ضاللت است نه تفکر خود او... :1تصویر

 
 

 ای که در انتهای مسیر پیش روی اوست...افق نگاه فرد برای انتخاب مسیر، فقط یک قدم بعد است نه آینده: 2تصویر 

 
 

 حذف حواس دریافت کننده تصاویر درست، آسیبی برای سیر تفکر است... :3تصویر 

 
 

تر، اشراف به افق طوالنی استفاده از ابزار برای تقویت حواس جهت دریافت تصاویر درست و دقیق در :4تصویر 

 مسیرحرکت، دیدن و تحلیل مسائل از افق باالتر...
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 سردر گمی در انتخاب مسیر به دلیل ضعف مدیریت قوه خیال در طبقه بندی تصاویر... :5تصویر 

 
 

 استفاده از ابزار در توجه به معیارها حقیقی و مجهز بودن به علوم و فنون الزم در حرکت متفکرانه.... :6تصویر 

 
 

تواند کمک کننده یا مانعی جهت انتخاب راه درست یا سرعت معرف تفاوت امکانات افراد در سیر تفکر که می :7تصویر 

های عقالیی، چرا که هر کسی اصل تفکر با گزارههای ححرکت در مسیر باشد)یادآور حس نیاز به سنجش گزاره

 هایی برای فهم و استنباط حقیقت دارد...محدودیت

 
 

 استفاده از همه حواس جهت تقویت تصاویر برای تفکر درست... :8تصویر 
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 ..نوع نگاه و قضاوت مثبت و منفی افراد نسبت به یک موضوع خاص، در سیر تفکرشان اثر گذار است..: 9تصویر 

 
 

سازی برای تقلید کورکورانه از یک نفر که چه بسا آن یک نفر، خودش راه بلد نیست و نقش جامعه در زمینه :10تصویر 

 کند نه تفکر...از روی ظن عمل می

 
 

های مختلف به آن نظر جدل بی جا آفتی برای تفکر درست است. برای درک حقیقت گاهی الزم است از زاویه: 11تصویر 

 کرد.
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اگر فرد صاحب تفکر و حرکت بر اساس آن نباشد، ابزاری برای حرکت سایرین خواهد بود. اهمیت هدفمندی : 12تصویر 

 وکمال گرایی و توجه به نیازهای حقیقی دنیوی و اخروی...

 
 

 استفاده از مشورت و نظر دیگران)دارای تخصص( به شکل هدفمند در تفکر...: 13تصویر 

 
 

اهمیت امکانات جهت تامین نیازهای مادی و معنوی فرد برای آنکه درک درست تری از افق پیش روی خود : 14تصویر 

 جهت تفکر درست و انتخاب مسیر مطلوبش داشته باشد...
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توجه به مقصد نهایی و حقیقی زندگی انسان که در ماورای مسیر دنیای او رقم خورده است، در تفکر و حرکت : 15تصویر 

 اساس آن مهم است...بر

 
 

استفاده از وحی، رجوع به حق در فرآیند تفکرمهم است. چرا که انسان در اوج توانمندی هم، کودکی است : 16تصویر 

 که به والیت خداوند محتاج است...

 
 

 

  آموزش تئوری3فعالیت : 

 فرمایید.مباحث عنوان شده پیرامون بحث تفکر قرآنی را به کمک پاور آموزش کتاب تکمیل 

 

  (1: ارزیابی)4فعالیت 

نماهنگ حضرت ابراهیم را پخش نمایید و سیر تفکری حضرت ابراهیم)ع( در اثبات ربوبیت حق به عنوان سنجشی برای 

 میزان فهم مطالب در کالس را بررسی نمایید.

 

  (2: ارزیابی )5فعالیت 

 های خودارزیابی را توزیع فرمایید.برگه
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 قرآنیکاربرگ تفکر  3-2

 سواالت زیر باشید:پاسخگوی  ،معلم کدام درس یا مقطع تحصیلی هستیدمتناسب با اینکه شما 

 کنید؟آموزان پیشنهاد میشما برای تدریس درس خودتان چه روشهایی را برای انگیزه بخشی به دانش  :1سوال

آموزان مطالب توسط تالش و مشارکت دانشآیا مایل به اداره کالس معلم محور هستید یا از روشهایی جهت فهم  :2سوال

 .بهره خواهید برد؟مثال بزنید

 دانید؟آموزان را امر مهمی در انتخاب درست سرنوشتتشان میمحوری در دانشآیا تقویت روحیه تفکر :3سوال

محوری در کررسد تا به تقویت روحیه تفچه راهکارهایی به ذهنتان می 3در صورت مثبت بودن جوابتان در سوال  : 4سوال

 آموزان کمک کنید؟دانش

 .آیا تفکری بودن دانش آموزان اثر مطلوبی در فهم وپیشرفت درسهایشان دارد؟توضیح دهید : 5سوال 

 اندازد؟ها را در انتخاب مسیر درست به خطا میآموزان ،آنبه نظرتان چه آسیبهایی در سیر تفکر دانش  :6سوال
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 قرآنیارزیابی تفکر  فرم خود 3-3

به یک یا هر دوی آنها خود در مورد سواالتی که شماره مشابه دارند، می توانید به دلخواه  لطفا به سواالت زیر پاسخ دهید.

 پاسخ دهید.

معیار مهم در انتخاب همسر، برای خود یا فرزندتان  5با اولویت بندی،  . 1

 را لیست کنید؟

1. 

2. 

3 . 

4 . 

5. 

معیار مهم تان در  5؛ خود را عوض کنیدفرض کنید مجبورید شغل  . 1

 انتخاب شغل جدید چیست؟ 

1. 

2. 

3 . 

4 . 

5. 

 ذکر  نوروز عید برای وخانوادتان خود ازخرید حدودی لیست یک .1

  کنید؟

 

 

کاری، خانوادگی، مطالعاتی،  هایبرنامه  از حدودی لیست یک. 2

تفریحی و ... را برای عید نوروز یا کل سال پیش رو ذکر کنید.

  

 

 

 

یک چالش خانوادگی در بین یکی ازاقوامتان پیش آمده واز شما  .2

 رویکردتان چیست؟ دارند. تقاضای مشورت

 

 

 

  نظرتان راجع به شکل استداللی که در داستان زیررقم خورده چیست؟ .  4

در جمعی از دوستان بودم که صحبت پیرامون  قبل از ماه رمضان بود. هفته

برخی مخالف آن  برخی موافق و گرفتن یا نگرفتن روزه یوم الشک شد.

تا اینکه یک نفر گفت:)مگر  طبق معمول عده ای هم ممتنع بودند. بودند.

اید که از قدیم میگویند روزه شک دار نباید گرفت.( نگاه نشنیده

 تأییدآمیز اکثریت مرا به فکر فرو برد.
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چه سیر تفکری را در مخاطب رقم  سوره مبارکه تین را قرائت کرده و بفرمایید که سوگند و جواب سوگند ابتدای آن،-5

 نفره( 4-2میزند؟)پاسخ دهی در گروه های 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

األمین* نَحن خََلقنا االنسان فی أحسن َتقویم*ُثمََّ رَدَد ناهُ أسفلَ ساف لین*إالَّ الذین و التین والزَیتون* والطور سینین*وهذا البلد 

 آمنوا وعملُ الصالحات فَلَُهم أجٌر غیرُ مَمنون*وما یُکَذِّبکَ بعدُ ب الدَّین*ألَیسَ اهللُ ب أحکَم الحاکمین*

 سرزمین أمن)مکه(*ما انسان را در بهترین قوام و نظام خلق کردیم*وسوگند به طور سینا* و سوگند به این  سوگند به انجیر و زیتون*

با  سپس او را به پست ترین مرحله برگرداندیم*مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دهند که پاداش قطع نشدنی دارند*

 راستی خداوند احکم الحاکمین نیست؟*این وجود چه انگیزه ای سبب میشود که انسان دین )یا روز جزا( را تکذیب کند*آیا به 

 

 

 

 

 

 

 تفکر قرآنی راهنمای ارزیابی پاسخها در فرم خودارزیابی 

لطفا به سواالت زیر پاسخ دهید.در مورد سواالتی که شماره مشابه دارند، میتوانید به دلخواه خود، به یک یا هر دوی آنها 

 پاسخ دهید.

همسر، برای خود یا معیار مهم در انتخاب  5با اولویت بندی، -1 

 فرزندتان را لیست کنید؟

فطری و  میزان نزدیکی معیارهای شما با ارزشهای معنوی،

تعیین کننده هم راستایی تان باسبک تفکر قرآنی  ،آخرتی

 خواهد بود.

معیار مهم تان در  5فرض کنید مجبورید شغل خود را عوض کنید.-1

 انتخاب شغل جدید چیست؟ 

فطری و  معیارهای شما با ارزشهای معنوی،میزان نزدیکی 

،تعیین کننده هم راستایی تان باسبک تفکر قرآنی خواهد آخرتی

 بود.

 ذکر  نوروز عید برای وخانوادتان خود ازخرید حدودی لیست یک-2

  کنید؟

وفطری  به میزانی که مولفه های لیست شما با نیازهای حقیقی

معیار دوم  قرآنید. خوان است، در راستای تفکرزندگی تان هم

فهم و عمل به  وجود برنامه مدونی برای قرائت، راستایی،هم

 قرآن است.

کاری،خانوادگی،  های برنامه از حدودی لیست یک-2

 ذکر رو پیش سال کل یا نوروز عید برای را... و مطالعاتی،تفریحی

  کنید؟

به میزانی که مولفه های لیست شما با نیازهای حقیقی وفطری 

زندگی تان هم خوان است، در راستای تفکر قرآنید.معیار دوم 

هم راستایی،وجود برنامه مدونی برای قرائت،فهم و عمل به 

 قرآن است.
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یک چالش خانوادگی در بین یکی ازاقوامتان پیش آمده واز شما -3

 تقاضای مشورت دارند.رویکردتان چیست؟

خصص اگر خارج از ت د،اگر در موردی قضاوت قطعی کردی

 دهید، اگر قبل از اظهار نظر،تان مشورت مؤثری به کسی می

شرایط افراد مورد چالش را بررسی نکردید یا به  همه نظرات و

اگر بر پایه معیارهای حق  هایشان مطمئن نبودید،صحت گزاره

شود اظهار نظر مدارانه که در قرآن و روایات به آن استناد می

 تفکرقرآنی است.نکردید، نشانه انحراف از 

نظرتان راجع به شکل استداللی که در داستان زیررقم خورده  -4

 چیست؟

هفته قبل از ماه رمضان بود.در جمعی از دوستان بودم که صحبت 

پیرامون گرفتن یا نگرفتن روزه یوم الشک شد.برخی موافق وبرخی 

 مخالف آن بودند.طبق معمول عده ای هم ممتنع بودند.تا اینکه یک نفر

گفت:)مگر نشنیده اید که از قدیم میگویند روزه شک دار نباید 

 گرفت.( نگاه تأییدآمیز اکثریت مرا به فکر فرو برد.

زیرا محمول یکسان به دو  این استدالل کامال غلط است. 

موضوع متفاوت نسبت داده شده است)روزه شک دار( و)روزه 

 یوم الشک( تشابه اسمی دارند نه حقیقی.

 

مبارکه تین را قرائت کرده و بفرمایید که سوگند و جواب سوگند ابتدای آن،چه سیر تفکری را در مخاطب رقم سوره -5

 نفره( 4-2میزند؟)پاسخ دهی در گروه های 

آیه چهارم سوره جواب سوگند و معادل گزاره ی حقیقی و فهم شده از یک سیر تفکر درست است.طبق مراحل تفکر،مرحله 

ش و ارتباط دهی منطقی بین تصورات ذهنی فرد است.این تصورات همان سوگندهای ابتدای سوره قبل این گزاره، چین

اند.تین،زیتون،طور سینا و سرزمین مکه به حیثیت امنیت بخشی اش. حال باید فهمید اوالً چه ارتباطی بین این عناصر است 

 که میتوان چنین گزاره ای از آن استنباط کرد؟

 نه با ادامه سیر مطالب سوره و سواالت پایانی آن از مخاطب هماهنگ خواهد بود؟ثانیاً این ارتباط چگو

آنچه به ذهن می رسد این حقیقت است که انسان دارای دو بعد جسمانی و ملکوتی است.وقتی سوره میگوید که انسان را 

ز تین وزیتون به عنوان دو مولفه در بهترین قوام وجودی خلق کردیم،قطعاً این قوام باید هر دو بعد را پوشش دهد.گویی ا

مهم در تغذیه جسمانی انسان و طور سینا که کوهی برای ارسال وحی بوده، به عنوان تغذیه روحانی انسان یاد شده است.به 

خصوص سرزمین مکه با امنیت داری اش هم بستر جریان وحی شد و هم میتواند بیانگر در امان بودن قرآن از گزند دشمنان 

شد.به هر ترتیب همه این موارد برای قوام  فطرت وجودی انسان الزم بود تا او بتواند در پس این قوام حرکت روبه تا ابد با

رشد داشته باشد.حال آنکه سوره پرده از سقوط او در پی تکذیبش نسبت به دین الهی برمیدارد . وتنها راه صعودش حاکم 

 برابر احکام دینی که از ناحیه رسول خدا به همگان میرسد. دانستن خداست .و اینکه در پس آن، تسلیم باشد در
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  کتابای از محتوای چکیده 3-4

 برای انتقال به مخاطب

 پرورش تفکر قرآنی

توانیم مقدمات رویش درختان را کند و زمین در حسرت هوای تازه به نفس نفس افتاده است. ما میآلودگی هوا بیداد می

کودکان  .های زمین را از هوای تازه پر کنیمها، ریهها را برویانیم و یا به جای آنتوانیم، آنکه نمیدانیم فراهم کنیم اما می

برای رویششان است اما رشد  ایهای آموزشی، فقط مقدمهامروز ما امیدی برای هوای تازه فردا هستند. همه امکانات و طرح

رساند و برای فردای ها را به بلوغ میی است که از درون، انسانشان در گرو تفکر آنهاست. تفکر همان عصاره حیاتحقیقی

ها ز درون را هم به آنهای ما، چگونه تفکر کردن و رویش اآیا طومار آموزشد. کنشان مهیا میبهتر خود و زمین پیرامون

نی در صدد است تا عناصر عالم در قرآن حکیمش به این نیاز مهم پاسخ داده است. کتاب پرورش تفکر قرآ ربد. دهیاد می

ها را ها ارتقا داده و آنقدرت تفکر را در انسان تا ،کننده آن را معرفی کندهای مختلسیر درست تفکر و آسیب ،مهم تفکر

های دست .دهدها را تا اوج انسانیت سیر میبه شکوفایی عقل هدایت نماید. در پس این هدایت، عملکرد درستشان، آن

 .تواند ظهورش را تعجیل بخشدقدرت پس زدن ابرهای جهالت را از مقابل خورشید عالم تاب دارد و می هاییچنین انسان
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 بخش چهارم: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گذرد تا از این میان به حقایق عالم دست یابد ها و رخدادها میالی حوادث و پدیدهبهزندگی انسان از ال     

گیری از رخدادها از عواملی ها و عبرتبینی از پدیدهمسیر خود را در رسیدن به لقای الهی به نکویی پیدا کند. آیهو 

ای به حقی رجوع پیدا کند و متناسب با کند. الزم است تا هر انسانی در هر مواجهاست که این مسیر را هموار می

ی خود پاسخ گوید. تفکر بنیادی راهنمایی برای اصالح تعاریف و معیارهای الهی و باید و نبایدهای الهی به نیازها

گیری و رجوع به منبع حق به بینی و عبرتداشتن تعاریف صحیح و معیار و باید و نباید الهی است تا انسان با آیه

  .گوی نیاز خود باشدبهترین نحو پاسخ

 «پرورش تفکر بنیادی » 
 



49 
 

 طرح درس تفکر بنیادی 4-1

 تا فهم آیهها درس اول: از رویارویی با پدیده

های کاربرگ پاسخ داده و پیرامون از مخاطب خواسته شود تا به سوال پخش کنید. آب یهایشگفت از نماهنگیدر ابتدا 

 آنها صحبت شود.

 های کاربرگ:سوال

 اید؟توجه نموده آبهای به شگفتی .1

 ای نهفته است؟ها چه نکات ارزندهدر این شگفتی .2

به قدری ارتباط وجود دارد که با نگاه کردن یا تخیَّل آن موجود، آن آیا بین نکات ارزنده و آن موجود  .3

 نکات نیز تداعی شود؟

 کنید با هم ارتباط وجود دارد؟آیا بین نکاتی که به آن توجه می .4

 آیا این نکات در زندگی شما تأثیر مشخص و ملموسی داشته است؟ چه تأثیری؟  .5

 

 هادهاصل و شیوه کلی تفکر صحیح در رویارویی با پدی 1-1

 های کاربرگ پاسخ داده و پیرامون آنها صحبت شود.از مخاطب خواسته شود تا به سوال

 های کاربرگ:سوال

 کنیم، چیست؟ )از نظر وجود و اثر(ای که مشاهده میهای پدیدهویژگی .1

تدبیری در شد؟ )چه ها بود چه میها چه منفعتی برای خود آن پدیده دارد و اگر فاقد این ویژگیاین ویژگی .2

 ها به آن نهفته است(عطای این ویژگی

 های آن پدیده، با زندگی انسان چیست؟وجوه اشتراک و یا افتراق ویژگی .3

 فهم این اشتراک و یا افتراق چه نفعی برای انسان دارد؟ .4

 

 ای از شیوه تفکر صحیح در قرآننمونه 2-1

 ها پخش کنید.نهای حیوانات و انسانماهنگی با موضوع اثر آب در انواع خوردنی

 توانید به نمایش بگذارید.سوره سجده را می 27برای نمونه نماهنگ آیه 

 

 آیه بودن هر پدیده 3-1

 های کاربرگ پاسخ داده و پیرامون آنها صحبت شود.از مخاطب خواسته شود تا به سوال

 های کاربرگ:سوال

 توان مشاهده نمود؟در ظاهر این پدیده چه چیزی را می .1

  از مطالعه و تأمل پیرامون این پدیده، چه نکات دیگری به دست خواهد آمد؟با استفاده  .2

 نمود؟ مشاهده پدیده این باطن و عمق در توانچه نکات دیگری را می .3
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 چه عجایبی از قدرت خداوند در این پدیده ظهور یافته است؟ .4

 آید؟دست می ت خداوند که در این پدیده مشاهده شد، چه نکات دیگری بهماز تعمیم قدرت و حک .5

 عدم توجه به این قدرت و حکمت و غفلت از آن چه پیامدها و آثاری در زندگی انسان خواهد داشت؟ .6

 ؟شودمی حاصل برای دقایقی و نکات چه ها،از تعمیم تدبیر ربوبی خداوند در سایر پدیده .7

 

 های درس اول از پاورپوینتارائه سرفصل 

 

 عبرت از رویارویی با حوادث تا فهمدرس دوم: 

 نقش حوادث در رشد یا انحراف انسان 1-2

 گو کنید.های زیر گفت ونماهنگی در مورد سیل پخش نمایید و در مورد سوال

 چه کردیم بال آمده؟ -

 چه کنیم که بال سرمان نیاید؟ -

 های کاربرگ پاسخ داده و پیرامون آنها صحبت شود.از مخاطب خواسته شود تا به سوال

 های کاربرگ:سوال

 توان گریخت؟سیل میآیا از  .1

 دانید؟کدامیک از این حوادث را سازنده و کدام را مخرب می .2

توان حوادث را از هم تفکیک در به وجود آمدن سیل، خود فرد تا چه حد دخالت دارد؟ آیا از این جهت نیز می .3

 کرد؟

عبارت دیگر، آیا حوادثی که  افتد؟ بهآیا سیل که برای شما و نزدیکانتان اتفاق افتاده برای دیگران نیز اتفاق می .4

 برای شما اتفاق افتاده برای دیگران نیز قبالً اتفاق افتاده است؟ 

تواند موجب هوشیاری شما نسبت به وقوع دوباره آنها شود و شما را در سطح باالتری از آیا این حوادث می .5

تواند علم و آگاهی شما ران، میمدیریت در زندگی قرار دهد؟ و یا اینکه آیا مطالعه حوادث رخ داده برای دیگ

 را باال ببرد و در شما علمی را ایجاد کند که بتوانید زندگی بهتری داشته باشد؟

 

 تفکر در حوادث و رخدادها 2-2

 انگیزای شگفتتفکر پیرامون انسان به عنوان پدیده 2-2-1

در قرآن به هر تحولی  تواند از حوادث برداشت مثبت یا منفی بکند، به همین جهتانسان به عنوان حد واسطی است که می

به هر حال،  یول ،که ممکن است بر اثر آن به نعمتی دست یافته و یا نعمتی را از دست دهدشود در حوزه انسان بال گفته می

گیرد، شدن عمر او به طور طبیعی در معرض زوال نعمت قرار می یدهد که با سپرقرار می یگذشت زمان انسان را در حالت

شود و به سعادت ابدی نائل تبدیل می ددر این صورت اگر هر نعمتی را به طور صحیح استفاده کند، نعمت او به رش

ی دردناک جاودان و خسر گشته، دچار محرومیت ابدی و عذاب و ناخوش انیگردد، و گرنه به طور طبیعی دچار زمی

 شود.می
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 داستانی با موضوع سازندگی بعد از تخریب بخوانید.

های زراعی از بین رفته بودند. مردم شهر تنها توانسته بودند جان خود و خانواده خویش سیل آمده بود. تمامی منازل و زمین

نشست. تا امیدی کم کم داشت بر شهر میرا نجات دهند و هر آنچه که داشتند از بین رفته بود. غبار غم و افسردگی و نا

اینکه استاد مهندس معماری از مرکز شهر با دانشجویانش آمد. او از مردم پول جمع کرده بود تا در کمترین زمان با 

های محکم بسازد. با اهالی شهر صحبت کرد و از نیروی ایشان نیز برای بازسازی منازلشان استفاده ترین مواد خانهسبک

های ها در کمترین زمان بنا شدند و زمینر امید بر شهر بازگشت. خنده بر لبان بزرگان و کودکان شهر نشست. خانهکرد. نو

 زراعی دوباره آماده کشت گشتند.

 های کاربرگ پاسخ داده و پیرامون آنها صحبت شود.از مخاطب خواسته شود تا به سوال

 های کاربرگ:سوال

 ا توان سایر موجودات مقایسه کنید؟آیا تاکنون شده توان خود را ب .1

 اید یا به توانمندی کمتر؟در این مقایسه به توانمندی بیشتری که دارید توجه کرده .2

 ترین مخلوق است؟رسد که قویآیا اگر انسان فقط توان مادی خود را بسنجد همیشه به این نتیجه می .3

هایی قائل باشد دارای آفات و آسیبآیا این موضوع که انسان برای خود بین موجودات موقعیت خاصی  .4

 های این نگاه باید چه اقدامی بنماید؟هست؟ برای جبران آفات و آسیب

 

 های انسان و سایر موجوداتها و تشابهتفکر در تمایز  2-2-2

 های کاربرگ پاسخ داده و پیرامون آنها صحبت شود.از مخاطب خواسته شود تا به سوال

 های کاربرگ:سوال

 هایی وجود دارد که مشابه بقیه موجودات است؟انسان چه تواندر  .1

 هایی وجود داردکه متمایز از بقیه موجودات است؟در انسان چه توان .2

 کند؟ دعا، جمع سازیای میاش در سازندگی چه استفادههای معنویانسان از توان .3

 

 تفکر در انواع حوادث و منشأ و کارکرد آن  2-2-3

 های کاربرگ پاسخ داده و پیرامون آنها صحبت شود.ود تا به سوالاز مخاطب خواسته ش

 های کاربرگ:سوال

 حوادث در اطراف انسان را ببینید. .1

 توانید این حوادث را طبقه بندی کنید؟آیا می .2

 تواند برای ما داشته باشد؟تفکیک حوادث بر اساس زمان )گذشته، حال، آینده(  چه محاسنی را می .3

 تعیین کننده سرنوشت زندگی فردی انسان چیست؟بیشترین عوامل  .4

 

   بیشترین عوامل تعیین کننده سرنوشت زندگی اجتماعی انسان چیست؟ .5



52 
 

ها و کارهای اشتباه خود آیا میزان اثرگذاری جامعه بر روی انسان به حدی است که هر کسی بتواند ناموفقیت .6

 را به گردن آن بیندازد؟

 

 معنوی و ادراکی خود با روبرو شدن با هر حادثهتفکر در چگونگی ارتقای سطح   4-2-2

 های کاربرگ پاسخ داده و پیرامون آنها صحبت شود.از مخاطب خواسته شود تا به سوال

 های کاربرگ:سوال

 اید؟آیا در زندگی خود شاهد حوادثی به عنوان بشارت یا هشدار بوده .1

 اید؟هآیا در زندگی نزدیکان خود چنین حوادثی را دید .2

ای که بتوانید از حوادث پیش آمده برای آنان عبرت بین زندگی شما و آنها تشابهاتی وجود دارد به گونهآیا  .3

 بگیرید؟

تواند از تجربه دیگران آیا الزم است فقط انسان برای درس گرفتن از تجربیات زندگی خود استفاده کند؟ و آیا می .4

 مند شود؟بهره

 برند به چه علت است؟های حوادث زندگی دیگران بهره نمیشارتبه نظر شما اینکه برخی از هشدارها و ب .5

 .های آن را یادآور شویدداده است، در ذهن بیاورید و عبرت ترین حوادثی را که برای شما رخبرخی از مهم .6

های آن را یادآور داده است، در ذهن بیاورید و عبرت ترین حوادثی را که برای نزدیکان شما رخبرخی از مهم .7

 .شوید

های آن را یادآور داده است، در ذهن بیاورید و عبرت ترین حوادثی را که برای مردم اطراف شما رخبرخی از مهم .8

 .شوید

های آن را داده است، در ذهن بیاورید و عبرت ترین حوادثی را که برای مردم شهرهای دیگر رخاز مهمبرخی  .9

 .یادآور شوید

 د.های آن را یادآور شویداده است، در ذهن بیاورید و عبرت برای تاریخ رخترین حوادثی را که برخی از مهم .10

های آن را یادآور ترین حوادثی را که در قرآن به آنها اشاره کرده است، در ذهن بیاورید و عبرتبرخی از مهم .11

 شوید.

 

 های درس دوم از پاورپوینتارائه سرفصل  
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 تا فهم آیه و عبرت ها،ها با پدیدهاز انطباق رخداددرس سوم: 

 هاشیوه کشف روابط بین حوادث و پدیده. 3-1

ایم و به ذهنمان هم نماهنگی از رویش تا خشک شدن، نمایش داده شود)شاید بارها و بارها از کنار این منظره عبور کرده

ارتباط با عدم ثبات برخی از ، آیه و داللتی که در این پدیده نهفته است در نیامده است که درسی در آن نهفته است. درس

ای ماند. حال این پدیده طبیعی با حادثهای دگرگون شده، هیچگونه اثری از آنها باقی نمیاشیاء است که با مختصر حادثه

 در دو رخداد از زندگی انسان روبرو شده است(.

 توانید پخش کنید.سوره مبارکه یونس را می 24به عنوان نمونه نماهنگ آیه 

النَّاسُ وَ الْأَنْعَامُ حَتىَّ إ ذَا أَخَذَت  اْلأَرْضُ ُزخْرُفَهَا  ا مَثَلُ الْحَیَوة  الدُّنْیَا کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ م نَ السَّمَاء  فَاخْتَلَطَ ب ه  نَبَاتُ الْأَْرض  م مَّا یَأْکلُإ نَّمَ

هَا أَمْرُنَا لَیْاًل أَوْ نهَارًا َفجََعلْنَاهَا حَص یدًا کَأَن لَّمْ تَْغنَ ب اْلأَمْس   کَذَال کَ ُنفَصِّلُ االَیَات  وَ ازَّیَّنَْت وَ َظنَّ َأهْلُهَا أَنهَّمْ قَد رُونَ عَلَیهْا أََتئ

 (24سوره مبارکه یونس، ل قَوْمٍ یََتفَکَّرُونَ)

 های کاربرگ پاسخ داده و پیرامون آنها صحبت شود.از مخاطب خواسته شود تا به سوال

 برگ:های کارسوال

 های هستی مثال بزنید.مصادیق دیگری از فنا را در پدیده .1

 مصادیق فنا در رخدادهای انسانی چیست؟ .2

 توانید بیاموزید؟از این حادثه چه پیام و درسی می .3

 ها قابل رویت است؟ها در کدامیک از پدیدهشبیه این آسیب .4

 آید؟میو رخداد چه تأثیری در علم شما پدید  با مقایسه پیام پدیده .5

 آیا اینگونه است که با دیدن پدیده و رخداد، دقت شما به پیام مشترک بین آنها زیادتر شود؟ .6

 

 ها توسط مربی توضیح داده شود:گزاره

روبرو ساخته است. « هاپیام پدیده»را با « آنها»را بیان کرده و برای فعال کردن تفکر، « رخدادها و پیام آنها»خداوند  -الف 

تر دست توان راجع به رخدادهای زندگی و تأثیرات مثبت و منفی آنها به باورهایی زیباتر و عمیقه قرآن، میبا این شیو

 یافت. 

 کند.عمل می« عبرت بودن آنها»و پیام رخدادها یعنی « آیه بودن آنها»ها یعنی تفکر به عنوان پل ارتباطی بین پیام پدیده -ب 

توان به تر میها، سریعوادث زندگی انسان موجود است که با دقت بر روی آن پدیدهها حوادثی مشابه با حدر پدیده –ج 

 پیام آنها منتقل شد.

ها های پدیدهای از مجموعه پیامتوانند به عنوان شاخههایی که در قرآن ذکر شده )آیاتی که با ذکر مثل است( میمثل -د

 ستند. قابل انتقال باشند و فقط مربوط به آن پدیده خاص نی

شوند، لذا برای درک آنها باید یافتن انسان به پیام رخدادها و حوادث مطرح میهای قرآن برای تسهیل تفکر و راهمثل –ه 

 در موارد زیر اندیشید:

 ای که انسان با آن روبروست.اول: حادثه

 دهد. ای که در پدیده رخ میدوم: حادثه
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 توان از پدیده مشاهده کرد. سوم: پیامی که می

 های حادثه انسانی و حادثه طبیعی چهارم: انطباق مؤلفه

 پنجم: انطباق پیام حادثه طبیعی و حادثه انسانی      

 ششم: توجه متمرکز به پیام مشترک فوق و یادآوری نسبت به آن با مشاهده حادثه طبیعی یا انسانی 

 

 ها و رخدادهاامون انطباق پیام پدیدهمراحل تفکر پیر. 3-2

ای وجود دارد. با این تفاوت که بر پدیده وضعی ای، پدیدهمرحله اول: فرد الزم است بداند که مطابق هر حادثه -

 :تواند غیر آن باشددهد و نمیتکوینی حاکم است و بر اساس ذات خود فعل و اثر مشخصی را از خود بروز می

ها و ها و پیام حوادث دقت نماید به ویژه پدیدهروند زندگی خود به تدریج بر روی پیام پدیدهمرحله دوم: فرد در  -

 .حوادثی که در قرآن و ادعیه به آنها اشاره شده است را بیشتر مورد توجه قرار دهد

پدیده را با توجه ای در طبیعت پیدا کرده و آن کند نمونهمرحله سوم: سعی کند برای حوادثی که برایش مهم جلوه می -

 .به وجه تشابهش به آن حادثه، مشاهده کند

مرحله چهارم: با تفکر مکرر بر روی پدیده و در نظر گرفتن حادثه مرتبط، بر روی پیام آن تمرکز کرده آن پیام را در  -

دیده و حادثه حوزه انسانی تعمیم دهد. در این حالت است که انسان با دریافت آن پیام و درس، از آیه و عبرت بودن پ

 مند شود.بهره

پدیداری)به وجود آمدن( تا گام نخست: برای تفکر و مطالعه بر روی رخدادی از زندگی، به فرآیند 

 )حیات دنیا و حیات آخرت(. کنیمتأمل میفنا)از بین رفتن( 

 های کاربرگ پاسخ داده و پیرامون آنها صحبت شود.از مخاطب خواسته شود تا به سوال

 کاربرگ:های سوال

 به وجود آمدن انسان چگونه است؟ .1

 از بین رفتن انسان چگونه است؟ .2

 رود؟آیا انسان از بین می .3

 چه فرایندی از تولد تا مرگ برای انسان است؟ .4

 

 دهیم:را مورد بررسی قرار می رویشها، فرآیند گام دوم: برای مطالعه و تفکر بر پدیده

 گ پاسخ داده و پیرامون آنها صحبت شود.های کاربراز مخاطب خواسته شود تا به سوال

 های کاربرگ:سوال

 گیرد؟چگونه در گیاه رویش صورت می .1

 رود؟چگونه گیاه از بین می .2

 چه فرایندی از روییدن تا از بین رفتن گیاه هست؟ .3

 

 گام سوم: روبرو کردن رخداد حیات دنیا و آخرت و پدیده رویش و از بین رفتن آن
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 های کاربرگ پاسخ داده و پیرامون آنها صحبت شود.به سوالاز مخاطب خواسته شود تا 

 های کاربرگ:سوال

 دهد؟ای برای شما رخ میشوید چه یادآوریوقتی با زمستان و بهار روبرو می

 

گیری از بستر فانی برای منافع گام چهارم: تأکید و توجه بر روی پیام مشترک پدیده و رخداد که بهره

 باقی است.

 های کاربرگ پاسخ داده و پیرامون آنها صحبت شود.استه شود تا به سوالاز مخاطب خو

 های کاربرگ:سوال

 غایت رویش در گیاه چیست؟ .1

 است؟ یرفتن نیانسان از ب اتیح تیغا ایآ .2

 توان مانند گیاه رویش داشت ولی به واسطه مرگ فنا نشد؟آیا می .3

 

 زاندرس چهارم: از فهم پیام آیه و عبرت تا فهم معیار و می

ها به حقایق ثابت آفرینش دست یابیم. و به واسطه آن حقایق ثابت، باورهای های رخدادها و پدیدهخواهیم از پیاماکنون می

 .ها و معیارهایی را برای زندگی خود به دست آوریمخود را تقویت کرده، میزان

 :برای این منظور الزم است بدانیم

  باورهای اوستاساس و شیوه زندگی انسان بر مبنای. 

 تواند صحیح یا غلط باشدباورهای انسان می. 

 باورهای انسان به عنوان مالک، میزان و معیار رفتارها و بروزات او هستند. 

 آیدهر باوری بر اساس علم به وجود می. 

 باورهای صحیح وابسته به علم به حقیقت است. 

 حقیقت به معنای چیزی بدون تغییر است. 

 تن در قالب اشیاء متغیر برای انسان قابل رویت استحقیقت با جلوه یاف. 

 کند دارای بُعد ثابت و متغیر استهر شیئی که انسان در عالم خلق مشاهده می. 

 رود ولی بُعد ثابت هر ماند و به تدریج از بین میبُعد متغیر هر شی در گذشت زمان و در شرایط مختلف ثابت نمی

 .از بین رفتنی نیستشئ از ابتدا تا انتها ثابت است و 

 شود.های صحیح انسان از مشاهده بُعد ثابت اشیاء به وجود آمده و تقویت میباورهای 

 

 گیری باورهای صحیحنحوه شکل 4-1

 تفکر در پدیده و رخداد به هدف رسیدن به وجه ثابت آن 

 های کاربرگ پاسخ داده و پیرامون آنها صحبت شود.از مخاطب خواسته شود تا به سوال

 های کاربرگ:سوال
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 گیریم؟هایی از رویش گیاه میدر رویش گیاه چه چیزهایی متغیر است؟چه درس .1

 حیات دنیا آیا متغیر است یا  پایدار است؟ .2

 چه چیزی در دنیا ثابت است؟ .3

 اگر دنیا مانند مثل رویش از بین رفتنی است، بقای این عالم چگونه است؟ .4

 نم؟چگونه در دنیای متغیر، پایدار زندگی ک .5

  های ثابت هستند؟اید آیا برخی گزارههایی که گرفتهاز بین درس .6

 ها را به عنوان معیار و میزان به خود و دیگران توصیه کرد؟توان این گزارهآیا می .7

 

 مراحل رسیدن به معیار و میزان با تفکر در آیات 4-2

 مرحله اول: تفکیك رخدادهای طبیعی و انسانی

 های کاربرگ پاسخ داده و پیرامون آنها صحبت شود.به سوال از مخاطب خواسته شود تا

 های کاربرگ:سوال

 (67إ لىَ الْبرََّ أَعْرَضُْتمْ  وَ کاََن الْانسَانُ َکفُورًا) وَ إ ذَا مَسَّکُمُ الضُّرُّ فى  اْلبَحْر  ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إ لَّا إ یَّاهُ  فَلَمَّا نجََّئکمُ

 (68َوک یالً)  ب کُمْ جَان بَ اْلبرََّ أَوْ یُرْس لَ عَلَیْکُمْ حَاص بًا ثُمَّ لَا تجَدُواْ لَکمُأَ فَأَم نُتمْ أَن یخَس فَ

 (69لَیْنَا ب ه  تَب یعًا)عَ لَا تجَدُواْ لَکمُ ثمُ  فَیرُس لَ عََلیُْکمْ قَاص فًا مِّنَ الرِّیح  فَیُغْر قَُکم ب مَا َکفَرْتمُ أَمْ أَم نتُمْ أَن یُع یدَکُمْ ف یه  تَارًَة أُخَْرى

 (70َکث یرٍ مِّمَّنْ خَلَقَْنا َتفْض یلًا) اُهمْ عَلىَوَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنى  َءادَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فى  الْبرََّ وَ اْلبَحْر  وَ رَزَْقنَاُهم مِّنَ الطَّیِّبَات  وَ فَضَّْلنَ

 (71نْ أُوتى  ک َتابَهُ ب یَم ین ه  فَأُوَْلئکَ یَقَْرءُونَ ک تَاَبهُْم وَ لَا یُظْلَمُونَ فَت یلًا)یَوْمَ نَدْعُواْ کُلَّ أُنَاس   ب إ مَام ه مْ  فَمَ 

 (72وَ أَضَلُّ َسب یلًا) َفهُوَ فى  االَخ رَة  أَعْمَى وَ مَن کاَنَ فى  هَاذ ه  أَعْمَى

 رخدادهای طبیعی و انسانی را در آیات باال مشخص کنید.

 

 هاهای آیات و عبرتاستخراج پیاممرحله دوم: 

 چه پیامهایی از آیات و عبرت های آن به دست آوردید؟

 

 هامرحله سوم: استخراج معیارها و میزان

 ثابت ها و متغیرها را در پدیده و رخداد آیات فوق شناسایی نمایید.

 .دیآور امروز خود بدست یزندگ یرا برا هاییزانیو م ارهایثابت، مع یفاکتورها لیتحل با
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 درس پنجم: از معیارها و میزان تا بایدها و نبایدها

 های کاربرگ پاسخ داده و پیرامون آنها صحبت شود.از مخاطب خواسته شود تا به سوال

 های کاربرگ:سوال

 .دییخود را فهرست نما یزندگ انیرا در جر رگذاریمهم و تأث یاز کارها ایمجموعه

 ید:سیقرار داده و آن را بنو یرا به دقت مورد بررس کیهر  یرفتارها مبناها نیاز ا کیبا دقت در هر  سپس

 نادرست است؟ کیمبناها درست و کدام نیاز ا کینظر شما کدام به

 

 درس ششم: تشخیص مبناهای حقیقی و غیر حقیقی

 های کاربرگ پاسخ داده و پیرامون آنها صحبت شود.از مخاطب خواسته شود تا به سوال

 کاربرگ: هایسوال

 .دیکن انیرا ب ی رفتارهای زندگیمبناها .1

 .است یقیحق ریغ کیو کدام یقیمبناها حق نیاز ا کیکدام دیکن نییتع .2

 .دیکن انیمبناها ب نیاز ا کیبودن هر  یقیحق ریغ ایو  یقیحق یخود را برا لیدل .3

 

 ای برای حقیقی بودن معیارها و مبناهای حقیقینشانه

 دارد. یعدم استناد آنها به خداوند بستگ اینبودن مبناها، به استناد و  ایبودن  یقیحق

 باشد،ی( مستند میمربوط به خداوند )اسماء و صفات اله نیبه قوان یبه نحو کیکه هر  اییخبر هایگزاره یدر واقع تمام

 .ردیمورد استفاده قرار گ یدر زندگ اریبه عنوان مع تواندیرا داشته و م یقیحق یحکم مبناها

 مبناهای و هاعدم استناد گزاره ایاستناد و  دیچگونه با نکهیبه آن پرداخت ا ستباییمطرح شده و م نجایکه در ا یپرسش

  م؟یقرار ده یمورد بررس یمورد استفاده را به اسماء و صفات اله

 کنینبودن مبناها مطرح نمود، ل ایبودن  یقیحق صیرا جهت تشخ یمختلف هایبتوان مولفه دیپرسش شا نیپاسخ به ا یبرا

 ی.نگر تیکه عبارتست از : غا مدهیمی قرار استفاده مورد را هامولفه نیا نیبخش ما مهمتر نیدر ا

نبودن  ایبودن  یقیحق صیدر تشخ تیبحث توجه به غا یرگذارینحوه تأث یمطلب و بررس نیفهم ا یقسمت برا نیدر ا

 :مپردازییم یعمل نیتمر کیمبناها، به 

 های کاربرگ پاسخ داده و پیرامون آنها صحبت شود.از مخاطب خواسته شود تا به سوال

 های کاربرگ:سوال

 

درس  یبرا یرا بر خودش حرام کرده تا مزاحمت زیو همه چ خواندیاست که با شدت و حدت فراوان درس م یشخص

وادار نموده  یعملکرد نیداشته باشد که او را به چن اییمهم و جد یمبنا ستباییاو م عتاًیطب اورد،یخواندنش بوجود ن

مسئله از  نیا ی. به نظر شما برامیکن ینبودن آن را بررس ای بودن یقینموده و حق ییاو را شناسا یمبناها مخواهییاست. م

 شروع کرد؟ دیکجا با
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 تیفرد را متوجه غا شودیآن مطرح م یکه برا یلیکار و دال نیانجام ا لیاز علت و دل یمکرر هایبا طرح پرسش توانیم

است،  یفرض لیکه پرسش و پاسخ ذ دیمشخص نمود. توجه کن شینبودن آن را برا ایبودن  یقیمورد نظرش نموده و حق

 .همه قابل اجرا است یکار برا یاگرچه قالب کل

 ؟خوانییدرس م تیبا جد نقدری: چرا اپرسش -

 .من باالتر برود یو عمل یکه توان علم شودیم نی: چون درس خواندن باعث اپاسخ -

 ی؟را باالتر ببر اتیو عمل یتوان علم خواهیی: چرا مپرسش -

 کند.یم دایدست پ تیحالت است که انسان به موفق نی: چون فقط در اپاسخ -

 ؟یموفق باش خواهیی: چرا مپرسش -

 .موفق باشد خواهدیم ی: مسلم است، هر کسپاسخ -

 خواهند؟یچه م یرا برا تموفقی ها: آدمپرسش -

 .میکن جادیو تحول ا رییخودمان و بلکه کل عالم تغ یزندگ انیتا در جر مای: چون هر کدام از ما آمدهپاسخ -

 خورد؟یم یکردن به چه درد جادیا رییتغ نی: آن وقت اپرسش -

 .انجام داده است یکار کینرفته و  ایدن نیاز ا یرگذاریاز مردم بدون تأث یلی: در این صورت آدم مثل خپاسخ -

 دارد؟ ایدهیچه فا ریگذاشتن تأث ایانجام دادن کار و  نی: اپرسش -

 کنند.ینگاه م یگری: اگر این اتفاق بیفتد مردم به آدم جور دپاسخ -

 که چه بشود؟ فتدیها ب: اسم آدم بر سر زبانپرسش -

 .خودش لذت بخش است نیبشود، هم یزیچ ستیالزم ن گری: دپاسخ -

 

 ی. در نمونه فرضگرددیم انینموده نما میرا بر اساس آن تنظ شیمبناها یفرد که اعمال و حت یینها تیغا قیطر نیاز ا یآر

و بالتبع عملکرد  گرید یکننده و سامان دهنده مبناها میمبنا، تنظ نیکه ا باشدیمردم م انیفرد، شهرت در م یاصل یما مبنا

 .نمود ییرا شناسا یاصل ینبودن مبنا ایبودن  یقیحق توانیاساس م نیاو است. بر ا

 :است یتوجه به چند نکته الزم و ضرور انیم نیا در

 نقدریکه ا یکردن فرد دایبا ما ندارد، تازه پ یارتباط چیاست که ه یاصوالً امر گرانید دیعقا شیباشد تفت ادمانی .1

خودمان وقت  یبرا میتوانیاما خودمان م رسد،یبه نظر م دیبع یما پاسخ بدهد امر هایپرسش ستیبا حوصله به ل

 را مانمورد استفاده ینبودن مبناها ایبودن  یقیحق وسلهنیتا بد م،بپرسی خودمان از را هاپرسش نیگذاشته و ا

 .میده صتشخی

در نحوه  یرا حت یانکار رقابلیمهم و غ ریهر فرد تأث یو اساس یاصل ینکته توجه داشت که مبنا نیبه ا دیبا .2

اعمال  تیمبنا که با توجه به غا نینبودن ا ایبودن  یقیحق صیاساس تشخ نیدارد. بر ا تریجزئ یمبناها یریبکارگ

 .است یالزم و ضرور یامر د،یبه آن رس توانیم

 یبه دو گروه کل توانیمورد نظر افراد را م هایتیغا یتمام یریبه تعب ایو  یو اساس یاصل یمبناها یتمام .3

 .و آخرت اینمود: دن بندیدسته
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خداوند  ریبه غ یهدف نکهیا ایخدا صورت گرفته )آخرت( و  یبرا ای هااعمال و رفتار انسان یتمام تیغا یآر

 قینبودن مبناها تحق ایبودن  یقیحق رامونیپ یبه راحت توانیم تیغا نیبا در نظر گرفتن ا بیترت نی(. به اایدارد )دن

 .نمود

که در طول  مبناهایی و هاگزاره یکه تمام ستین یمعن نیبه ا چگاهیفرد مورد نظر، ه یاصل ینادرست بودن مبنا .4

 یمبنا کی «یو عمل یباال بردن توان علم یدرس خواندن برا»بحث به آنها استناد نموده نادرست است. بلکه 

بودن  یقیحق ریاثبات غ نیشده است. بنابرا تهکار گرفه مقصد نادرست ب کی یکه البته برا رودیدرست به شمار م

است.  یقیحق ریمورد استفاده او غ یمبناها یکه تمام ستین یمعن نیبه ا چگاهیفرد، ه کی تیغا ایو  یاصل یمبنا

مورد استفاده نادرست قرار دهد،  یقیحق ریغ تریکل یمبنا کیرا بر اساس  یقیحق یمبناها یلذا امکان دارد فرد

 .دآییموجود به شمار م هایمشکالت و چالش نیاز مهمتر یکیمطلب  نیکه ا

 

 های کاربرگ پاسخ داده و پیرامون آنها صحبت شود.از مخاطب خواسته شود تا به سوال

 های کاربرگ:سوال

بودن  یقیمراجعه کرده و حق دیکرده بود هیته یکه در درس قبل یستیاعمال و رفتار خود، به ل ترقیجهت شناخت بهتر و دق

 :دیقرار ده یخود را مورد بررس ینبودن مبناها ای

 د؟یینما انیب کینبودن هر  ایبودن  یقیحق یخود را برا لیدال دتوانییم ایآ -

 د؟یقرار ده یمبناها را مورد بررس نیا ینبودن تمام ایبودن  یقیحق دیتوانست ایآ -

 نکند؟ دایخود پ یقیحق ریو غ یقیحق یاز مبناها یتا انسان شناخت درست شودیسبب م یچه عوامل -

 

 درس هفتم: ویژگی معیارها و شِبه معیارها  

 مبتنی بر ایمان به غیب و آخرت یقیحق یمعیارها و مبناها

ارتباطشان با  پندارندمی هااست که انسان یدر حال نیبودن آن است. ا یبیغ یقیحق یمبناها هاییژگیو نیتراز مهم یکی

عالم آخرت تنها پس  کهیدر حال شود،یحاصل م ایدن نیو مفارقت کامل از ا ییتنها پس از مرگ و بعد از جدا بیعالم غ

 !دیایوجود به نه آنکه ب شود،می آشکار اند،نداشته جهآن گروه از افراد که به آن تو یاز مرگ برا

 ا صحبت شود.های کاربرگ پاسخ داده و پیرامون آنهاز مخاطب خواسته شود تا به سوال

 های کاربرگ:سوال

 د؟یکن انیب یقیحق ریغ یمبناها صیرا جهت تشخ ایعالم دن هاییژگیاز و یبرخ دتوانییم ایآ .1

 مدنظر قرار داد؟ ستباییهایی را مکار چه مالک کیتشخیص دنیایی بودن یا آخرتی بودن  برای .2

 ها را باید از کجا به دست آورد؟مالک این .3

 

و آخرت است. چنانکه خداوند در سوره  ایدر خصوص بحث دن یقابل توجه یآکنده از نکات مهم و مبناها زیضمنا قرآن ن

 :دفرماییم  دیمبارکه حد
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بدانید زندگى دنیا تنها بازى و سرگرمى و تجمل پرستى و فخر فروشى در میان شما و افزون طلبى در اموال و فرزندان »

  الدُّنْیا لَع بٌ وَ لَهْوٌ وَ ز یَنةٌ وَ َتفاخُرٌ َبیَْنکُمْ َو تَکاثُرٌ ف ی الْأَمْوال  وَ الْأَوْالد ( )اعْلَمُوا أَنَّمَا الَْحیاةُ« است

اى که آن را زرد رنگ شود به گونهبرد، سپس خشک مىبارانى که محصولش کشاورزان را در شگفتى فرو مى همانند»

در آخرت  و« (ثٍ أَْعجَبَ الُْکفَّارَ نَباُتهُ ثُمَّ َیه یجُ َفتَراهُ مُصْفَرًّا ُثمَّ َیکُونُ حُطاما)کََمثَل  َغیْ«! شودبینى، سپس تبدیل به کاه مىمى

)وَ ف ی الْآخ رَة  عَذابٌ شَد یدٌ وَ مَغْف رَةٌ م نَ اللَّه  َو « عذاب شدید است یا مغفرت و رضاى الهى»)از دو حال خارج نیست(: 

)وَ مَا الَْحیاةُ الدُّنْیا «! و )به هر حال( زندگى دنیا جز متاع و فریب نیست»دهد: این جمله پایان مى سر انجام آیه را با و. ر ضْوانٌ(

 إ لَّا مَتاعُ الْغُرُور (

 :مطرح شده است ایدن یپنج خصلت برا فهیشر هیآ نیدر ا دکنییکه مالحظه م همانطور

 .دهندن به غرضى خیالى آن را انجام مىلعب: به معناى بازى نظامدارى است که اطفال به منظور رسید .1

 .اى واجب باز بدارداى است که انسان را از کارى مهم و حیاتى و وظیفهلهو: هر عمل سرگرم کننده .2

 .گرى است: حقیقتش جبران نواقص درونى خود با تجمل و مشاطهنتیز .3

 .تفاخر: مباهات کردن به حسب و نسب است .4

 .به دیگرى فخر بفروشد که من مال و فرزند بیشترى دارمتکاثر: به این معنا است که شخصى  .5

 .در نظر گرفت یقیحق ریغ یمبناها صیتشخ یپنج مالک را برا توانیاساس م نیا بر

 زیو آخرت ن یقیحق یمبناها رامونیبحث را پ توانیگفته شد، م ایو دن یقیحق ریغ یآنچه در خصوص بحث مبناها مطابق

 یمبناها ییبه عنوان مالک شناسا تواندیآخرت، م رامونیمطرح شده پ هاییژگیکه مشخصات و و یمعن نیمطرح کرد، بد

 .ردیمورد استفاده قرار گ یقیحق

 توان چنین یافت:میآخرت را  یمطرح شده برا هاییژگیمراجعه کرده و و دیبه سوره مبارکه حد گریبار د کی

 دیعذاب شد .1

 مغفرت .2

 رضوان .3

 .را شناخت یقیحق یمبناها توانیم زنی هامولفه نیاستفاده از هم با

 های کاربرگ پاسخ داده و پیرامون آنها صحبت شود.از مخاطب خواسته شود تا به سوال

 های کاربرگ:سوال

پنجگانه فوق  هایمراجعه کرده و مالک دیکرده بود هیته یخود که در درس قبل یقیحق ریو غ یقیحق یفهرست مبناها به

 :دیقرار ده یابیمورد ارز کیرا در هر 

 است؟ شده ترکامل تانیقیحق ریو غ یقیحق یشناخت شما از مبناها ایآ

 

 متکی به وحی و برهان الهی یقیحق یمعیارها و مبناها

مبنا نادرست بوده  نیباشد، ا یخال یبوده و از هرگونه گزاره کل یجزئ هایبر گزاره یدانست که چنانچه عمل ما مبتن دیبا

معذور  یجزئ یتوجه داشت که افراد در استناد اعمال خود به مبناها دیبا و عمل بر اساس آن هم، خطا و اشتباه خواهد بود.

موظف است اعمال و  یهر فرد. دشونیمطلب م نیدچار ا یناآگاه یآنکه از رو اینداشته و  ایچاره نکهیا یعنی ستند،ین
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 تیکل رامونیمورد تنها با طرح چند سوال ساده پ نیانجام دهد و در ا یقیحق اریدرست و مع یمبنا رفتار خود را بر اساس

خود را اصالح  یبودن آنها حکم کرده و مبناها یجزئ ایو  یدر خصوص کل تواندیم د،نماییکه از آنها استفاده م ییمبناها

 ماند.یو عذر نم هیتوج یبرا ییجا گریپس د د،ینما

 . مییخود را شناخته و آن را اصالح نما یجزئ یمبناها دیچگونه با نکهیا میبه آن بپرداز ستباییم نجایکه در ا اینکته

مشخص درست  طیچند شرا ای کیهستند که تنها در  هاییگزاره ،یجزئ هایدانست که گزاره دیمنظور نخست با نیا یبرا

 حیو صح یو حاالت عمل طیشرا یهستند که در تمام هاییگزاره یکل هایگزاره کهیدر حال باشند،یبوده و قابل اجرا م

کرده و در  یمورد استفاده را بررس یمبناها توانیم قیاز دو طر حیتوض نیآن را نقض کند. با ا تواندینم یمثال چیبوده و ه

 :بودن آنها حکم کرد یکل ایبودن و  یخصوص جزئ

 .میکه در حال استفاده از آن هست ییاز مبناها یطرح سواالت کل .1

 مورد استفاده یمبناها یآوردن مثال نقض برا .2

 یآنکه از پاسخ دادن به سواالت کل ایآن مثال نقض آورده و  یبرا توانیباشد، م یمورد استفاده ما جزئ یاگر مبناها عتاًیطب

سواالت  یمبناها برا نیمثال نقض آورده و ا توانینم ،یکل یمبناها یاست که برا یدر حال نیطرح شده عاجز خواهد بود، ا

 دارند. یمطرح شده پاسخ درخور یکل

 های کاربرگ پاسخ داده و پیرامون آنها صحبت شود.از مخاطب خواسته شود تا به سوال

 های کاربرگ:سوال

 .دیخود نگاه کن یبه زندگ .1

 .دیخود مشخص کن یرا در زندگ گرانیبا د یرفتار جزئ کی .2

 د؟یاکار را انجام داده نیا ییاساس چه مبنا بر .3

 است؟ یکل ای یمبنا گزاره جزئ نیا ایآ .4

مبناها  نیبودن، ا یجزئ ای یکل نیتمر ی. برامایکرده انیو متداول در جامعه را ب جیرا یاز مبناها یتعداد ریدر ز .5

 :دیکن یرا بررس

 انجام دادم، نشد کباریچون  دهم،یانجام نم گریکار را د نیا! 

 دمیند یچون در همان برخورد اول از او حرکت خوب کنم،یبا او رابطه برقرار نم گرید! 

 ام!دهیرا د کبارشیمن  د،گوییدروغ م شهیاو هم 

 

  مبناهای حقیقی و غیر حقیقی در ساختار وجودی انسان

 ارائه این قسمت از کتاب

 

 ترین معیارهای زندگیدرس هشتم: معرفی مهم

 پاورپوینتارائه درس با 
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 درس نهم: اختیار بهترین معیار وظیفه هر لحظه ما

 های کاربرگ پاسخ داده و پیرامون آنها صحبت شود.از مخاطب خواسته شود تا به سوال

 های کاربرگ:سوال

 ماجرای زیر را به دقت مطالعه کرده و سپس سواالت مطرح شده پیرامون آن را پاسخ دهید:

باشد استاد و مرادشان بود، همه این جایگاه و عزت امروزشان را مدیون او بودند، دیدنش هم  او را دوست داشتند، هر چه

داند چقدر برایشان مهم بود تا روزی نباشد که فیض دیدارش را از دست بدهند، هر وقت برایشان وجد آفرین بود، خدا می

اش کردند. گاهی اوقات هم به خانهاو سپری می رفتند و لحظاتشان را با مصاحبت و همنشینی باشد به سراغش میکه می

کرد کردند، این کارشان البته خوشایند نبود و او را اذیت میها آنجا اطراق میرفتند و بعد از صرف اندکی غذا، ساعتمی

... 

 حال به سواالت زیر پاسخ دهید:

 نیت و جهت عمل این افراد چه بوده است؟ .1

 صورت عملشان چگونه بوده است؟ .2

 ا عمل این گروه در خصوص اطراق کردن در خانه استاد و مرادشان، عمل خوب و درستی بوده؟آی .3

 اگر این عمل درست نبوده اشکال در نیت و جهت عمل بوده یا در صورت عمل؟  .4

 

رفته و به مثالی که در اول این بحث بیان کردیم مراجعه کرده و آن را مطالعه کنید. )افرادی به منزل پیامبر گرامی اسالم 

 اند.(ضمن صرف غذا مدت قابل توجهی در آنجا اطراق کرده

 اند؟به نظر شما چه معیارهایی در این صحنه قابل رجوع بوده و این افراد بر اساس کدامیک از این معیارها عمل نموده

  رسد که بتوان مبناهایی مختلف و متفاوتی را برای این منظور بیان نمود، مانند اینکه:به نظر می

 همنشینی با پیامبر اسالم عبادت است.  -

 باید سر از کارهای پیامبر در آورد.  -

 گذرد. بهترین لحظات آن لحظاتی است که در کنار پیامبر بزرگ اسالم می -

 باید پیامبر را از طریق زنانش شکست دهیم. -

 بعد از صرف غذا باید ساعتی را نشست تا غذا به خوبی هضم شود. -

 باید از پیامبر فرا بگیریم.خیلی چیزهاست که  -

 حرف زدن بعد از غذا خیلی لذتبخش است.  -

ها، مبنای توان برای این عمل بیان داشت، اگرچه برخی از این گزارهکنید مبناهای فراوانی را میهمانطور که مالحظه می

 اشد! بتوان بر اساس آن عمل نمود و تنها تعدادی از این مبناها حقیقی میحقیقی نبوده و نمی

 با این وجود، آیا مبنای حقیقی دیگری هم وجود دارد که از نظر دورمانده باشد؟ -

 چگونه باید اولویت میان این مبناها را بررسی کرد و بهترین معیار را شناخت؟ -

 

 کند:در اینجا خداوند خود این مسئله را در نظر داشته و از طریق وحی آن را بازگو می
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طَعامٍ غَیْرَ ناظِرینَ إِناهُ وَ لکِنْ إِذا  الَّذینَ آمَنُوا ال تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِیِّ إِالَّ أَنْ یُؤْذَنَ لَکُمْ إِلىیا أَیُّهَا »

 حْییسْتَدُعیتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَ ال مُسْتَأْنِسینَ لِحَدیثٍ إِنَّ ذلِکُمْ کانَ یُؤْذِی النَّبِیَّ فَیَ

 1«مِنَ الْحَق مِنْکُمْ وَ اهلل ال یَسْتَحْیی
هاى پیامبر داخل نشوید مگر به شما براى صرف غذا اجازه داده شود، در حالى که اید! در خانهاى کسانى که ایمان آورده»

غذا خوردید پراکنده  امَّا هنگامى که دعوت شدید داخل شوید و وقتى ،)قبل از موعد نیایید و( در انتظار وقت غذا ننشینید

کند )و نماید، ولى از شما شرم مىشوید، و )بعد از صرف غذا( به بحث و صحبت ننشینید این عمل، پیامبر را ناراحت مى

 «گوید( امَّا خداوند از )بیان( حق شرم ندارد!چیزى نمى

 

رد )و این عمل مومنان موجب آزار و اذیت نماید: نباید پیامبر را اذیت کدر اینجا خداوند مبنا و معیار دیگری را مطرح می

کند تا این پیامبر است.( همچنین خداوند خود اولویت این معیار را بر دیگر معیارها در نظر داشته و لذا مومنان را امر می

 مطلب را رعایت کنند. 

 حال سوال اساسی این است:

 چگونه باید معیارهای مختلف قابل رجوع در هر موقعیت را شناخت؟ -

بایست اولویت میان معیارهای مختلف را تشخیص داده و بر این اساس بهترین معیار را شناسایی نمود؟ چگونه می -

  

 حاصل مطالب باال اینکه:

  ؛ انسان یا خود بهترین معیار و مبنا را تشخیص داده

 دهد.او را گوش می یا آنکه به متخصص و عالم در آن زمینه مراجعه کرده و حرف                            

 

شود و آن اینکه، حاال اگر انسان نتوانست با عقل خود بهترین معیار را تشخیص داده و یا ای مطرح میدر اینجا نیز مسئله

 آنکه عالمی را جهت پرسیدن پیدا کند، در آنصورت چگونه و بر چه اساسی عمل نماید؟

حرف زده بود یکجورایی همه چیز ریخته بود به هم! البته حرفش تا به حال چندبار تجربه کرده بود، هر وقت اینطوری 

آمد تذکر دادن این نکته، اما همیشه که مطلب را داد، به نظرش هم الزم میدرست بود، یعنی نکته درستی را تذکر می

د اما دفعه بعد، کندانست این نحوه گفتن کار را خراب میکرد، میشد که کار را بدتر هم میگفت نه تنها درست نمیمی

 باز هم همین آش بوده و همین کاسه ...

کند، حکایت همان روایت معروفی آدم عاقل وقتی یکبار چیزی را تجربه کرد و متوجه اشتباهش شد دیگر آن را تکرار نمی

 شود.دانیم: مومن هیچگاه از یک سوراخ دوبار گزیده نمیمان میاست که همه

تواند ما را در تشخیص بهترین معیار و مبنا کمک کند، همین مطلب دستی و البته مهم که میهای کامال دمآری یکی از راه

است که انسان از موارد مشابهی که در گذشته با آن روبرو بوده درس گرفته و بر این اساس، اشتباهات و تشخیصات نادرست 

                                                           
 53ی سوره مبارکه احزاب، آیه 1
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سی نداشته باشد تا به حرف او گوش دهد، حداقل گذشته را تکرار نکند. )اگر کسی خود عاقل نبوده و یا به عاقلی دستر

تواند این تجربیات را مبنای تصمیمات و اعمال بعدی خود قرار داده و بدین ترتیب در جهت کشف بهترین عمل در هر می

 زمان گام بردارد.(

تواند در این رابطه میای که در این خصوص قابل توجه است آنکه نه تنها تجربیات خود فرد، که تجربیات دیگران نیز نکته

 باشد.  مورد استفاده قرار گیرد، بر این اساس شنیدن و توجه داشتن به تجربیات گذشتگان از اهمیت باالیی برخوردار می

 تشخیص بهترین معیار را می توان از سه طریق بدست آورد:

 یی بهترین معیاراستفاده از گزاره های عقلی خود به همراه شناخت دقیق موقعیت موجود جهت شناسا -

 مراجعه به اهل علم و عقل و تبعیت از نظر ایشان -

 مراجعه به تجربه های مشابه خود و دیگران و استفاده از آن -

 

 درس دهم: شکوفایی عقل  

 ارائه درس با پاورپوینت

 

 آخر نیتمر

تهیه کرده و مراحل زیر را   در فهرستی از مهم ترین کارهایی که قصد انجام آن را داشته یا در هر حال انجام آن هستید 

 خصوص آن انجام دهید.

 با استفاده از مهارت هایی که در درس ششم یاد گرفتید،  مبناهای این اعمال و رفتار خود را شناسایی نمایید. .1

 با استفاده از مهارت هایی که در درس هفتم فراگرفتید میزان حقیقی بودن مبناهای خود را مورد تحقیق قرار دهید. .2

ررسی  کنید معیارهای حقیقی ای که برای زندگی خود در نظر گرفته اید در کدامیک از دسته های زیر قرار ب .3

 دارد.

 الف: معیارهایی که خود بر اساس گزاره های عقلی و استدالل به درست یآن واقف گشته اید.

 ب. معیارهایی که توسط یک عالم به شما رسیده و شما بر اساس آن عمل می کنید.

 . معیارهایی که بر اساس تجربیات خود و دیگران بر اساس آن عمل می کنید.ج

معیارهای دو دسته اول)چه معیارهایی که خود برای آن استدالل دارید و یا معیارهایی که به واسطه مراجعه به یک  .4

ن را با مهم ترین عالم به آن رسیده اید( را با معیارهای مطرح شده در درس هشتم بررسی کرده، نسبت و جایگاه آ

 معیارهای زندگی شناسایی نمایید.

با استفاده از مهارت هایی که از درس اول تا سوم فراگرفته اید معیارهای دست هسوم)معیارهای مبتنی بر  .5

تجریات( را مورد بررسی قرار داده و صحت آن را شناسایی نمایید. در صورت امکان تجربه های مشابه دیگر را 

 معیارهای آن را استخراج نموده و با معیارهای خود تطبیق دهید. هم درنظر گرفته،
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 کاربرگ تفکر بنیادی  4-2

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمدهلل رب العالمین

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 «یا امیرالمومنین)ع( ادرکنی»

 

 ها تا فهم آیهدرس اول: از رویارویی با پدیده
 توجه به آیه آب 

 آب توجه فرمایید. به نماهنگ .1

 اید؟توجه نموده آبهای به شگفتیآیا تا به حال  .2

 
 ای نهفته است؟ها چه نکات ارزندهدر این شگفتی .3

 

 
، نکات آن پدیدهبه قدری ارتباط وجود دارد که با نگاه کردن یا تخیَّل  تان،برداشت شده نکات ارزندهاین پدیده و آیا بین  .4

 د؟ننیز تداعی شو

 

 
 ارتباط وجود دارد؟ دیگربا هم ،کنیدتوجه می هاکه به آن آیا بین نکاتی .5

 

 
 چه تأثیری؟ اگر بله، آیا این نکات در زندگی شما تأثیر مشخص و ملموسی داشته است؟  .6

 

 
 هااصل و شیوه کلی تفکر صحیح در رویارویی با پدیده 

 کنید، چیست؟ )از نظر وجود و اثر(ای که مشاهده میهای پدیدهویژگی .1

 

 

های شد؟ )چه حکمتی در ویژگیها بود، چه میها چه منفعتی برای خود آن پدیده دارد و اگر فاقد این ویژگیویژگیاین  .2

 بینید؟(این پدیده می
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 های آن پدیده، با زندگی انسان چیست؟وجوه اشتراک و یا افتراق ویژگی .3

 

 

 

 فهم این اشتراک و یا افتراق چه نفعی برای انسان دارد؟ .4

 

 

 هر پدیده آیه بودن 

 توان مشاهده نمود؟در ظاهر این پدیده چه چیزی را می .1

 

 
  با استفاده از مطالعه و تأمل پیرامون این پدیده، چه نکات دیگری به دست خواهد آمد؟ .2

 

 

 نمود؟ مشاهده پدیده این باطن و عمق در توانچه نکات دیگری را می .3

 

 

 

 یافته است؟چه عجایبی از قدرت خداوند در این پدیده ظهور  .4

 

 

 

 آید؟ت خداوند که در این پدیده مشاهده شد، چه نکات دیگری به دست میماز تعمیم قدرت و حک .5

 

 

 

 

 چه پیامدها و آثاری در زندگی انسان خواهد داشت؟ ،عدم توجه به این قدرت و حکمت و غفلت از آن .6

 

 

 

 

 

 ؟شودمی حاصل برایتان نکاتی چه ها،از تعمیم تدبیر ربوبی خداوند در سایر پدیده .7
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 درس دوم: از رویارویی با حوادث تا فهم عبرت

 نقش حوادث در رشد یا انحراف انسان 

 به نماهنگ سیل توجه نمایید. .1

 نوعی بال و امتحان الهی باشد؟ دآیا سیل میتوان .2

 اند؟اند که دچار این بال شدهها چه کردهاگر بله، به نظرتان انسان .3

 

 توانیم از آن پیشگیری کنیم؟هایی میبا چه عملبه نظرتان چگونه و  .4

 

 توان گریخت؟آیا از سیل می .5

 

 توان حوادث را از هم تفکیک کرد؟در به وجود آمدن سیل، خود فرد تا چه حد دخالت دارد؟ آیا از این جهت نیز می .6

 

آیا تا به حال سیل برای شما و نزدیکانتان اتفاق افتاده است؟ به نظرتان ممکن است اتفاق بیفتد؟ به عبارت دیگر، آیا حوادثی  .7

 که برای شما اتفاق افتاده برای دیگران نیز قبالً اتفاق افتاده است؟ 

 

ا را در سطح باالتری از مدیریت در تواند موجب هوشیاری شما نسبت به وقوع دوباره آنها شود و شمآیا این حوادث می .8

تواند علم و آگاهی شما را باال ببرد و در شما زندگی قرار دهد؟ و یا اینکه آیا مطالعه حوادث رخ داده برای دیگران، می

 علمی را ایجاد کند که بتوانید زندگی بهتری داشته باشد؟

 

 

 تفکر در حوادث و رخدادها 

  انگیزای شگفتپدیدهتفکر پیرامون انسان به عنوان 

 

 به داستان مربی گوش فرا دهید.

 آیا تاکنون شده توان خود را با توان سایر موجودات مقایسه کنید؟ .1

 

 اید یا به توانمندی کمتر؟در این مقایسه به توانمندی بیشتری که دارید توجه کرده .2

 

 

 ترین مخلوق است؟رسد که قویهمیشه به این نتیجه می ،آیا اگر انسان فقط توان مادی خود را بسنجد .3
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هایی هست؟ برای دارای آفات و آسیب ،آیا این موضوع که انسان برای خود بین موجودات موقعیت خاصی قائل باشد .4

 های این نگاه باید چه اقدامی بنماید؟جبران آفات و آسیب

 

 

 

 موجوداتهای انسان و سایر ها و تشابهتفکر در تمایز 

 
 هایی وجود دارد که مشابه بقیه موجودات است؟در انسان چه توان .1

 

 

 

 هایی وجود دارد که متمایز از بقیه موجودات است؟در انسان چه توان .2

 

 

 

 کند؟ای میاش در سازندگی چه استفادههای معنویانسان از توان .3

 

 

 

 تفکر در انواع حوادث و منشأ و کارکرد آن 

 انسان را ببینید.حوادث در اطراف  .1

 توانید این حوادث را طبقه بندی کنید؟آیا می .2

 

 

 تواند برای ما داشته باشد؟تفکیک حوادث بر اساس زمان )گذشته، حال، آینده(  چه محاسنی را می .3

 

 

 

 بیشترین عوامل تعیین کننده سرنوشت زندگی فردی انسان چیست؟ .4

 

 

 

 عی انسان چیست؟بیشترین عوامل تعیین کننده سرنوشت زندگی اجتما .5
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ها و کارهای اشتباه خود را به گردن اری جامعه بر روی انسان به حدی است که هر کسی بتواند ناموفقیتزآیا میزان اثرگ .6

 آن بیندازد؟

 

 

 تفکر در چگونگی ارتقای سطح معنوی و ادراکی خود با روبرو شدن با هر حادثه 

 اید؟هشدار بوده آیا در زندگی خود شاهد حوادثی به عنوان بشارت یا .1

 

 

 اید؟هآیا در زندگی نزدیکان خود چنین حوادثی را دید .2

 

 

 ای که بتوانید از حوادث پیش آمده برای آنان عبرت بگیرید؟آیا بین زندگی شما و آنها تشابهاتی وجود دارد به گونه .3

 

 

مند تواند از تجربه دیگران بهرهیا میآیا الزم است فقط انسان برای درس گرفتن از تجربیات زندگی خود استفاده کند؟ و آ .4

 شود؟

 

 

 برند به چه علت است؟های حوادث زندگی دیگران بهره نمیبه نظر شما اینکه برخی از هشدارها و بشارت .5

 

 

 .های آن را یادآور شویدداده است، در ذهن بیاورید و عبرت ترین حوادثی را که برای شما رخبرخی از مهم .6

 
 

 .های آن را یادآور شویدداده است، در ذهن بیاورید و عبرت حوادثی را که برای نزدیکان شما رخترین برخی از مهم .7

 

 

 .های آن را یادآور شویدداده است، در ذهن بیاورید و عبرت ترین حوادثی را که برای مردم اطراف شما رخبرخی از مهم .8
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های آن را یادآور داده است، در ذهن بیاورید و عبرت رخترین حوادثی را که برای مردم شهرهای دیگر برخی از مهم .9

 .شوید

 

 

 

 

 

 .های آن را یادآور شویدداده است، در ذهن بیاورید و عبرت تاریخ رخ درترین حوادثی را که برخی از مهم .10

 

 

 

 

 

 را یادآور شوید.های آن ترین حوادثی را که قرآن به آنها اشاره کرده است، در ذهن بیاورید و عبرتبرخی از مهم .11
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 ها، تا فهم آیه و عبرتها با پدیدهاز انطباق رخداددرس سوم: 

 
 هاشیوه کشف روابط بین حوادث و پدیده 

 سوره مبارکه یونس را مشاهده بفرمایید. 24نماهنگ آیه  .1

 های هستی مثال بزنید.مصادیق دیگری از فنا را در پدیده .2

 

 

 

 چیست؟مصادیق فنا در رخدادهای انسانی  .3

 

 

 

 توانید بیاموزید؟از این حادثه چه پیام و درسی می .4

 

 

 ها قابل رویت است؟ها در کدامیک از پدیدهشبیه این آسیب .5

 

 

 

 آید؟و رخداد چه تأثیری در علم شما پدید می با مقایسه پیام پدیده .6

 

 

 

 زیادتر شود؟آیا اینگونه است که با دیدن پدیده و رخداد، دقت شما به پیام مشترک بین آنها  .7

 
 

 

 ها و رخدادهامراحل تفکر پیرامون انطباق پیام پدیده 

پدیداری)به وجود آمدن( تا فنا)از بین برای تفکر و مطالعه بر روی رخدادی از زندگی، به فرآیند  گام نخست:

 )حیات دنیا و حیات آخرت(: کنیمتأمل می رفتن(

 
 به وجود آمدن انسان چگونه است؟ .1

 

 انسان چگونه است؟از بین رفتن  .2
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 رود؟آیا انسان از بین می .3

 

 چه فرایندی از تولد تا مرگ برای انسان وجود دارد؟ .4

 

 
 دهیم:را مورد بررسی قرار می رویشها، فرآیند برای مطالعه و تفکر بر پدیده گام دوم:

 گیرد؟چگونه در گیاه رویش صورت می .5

 

 

 رود؟چگونه گیاه از بین می .6

 

 

 روییدن تا از بین رفتن گیاه وجود دارد؟. چه فرایندی از 7

 

 

 روبرو کردن رخداد حیات دنیا و آخرت و پدیده رویش و از بین رفتن آن: گام سوم
 دهد؟ای برای شما رخ میشوید چه یادآوری. وقتی با زمستان و بهار روبرو می8
 

 
از بستر فانی برای منافع باقی  گیریگام چهارم: تأکید و توجه بر روی پیام مشترک پدیده و رخداد که بهره

 است.

 

 . غایت رویش در گیاه چیست؟9

 

 است؟ یرفتن نیانسان از ب اتیح تیغا ایآ. 10

 

 

 توان مانند گیاه، رویش داشت ولی به واسطه مرگ فنا نشد؟. آیا می11
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 درس چهارم: از فهم پیام آیه و عبرت تا فهم معیار و میزان

 

    تفکر در پدیده و رخداد به هدف رسیدن به وجه ثابت آن 

 گیریم؟هایی از رویش گیاه میدر رویش گیاه چه چیزهایی متغیر است؟ چه درس .1

 

 

 حیات دنیا آیا متغیر است یا  پایدار؟ .2

 

 

 

 چه چیزی در دنیا ثابت است؟ .3

 

 

 

 عالم چگونه است؟شده از بین رفتنی است، بقای این اگر دنیا مانند مثل گیاه روییده .4

 

 

 

 چگونه در دنیای متغیر، پایدار زندگی کنم؟ .5

 

 

 

  ؟وجود دارند یهای ثابتاید آیا گزارههایی که گرفتهاز بین درس .6

 

 

 

 ها را به عنوان معیار و میزان به خود و دیگران توصیه کرد؟توان این گزارهآیا می .7
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 مراحل رسیدن به معیار و میزان با تفکر در آیات 

 مرحله اول: تفکیك رخدادهای طبیعی و انسانی

 (67إ لىَ الْبرََّ أَعْرَضْتُمْ  وَ کاَنَ الْانسَانُ کَفُورًا) وَ إ ذَا مَسَّکُمُ الضُّرُّ فى  الْبَحْر  ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إ لَّا إ یَّاهُ  فَلَمَّا نجََّئکمُ 

 (68وَک یالً) رْس لَ عَلَیْکُمْ حَاص بًا ثُمَّ لَا تجَدُواْ لَکمُأَ فَأَم نتُمْ أَن یخَس فَ ب کُمْ جَان بَ الْبرََّ أَوْ یُ

 (69عَلَیْنَا ب ه  تَب یعًا) لَا تجَدُواْ لَکمُ  ثمُ   فَیرُس لَ عَلَیْکُمْ قَاص فًا مِّنَ الرِّیح  فَیُغْر قَکُم ب مَا کَفَرْتمُ أَمْ أَم نتُمْ أَن یُع یدَکُمْ ف یه  تَارَةً أُخْرَى

 (70کَث یرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْض یلًا) عَلىَ  قَدْ کَرَّمْنَا بَنى  ءَادَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فى  الْبرََّ وَ الْبَحْر  وَ رَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَات  وَ فَضَّلْنَاهُمْوَ لَ

 (71 فَأُوْلَئکَ یَقْرَءُونَ ک تَابَهُمْ وَ لَا یُظْلَمُونَ فَت یلًا)یَوْمَ نَدْعُواْ کُلَّ أُنَاس   ب إ مَام ه مْ  فَمَنْ أُوتى  ک تَابَهُ ب یَم ین ه 

 )سوره مبارکه اسراء( (72وَ أَضَلُّ سَب یلًا) فَهُوَ فى  االَخ رَة  أَعْمَى وَ مَن کاَنَ فى  هَاذ ه  أَعْمَى

 

 رخدادهای طبیعی و انسانی را در آیات باال مشخص کنید. .1

 

 

 
 

 هاهای آیات و عبرتپیاممرحله دوم: استخراج 

 چه پیامهایی از آیات و عبرت های آن به دست آوردید؟ .1

 

 

 
 هامرحله سوم: استخراج معیارها و میزان

 ثابت ها و متغیرها را در پدیده و رخداد آیات فوق شناسایی نمایید. .2

 

 

 .دیامروز خود بدست آور یزندگ یرا برا هاییزانیو م ارهایثابت، مع یفاکتورها لیتحل با .3
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 از معیارها و میزان تا بایدها و نبایدهادرس پنجم: 

 
 .دییخود را فهرست نما یزندگ انیرا در جر رگذاریمهم و تأث یاز کارها ایمجموعه .1

 

 

 

 

 

 

 
 :دیسیقرار داده و آن را بنو یرا به دقت مورد بررس کیهر  یرفتارها مبناها نیاز ا کیبا دقت در هر  سپس .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 نادرست است؟ کیمبناها درست و کدام نیاز ا کینظر شما کدام به .3
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 تشخیص مبناهای حقیقی و غیر حقیقیدرس ششم: 

 .دیکن انیرا ب ی رفتارهای زندگیمبناها .1

 

 

 

 

 ند.ا یقیحق ریغ کیو کدام یقیمبناها حق نیاز ا کیکدام دیکن نییتع .2

 

 

 

 

 

 .دیکن انیمبناها ب نیاز ا کیبودن هر  یقیحق ریغ ایو  یقیحق یخود را برا لیدل .3

 

 

 

 ای برای حقیقی بودن معیارها و مبناهای حقیقینشانه 

 
 متن زیر را بخوانید:

ه درس خواندنش ب یبرا یرا بر خودش حرام کرده تا مزاحمت زیو همه چ خواندیاست که با شدت و حدت فراوان درس م یشخص

 یمبناها مخواهییوادار نموده است. م یعملکرد نیداشته باشد که او را به چن اییمهم و جد یمبنا ستباییاو م عتاً یطب اورد،یوجود ن

 شروع کرد؟ دیمسئله از کجا با نیا ی. به نظر شما برامیکن ینبودن آن را بررس ای بودن یقینموده و حق ییاو را شناسا

 

 

مورد  تیفرد را متوجه غا شود،یآن مطرح م یکه برا یلیکار و دال نیانجام ا لیاز علت و دل یمکرر هایبا طرح پرسش توانیم

 یاست، اگرچه قالب کل یفرض لیکه پرسش و پاسخ ذ دیمشخص نمود. توجه کن شینبودن آن را برا ایبودن  یقینظرش نموده و حق

 ت.همه قابل اجراس یکار برا

 ؟خوانییدرس م تیبا جد نقدر: چرا اپرسش -

 .من باالتر برود یو عمل یکه توان علم شودیم نی: چون درس خواندن باعث اپاسخ -

 ؟یرا باالتر ببر ات و عمل یتوان علم خواهیی: چرا مپرسش -

 کند.یم دایدست پ تیحالت است که انسان به موفق نی: چون فقط در اپاسخ -

 ؟یموفق باش خواهی ی: چرا مپرسش -

 .موفق باشد خواهدیم ی: مسلم است، هر کسپاسخ -
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 خواهند؟ چه می یرا برا تموفقی ها : آدمپرسش -

 .میکن جادیو تحول ا رییخودمان و بلکه کل عالم تغ یزندگ انیتا در جر مای: چون هر کدام از ما آمدهپاسخ -

 خورد؟ یم یکردن به چه درد جادیا ریی: تغپرسش -

 .انجام داده است یکار کینرفته و  ایدن نیاز ا یارگزریاز مردم بدون تأث یلی: در این صورت آدم مثل خپاسخ -

 دارد؟ ایدهیچه فا ریگذاشتن تأث ایانجام دادن کار و  نی: اپرسش -

 .ی کنندنگاه م یگری: اگر این اتفاق بیفتد مردم به آدم جور دپاسخ -

 که چه بشود؟ افتدیها ب: اسم آدم بر سر زبانپرسش -

 .خودش لذت بخش است نیبشود، هم یزیچ ستیالزم ن گری: دپاسخ -

 
  بر مبناهای حقیقی و دالیل آنهامروری دوباره 

بودن  یقیمراجعه کرده و حق دیکرده بود هیته یکه در درس قبل یستیاعمال و رفتار خود، به ل ترقیجهت شناخت بهتر و دق .1

 :دیقرار ده یخود را مورد بررس ینبودن مبناها ای

 

 

 

 

 
 د؟یینما انیب کینبودن هر  ایبودن  یقیحق یخود را برا لیدال دتوانییم ایآ .2

 

 

 

 

 د؟یقرار ده یمبناها را مورد بررس نیا ینبودن تمام ایبودن  یقیحق دیتوانست ایآ .3

 

 

 

 

 

 نکند؟ دایخود پ یقیحق ریو غ یقیحق یاز مبناها یتا انسان شناخت درست شودیسبب م یه عواملچ .4
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 ویژگی معیارها و شِبه معیارهادرس هفتم: 

 د؟یکن انیب یقیحق ریغ یمبناها صیرا جهت تشخ ایعالم دن هاییژگیاز و یبرخ دتوانییم ایآ .1

 

 

 

 مدنظر قرار داد؟ ستباییهایی را مکار چه مالک کیتشخیص دنیایی بودن یا آخرتی بودن  برای .2

 

 

 

 ها را باید از کجا به دست آورد؟مالک این .3

 

 

 

گانه پنج هایمراجعه کرده و مالک ،دیکرده بود هیته یخود که در درس قبل یقیحق ریو غ یقیحق یفهرست مبناها به .4

 :دیقرار ده یابیمورد ارز کیرا در هر  حیات دنیا

 

 

 

 

 

 

 

 است؟ شده ترکامل تانیقیحق ریو غ یقیحق یشناخت شما از مبناها ایآ .5
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 متکی به وحی و برهان الهی یقیحق یمعیارها و مبناها
 .دیخود نگاه کن یبه زندگ .1

 .دیخود مشخص کن یرا در زندگ گرانیبا د یرفتار جزئ کی .2

 

 

 

 د؟یاکار را انجام داده نیا ییاساس چه مبنا بر .3

 
 
 

 است؟ یکل ای یمبنا گزاره جزئ نیا ایآ .4

 

 

 

 

 :دیکن یمبناها را بررس نیبودن، ا یجزئ ای یکل نیتمر ی. برامایکرده انیو متداول در جامعه را ب جیرا یاز مبناها یتعداد ریدر ز .5

o انجام دادم، نشد کباریچون  دهم،یانجام نم گریکار را د نیا! 

o دمیند یچون در همان برخورد اول از او حرکت خوب کنم،یبا او رابطه برقرار نم گرید! 

o ام!دهیرا د کبارشیمن  د،گوییدروغ م شهیاو هم 
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 اختیار بهترین معیار وظیفه هر لحظه مادرس نهم: 

 کرده و سپس سواالت مطرح شده پیرامون آن را پاسخ دهید: ماجرای زیر را به دقت مطالعه

او را دوست داشتند، هر چه باشد استاد و مرادشان بود، همه این جایگاه و عزت امروزشان را مدیون او بودند، دیدنش هم برایشان 

شد به بدهند، هر وقت که میداند چقدر برایشان مهم بود تا روزی نباشد که فیض دیدارش را از دست وجدآفرین بود، خدا می

رفتند و بعد از صرف اش میکردند. گاهی اوقات هم به خانهرفتند و لحظاتشان را با مصاحبت و همنشینی با او سپری میسراغش می

 کرد...کردند، این کارشان البته خوشایند نبود و او را اذیت میها آنجا اطراق میاندکی غذا، ساعت

 سخ دهید:حال به سواالت زیر پا

 نیت و جهت عمل این افراد چه بوده است؟ .1

 

 صورت عملشان چگونه بوده است؟ .2

 

 
 آیا عمل این گروه در خصوص اطراق کردن در خانه استاد و مرادشان، عمل خوب و درستی بوده؟ .3

 

 

 
 اگر این عمل درست نبوده اشکال در نیت و جهت عمل بوده یا در صورت عمل؟  .4

 

بحث بیان کردیم، مراجعه کرده و آن را مطالعه کنید )افرادی به منزل پیامبر گرامی اسالم صل اهلل به مثالی که در اول این  .5

اند(. به نظر شما چه معیارهایی در این علیه و آله و سلم رفته و ضمن صرف غذا مدت قابل توجهی در آنجا اطراق کرده

 اند؟رها عمل نمودهصحنه قابل رجوع بوده و این افراد بر اساس کدامیک از این معیا

 

 

 رسد که بتوان مبناهایی مختلف و متفاوتی را برای این منظور بیان نمود، مانند اینکه: به نظر می .6

 همنشینی با پیامبر اسالم عبادت است.  -

 باید سر از کارهای پیامبر در آورد.  -

 گذرد. بهترین لحظات آن لحظاتی است که در کنار پیامبر بزرگ اسالم می -

 پیامبر را از طریق زنانش شکست دهیم.باید  -

 بعد از صرف غذا باید ساعتی را نشست تا غذا به خوبی هضم شود. -

 خیلی چیزهاست که باید از پیامبر فرا بگیریم. -

 حرف زدن بعد از غذا خیلی لذتبخش است.  -

 و ... -

ها، مبنای اگرچه برخی از این گزارهتوان برای این عمل بیان داشت، کنید مبناهای فراوانی را میهمانطور که مالحظه می .7

 باشد! توان بر اساس آن عمل نمود و تنها تعدادی از این مبناها حقیقی میحقیقی نبوده و نمی
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 با این وجود، آیا مبنای حقیقی دیگری هم وجود دارد که از نظر دور مانده باشد؟ -

 

 معیار را شناخت؟چگونه باید اولویت میان این مبناها را بررسی کرد و بهترین  -

 

 کند:در اینجا خداوند خود این مسئله را در نظر داشته و از طریق وحی آن را بازگو می .8

 ا طَعامٍ غَیْرَ ناظ رینَ إ ناهُ وَ لک نْ إ ذا دُعیتُمْ فَادْخُلُو یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّب یِّ إ الَّ أَنْ یُؤْذَنَ لَکُمْ إ لى

 2م نَ الْحَق م نْکُمْ وَ اهلل  ال یَسْتَحْیی فَإ ذا طَع مْتُمْ فَانْتَش رُوا وَ ال مُسْتَأْن سینَ ل حَدیثٍ إ نَّ ذل کُمْ کانَ یُؤْذ ی النَّب یَّ فَیَسْتَحْیی

داده شود، در حالى که هاى پیامبر داخل نشوید مگر به شما براى صرف غذا اجازه اید! در خانهاى کسانى که ایمان آورده

امَّا هنگامى که دعوت شدید داخل شوید و وقتى غذا خوردید پراکنده  ،)قبل از موعد نیایید و( در انتظار وقت غذا ننشینید

کند )و نماید، ولى از شما شرم مىشوید، و )بعد از صرف غذا( به بحث و صحبت ننشینید این عمل، پیامبر را ناراحت مى

 مَّا خداوند از )بیان( حق شرم ندارد!گوید( اچیزى نمى

نماید: نباید پیامبر را اذیت کرد )و این عمل مومنان موجب آزار و اذیت پیامبر است.( در اینجا خداوند مبنا و معیار دیگری را مطرح می

 ا این مطلب را رعایت کنند. کند تهمچنین خداوند خود اولویت این معیار را بر دیگر معیارها در نظر داشته و لذا مومنان را امر می

 حال سوال اساسی این است: .9

 چگونه باید معیارهای مختلف قابل رجوع در هر موقعیت را شناخت؟ -

 

 

 

  بایست اولویت میان معیارهای مختلف را تشخیص داده و بر این اساس بهترین معیار را شناسایی نمود؟ چگونه می -

 

 

 

 

 

 حاصل مطالب باال اینکه: .10

 انسان یا خود بهترین معیار و مبنا را تشخیص داده 

 دهد.یا آنکه به متخصص و عالم در آن زمینه مراجعه کرده و حرف او را گوش می

 

شود و آن اینکه، حاال اگر انسان نتوانست با عقل خود بهترین معیار را تشخیص داده و یا ای مطرح میدر اینجا نیز مسئله .11

 پرسیدن پیدا کند، در آن صورت چگونه و بر چه اساسی عمل نماید؟آنکه عالمی را جهت 

 
 

 

 

 متن زیر را بخوانید. .12

                                                           
 53ی سوره مبارکه احزاب، آیه 2
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تا به حال چندبار تجربه کرده بود، هر وقت اینطوری حرف زده بود یک جورایی همه چیز ریخته بود بهم! البته حرفش درست بود، 

گفت نه تنها درست دادن این نکته، اما همیشه که مطلب را می آمد تذکرداد، به نظرش هم الزم مییعنی نکته درستی را تذکر می

کند اما دفعه بعد، باز هم همین آش بوده و همین دانست این نحوه گفتن کار را خراب میکرد، میشد که کار را بدتر هم مینمی

 کاسه ...

 

 توان نتیجه گرفت؟از متن باال چگونه می

 

 

 

 

 تمرین آخر

کارهایی که قصد انجام آن را داشته یا در هر حال انجام آن هستید تهیه کرده و مراحل زیر را   در خصوص آن فهرستی از مهم ترین 

 انجام دهید.

 با استفاده از مهارت هایی که در درس ششم یاد گرفتید، مبناهای این اعمال و رفتار خود را شناسایی نمایید. .1

 

 

 

 

 

 فرا گرفتید، میزان حقیقی بودن مبناهای خود را مورد تحقیق قرار دهید.هایی که در درس هفتم با استفاده از مهارت .2

 

 

 

 

 های زیر قرار دارد.اید در کدامیک از دستهای که برای زندگی خود در نظر گرفتهبررسی  کنید معیارهای حقیقی .3

 اید.گشتههای عقلی و استدالل به درست بودن آن واقف الف: معیارهایی که خود بر اساس گزاره

 

 

 کنید.ب. معیارهایی که توسط یک عالم به شما رسیده و شما بر اساس آن عمل می

 

 

 کنید.ج. معیارهایی که بر اساس تجربیات خود و دیگران بر اساس آن عمل می
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یک عالم به  معیارهای دو دسته اول)چه معیارهایی که خود برای آن استدالل دارید و یا معیارهایی که به واسطه مراجعه به .4

ترین معیارهای زندگی اید( را با معیارهای مطرح شده در درس هشتم بررسی کرده، نسبت و جایگاه آن را با مهمآن رسیده

 شناسایی نمایید.

 

 

 

 

 
اید معیارهای دسته سوم)معیارهای مبتنی بر تجربیات( را مورد هایی که از درس اول تا سوم فراگرفتهبا استفاده از مهارت .5

های مشابه دیگر را هم در نظر گرفته، معیارهای رسی قرار داده و صحت آن را شناسایی نمایید. در صورت امکان تجربهبر

 آن را استخراج نموده و با معیارهای خود تطبیق دهید.
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 ارزیابی تفکر بنیادی خودفرم   4-3

 بسم اهلل النور

 0 1 2 3 4 5 هاگویه

       شوم.دهد را متوجه میرخ می هایی که در محیط اطرافمتفاوت

       کنم.های طبیعی اطرافم احساس شگفتی میاز دیدن پدیده

شود که آن پدیده چرا و چگونه به های طبیعی اطرافم ذهنم مدتی درگیر این موضوع میبا دیدن پدیده

 وجود آمده و آثار وجودش چیست.
      

شود.)مثل دیدن هایی در ذهنم در رابطه با زندگی خودم میتمثیلهای اطرافم، باعث تداعی دیدن پدیده

 مورچه و تضمین شدن روزی او(
      

کنم نسبت باید و کنم و سعی میها به ظرائف و لطائف آفرینش آن پدیده توجه میدر مواجهه با پدیده

 نباید عملی خود را  با آن پدیده پیدا کنم.
      

       کنم.اطرافم به قدرتی که سبب پیدایش و بقای آن پدیده است، فکر میهای با دیدن پدیده

ها بنا دارم که بر روی آنها فکر کنم تا به حکمتی دست یابم و این فهم خود را نعمتی در مواجهه با پدیده

 دانم.از جانب خدا می
      

گر در آن پدیده احساس خضوع و جلوهشوم و نسبت به حقَّ ها متوجه قدرت الهی میبا دیدن پدیده

 کنم.خشوع می
      

       شود.های هستی سبب ارتقا نوع و محتوای دعاها و آرزوهایم میمشاهده پدیده

       کنم.به حکمت)هدف از( خلقت خودم فکر می

       کنم.به تشابهات و تمایزات خودم به عنوان یک انسان با دیگر موجودات فکر می

های متمایزخودم با سایر موجودات به این می اندیشم که علت تجهیز توجه کردن به  امکانات و توان با

 شدنم به این موارد چه بوده است.
      

کنم و منشأ و کارکرد هر آید میفکرم را درگیر حوادث متنوعی که در رابطه با انسان در عالم پدید می

 ند.)مثالً حوادث طبیعی و...(کیک از این حوادث توجهم را جلب می
      

       گیرم.آموز بهره میدهد به عنوان پندی عبرتها رخ میاز حوادثی که در زندگی خودم و دیگر انسان

ای )هشدارها و کنم از مشاهده زندگی دیگران و حوادثی که برای آنها رخ داده، به تجربهسعی می

 هایی( برای زندگی خودم برسم.بشارت
      

توجهی به تجربه حوادث زندگی است که علت آن را بیام پیش آمدهها و اشتباهاتی در زندگیناکامی

 دانم.خود و دیگران می
      

ها آمادگی و قدرت انسان را در به نظرم توجه به حوادث زندگی)خود و دیگران( و عبرت گرفتن از آن

 ام.ام متوجه شدهدهد و این موضوع را در عمل و زندگیافزایش میبرابر ابتالئاتی که هنوز پیش نیامده 
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گیری از این پدیده توانم با بهرهآورم که چگونه میپس از رویارویی با هر پدیده، این نکته را در نظر می

 توان معرفتی و ادراکی خود را ارتقا دهم.
      

، بیش از اینکه تحت تأتیر تلخی و شیرینی آن حادثه قرار ام رخ بدهداگر حادثه تلخ یا شیرینی در زندگی

 کنم.توانم از آن حادثه بیاموزم توجه میگیرم به پیامی که می
      

از مشاهده بروز صفات ناپسند در دیگران) مانند حسد(، بیش از اینکه تحت تأثیر فرآیند آن)حسادت 

 کنم.توجه میحسود( قرار بگیرم، به عواقب و پیامدهای آن صفت 
      

کنم.)مثل های طبیعی مانند قادرم برای درس آموزی بیشتر از حوادث زندگی، آنها را به پدیده

 همانندسازی حسادت و آتش(
      

های طبیعی را با این دید مورد مشاهده قرار بدهم که ممکن است وجوهی از این پدیده کنم پدیدهسعی می

انطباق داشته باشد)مثل منفعت تولید عسل توسط زنبور( و در نتیجه سعی با وضعیت های زندگی من 

 ها درسی بگیرم.کنم از آنمی

      

کنم به هایی که در قرآن و روایات به آنها اشاره شده )مثالً تمثیل حسد به آتش( سعی میبا دیدن تمثیل

 نم.ام استفاده کفکر کنم و از آن در زندگیوجوه مختلف این همانندی 
      

های قرآنی )مثالً تمثیل انفاق  از روی ریا به الیه خاکی که بر سنگ صافی قرار دارد و در در مواجهه با مثل

گیرد تا بتوانم بیشتر متوجه وجه شود(، سواالت متعدد در ذهنم شکل میهنگام باران به سرعت محو می

 اند، بشوم.مشابهت اموری که به یکدیگر تشبیه شده

      

شود و این اتفاق باورهایم را زیباتر و های قرآنی یا روایی در ذهنم تداعی می در مواجهات زندگی مثل

 کند.تر میعمیق
      

       کنم.های طبیعی به غرض از خلقت آن فکر میبا دیدن پدیده

       کنم.به غرضی که خداوند از خلقت من داشته است، فکر می

       کنم.میهای طبیعی مانند ماه و خورشید به قدرت حاکم بر آنها فکر پدیدهبا دیدن 

       کنم.های طبیعی مانند ماه و خورشید به غرض خلقت آنها فکر میبا دیدن پدیده

       شود.ها سبب تعمیق ایمان من میتفکر در غرض خلقت پدیده

به قوانین و معیارهای حاکم بر جهان پی ببرم و با فهم این  کنم کهها تالش میبا مشاهده وقایع و پدیده

 ام را ارتقا ببخشم.معیارها زندگی
      

کنم با فهم قوانین حاکم بر زندگی بشر، از زندگی گذشتگان برای بهبود با مطالعه وقایع تاریخی سعی می

 ام بهره بگیرم.زندگی
      

کنم که معیارها و قوانین حاکم مثال آنها بیان شده است، سعی میبا مطالعه سرگذشت اقوامی که در قرآن 

 ام بهره بگیرم.بر سرنوشت آنها را متوجه شوم و از فهم این معیارها و قوانین برای ارتقا زندگی
      

به نظرم بیش از آنکه رخدادهای زندگی و تجربه مرا به معیارهایی برای زندگی برساند رجوع به قرآن این 

 بخشد.را تحقق و سرعت میامر 
      

       ام.کنم که زمان قابل توجهی را به آنها اختصاص دادهدر هفته زمانی را صرف ارزیابی کارهایی می
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       ها برایم اهمیت دارد.ارزیابی کارهایم و فهم مبنای انجام آن

توانم، به هفته من هستند و می دهم که مبنای اعمالدر هفته زمانی را به ارزیابی دالیلی اختصاص می

 تفکیک، مبنای بسیاری از اعمالم را برشمارم.
      

       دهم.در هفته زمانی را به ارزیابی میزان انطباق اعمالم با باورهایم اختصاص می

خواهم آن را انجام بدهم، فکر پیش از اینکه کاری را انجام بدهم، به دلیل و مبنایی که بر اساس آن می

 کنم.می
      

       دهم.دهند انجام میاند یا دیگران انجام میبسیاری از کارها را به دلیل اینکه دیگران گفته

       دانم که باید اصالح شود.اینکه کارهای دیگران و باورهایشان تنها مبنای عمل من باشد را توجیهی می

       دهم را بفهمم.عمل قرار میبرایم مهم است که دالیل حقیقی آنچه را که مبنای 

       ام را بر اساس آنها بنا کنم.کنم با مطالعه قرآن و روایات به مبانی دست پیدا کنم که باید زندگیسعی می

در هفته زمانی را به سنجش میزان انطباق اعمالم با معیارهایی که در قرآن و روایات به عنوان مبنای اعمال 

 دهم.اختصاص میمطرح شده است، 
      

       ام، برایم مهم است که بدانم مالک عمل من چه باید باشد.در ارزیابی کارهای هفتگی

       گیرند، برایم موضوعیت دارد.در انجام کارهایم اینکه دیگران چه موضعی در برابر کار من می

       برایم اهمیت دارد.ها فاکتور عاقبت نگری در انتخاب مبناهایم یا در ارزیابی آن

اگر متوجه شوم مالک عملی از اعمالم سرگرمی بوده و سبب شده از کار مهمتری غفلت کنم، سریعاً آن 

 کنم.عملم را اصالح می
      

ام که دلیل اعمالم صددرصد حقیقی نبوده و درصدی از خیال و رسیدن به با ارزیابی مبناهایم متوجه شده

 ها وجود دارد.اهداف خیالی در آن
      

       تواند معیار خوبی برای انتخاب باشد.به نظرم ظاهر جالب و جذاب می

       کنم.ها توجه میدر انتخاب افراد جهت تعامالت گوناگون به شأن یا جایگاه اجتماعی و اقتصادی آن

مختلف احساس غرور و شعف درونی از بودن یا دستیابی به جایگاه برتر نسبت به بقیه افراد از جنبه های 

 کنم هرچند به جلوه نرسد.می
      

       کنم.خواهم و مهیا میاگر چیزی را ببینم و بپسندم سریعاً آن را می

های نقض بگردم تا متوجه ام دنبال مثالکنم برای مبناهای مورد استفادهدر ارزیابی مبناهای اعمالم سعی می

 کند یا خیر.مورد استفاده من را نقض می شوم حقیقتاً چیزی مبنای
      

       کنم.اگر در برخورد اول با کسی از او حرکت خوبی ندیدم، دیگر با او ارتباط برقرار نمی

       دهم.اگر کاری را یکبار انجام دادم و نشد، دیگر آن کار را انجام نمی

توانم بهترین عمل را انجام بندی دارم و میاولویت برای انتخاب بین کارهایی که همه مطلوب هستند، توان

 دهم.
      

       همیشه کارهای زیادی در ذهنم است که اولویتی ندارند و بنابراین هرکدام را انجام بدهم مطلوب است.
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       اهل مراجعه و مشورت با دیگران در انجام کارهایم هستم.

       های خودم بیشتر از دیگران است.برم چون سطح دانستهنمیای ها و مشورت دیگران بهرهاز گفته

       های خودم بیشتر از دیگران است.برم چون سطح دانستهای نمیاز مجالس سخنرانی بهره

کنم ممکن است دیگران سطح من را دانم برایم سخت است، چرا که فکر میپرسیدن چیزی که نمی

 تر از خودشان بپندارند.پایین
      

شود انسان برای تحقق نیت درستی به عملی روی آورد که صورت چندان صحیحی نداشته به نظرم می

 باشد.
      

       برایم صورت بیرونی اعمال بیشتر از نیت پشت آن اهمیت دارد.

       دهم.ام همین که متوجه شوم کاری ضرری ندارد، آن را انجام میهای روزانهدر انجام فعالیت

       به نظر بقیه بهره من از فضیلت ادب قابل ذکر و تحسین است.

       ام.این جمله که من فردی با تقوا هستم را از بقیه شنیده

ام باشد)مادی یا معنوی( واز طریق متخصصی در آن زمینه اگر کاری بنظرم درست و به شدت مورد عالقه

 انجام آن صرف نظر کنم. دستور به ترک آن را متوجه شوم قادرم از
      

       کنم.اگر از طریق افراد موجه به نحوی متوجه شوم که اعمالم اشتباه است آن  را ترک می

اگر شخصی در نظر من از لحاظ سطح اطالعات پایین باشد و به طریقی برای مشورت در امر تخصصی این 

 کنم.ام به او مراجعه و به دستورش عمل میشخص را به من معرفی و توصیه کنند عالرغم تصور گذشته
      

       در انجام هر کاری توجه دارم که آن کار مورد رضای ولی الهی است.

       ام را مطابق خواست ولی الهی تنظیم کنم، نه خواست خودم.کنم برنامهمن سعی می

ریزی دارد و برای این مسئله برنامهبرای من فهم آن کارهایی که مورد رضای ولی الهی است موضوعیت 

 ام.مطالعاتی و اجرایی کرده
      

دادم، قدرت اگر در موردی متوجه شوم که رضای ولی الهی مخالف کارهایی است که تا به حال انجام می

 های خود را تغییر بدهم.آن را دارم که سریع در جهت رضای ولی الهی قدم بردارم و برنامه
      

       دانم .میزان تبعیتم نسبت به دستورات الهی افزایش یافته است را از ارتقاهای زندگی ام میاینکه 

       دانم.اینکه شخصی همیشه تسلیم و تابع دستوراتی باشد را نشانه رشد نمی

       هایی دارم.برای طهارت فکری و عملی خود در زندبرنامه و مهارت

       توانم بهترین تصمیم را بگیرم و از این تصمیم پشیمان نشوم.در لحظه( می در کمترین زمان)به اصطالح

       شود.نظرات و انتقادات دیگران درباره من و کارهایم، کمتر موجب تغییر آنها می

ریزی کنم و به همین دلیل کمتر به ام برنامهتوانم برای زندگیکنم خودم بهتر از هر کسی میفکر می

 کنم.دیگران توجه مینظرات 
      

       توانم در آنها تغییری ایجاد کنم.ام اهمیت زیادی دارد و به هیچ وجه نمیهای زندگیبرنامه
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 کتاب ای از محتوایچکیده  4-4

 برای انتقال به مخاطب

 شکوفایی عقل؛ پرورش تفکر بنیادی

حقیقی و راستین، نیازمند شناخت معیارهای الهی و عمل اش و نیل به سعادت استفاده انسان از قوای مختلف وجودی

مبتنی بر آن است، بر این اساس توانایی تعقَّل در انسان نهاده شد تا به واسطه آن بتواند اعمال و رفتار خود را بر اساس 

ای همیت ویژهمبناهای حقیقی عالم هستی ساماندهی نماید. ضمنًا تفکر به عنوان ابزاری مهم در سیر شناخت انسان از ا

کند تا ضمن تبیین رابطه میان تفکر و تعقل، توانمندی فرد را در استفاده برخوردار است. از این رو تفکر بنیادی سعی می

 .ها فعال نمایدصحیح از این دو قوه و ارتباط مؤثر میان آن
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 های تفکرنظرسنجی نسبت به مجموعه کارگاه نمونه
 

نظرات، انتقادات  جهت دریافت نمایند،ای فوق را در قالب کارگاهی برگزار میهکه مجموعه طرح درسگوارانی ربز

مند توانند از نمونه زیر بهرهکنندگان و دستیابی به سطحی از ارزیابی و سنجش کیفیت کارگاه، میو پیشنهادات شرکت

 شوند. 
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 مرتبطنحوه دسترسی به منابع 
که مخاطبان این مجموعه از طرح درسها هستند، در صورت نیاز میتوانند برای آشنایی بیشتر با منابع موجود و اسناد  عزیزانی

 به آدرس زیر مراجعه نمایند. هامربوط به مباحث تفکر و موضوعات مرتبط با آن و همچنین آگاهی از نحوه تهیه آن
http://quranahlebayt.com/ 
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