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خلاصهی مباحث آیتمداری
راهنمای کار در منزل برای اولیاء و آموزگیران
ویرایش تابستان 8931

هوالحکیم

پس از گذشت چهار سال از برگزاری دورههای پایگاه تابستانی در اندیشکدهی یقین ،و ابراز رضایت والدین و مدرسین طرح استراتژی برای کودکان
از کتاب «خلاصه مباحث آیتمداری برای والدین و کودکان» بر آن شدیم تا با شروع کلاسهای تابستانی ،مجدداً این کتاب را منتشر نماییم.
با امید توفیق روزافزون در تربیت فرزندان عزیزمان.
اندیشسرای کودک و نوجوان
اندیشکده یقین
تابستان 8931

هوالحکیم

تابستان  ،8931دومین دورهی تابستانی استراتژی برای کودکان ،در محل اندیشکدهی یقین و تحت مدیریت اندیشسرای کودک و نوجوان برگزار گردید.
حدود  811کودک ،در  1گروه سنی ،در این طرح شرکت نمودند و اکثر آنها توانستند دروس تنظیم شده را به خوبی دریافت نمایند.
در میان دروس تدریس شده در دورهی پایگاه تابستانی ،مباحث رویکرد آیتمدار جایگاه ویژهای را دارد؛ به همین سبب در دفتر اندیشهی اندیشسرای
کودک و نوجوان ،بر آن شدیم تا براساس تجربه ی کسب شده در این دوره ،کتاب مختصر و مفیدی را برای راهنمایی اولیاء کودکان در منزل طراحی
نماییم.
این کتاب حاصل تلاشهای خانمها مینا خانبابائی مدرس کودکان  4تا  6سال ،فاطمه زند شیراز مدرس کودکان  7تا  3سال و مریم خانمحمد نیماوری
مدرس کودکان  3تا  81سال ،است.
ضمن تشکر از تمامی افراد سهیم در برگزاری این دوره ،از مدرسین و مادران بزرگوار ،خواهشمندیم تا با انتقال تجربیات و پیشنهادهای خود ،ما را در
تکمیل این کتاب یاری کنند.
و من الله توفیق
مینا خانبابائی
تابستان 8936

سخنی با اولیاء
در سادهترین تعریف ،استراتژی «دانش تصمیمسازی و تصمیمگیری و اجرای احسن تصمیم» است .از استراتژی بهعنوان «دانش بقاء» نیز
یاد میشود.
تصمیمسازی و تصمیمگیری دو مؤلفهی اساسی در تعریف استراتژی هستند .تصمیمسازی مقدم بر تصمیمگیریست .این دو مؤلفه تفاوت
بنیادینی با هم دارند که باتوجه به مثال زیر میتوان این تفاوت را شناخت.
در بیابانی که هیچکس مسیری در آن نکشیده و یا در جنگلی که ردّپایی در آن نیست ،جادهی مشخصی برای رسیدن به مقصدی معلوم
وجود ندارد .در چنین مکانی برای تسهیل عبور و مرور ابتدا باید چندین جاده و مسیر ساخت و مقصد هر جاده را مشخص نمود ،تا باقی
استفاده کنندگان از این محیط ،گم نشوند و راه را بیابند .این کار جادهسازی شبیه تصمیمسازیست .در تصمیمسازی برای رفع یک مسأله
راهحلها و تصمیمهای متنوعی میسازیم.
اما وقتی قبلاً جادهها کشیده شده باشند و ما با چندراهههای مختلف که به مقاصد متفاوتی ختم میشوند روبهرو شویم ،باید باتوجه به علائم
و مقصد هر راه ،مسیر مناسب را انتخاب کنیم .این کار انتخاب مسیر از میان مسیرهای موجود شبیه کار تصمیمگیریست .در تصمیمگیری
از میان تصمیمهای ساخته شده ،مناسبترین را انتخاب میکنیم.
یکی از دلایل اصلی ضعف مدیران در مدیریت و تصمیمگیری این است که آنها صرفاً تکنیکهای مدیریت را آموختهاند؛ اما ورای
تکنیکها ،مبانی معرفتی و حکمی وجود دارد که اگر به کودک و نوجوان آموزش داده شوند ،آنها خود به تصمیمهای درست خواهند
رسید .یکی از بهترین و سادهترین روش آموزش استراتژی ،استفاده از مباحث رویکرد آیتمدار است.
آیت حبس علامت در شیء است .در تعریفی دیگر آیت رؤیت معنا در خلقت است .به این معنی که در هر پدیدهای علامت و معنایی
حبس شده و این علامت از جانب خالق در خلقت پدیده مستتر شده است.
آیات الهی نامتناهی هستند و در هرکدام راز و رمزی نهفته است .این علائم نقش تابلوهای راهنمایی را در جادهی زندگی بازی میکنند.
جنس تابلوهای راهنماییورانندگی که در کنار جادهها و در مسیر راهها قرار دارند ،معمولاً فلزیست .اما هنگام حرکت در جاده ،جنسیت
این تابلوها برای راننده اهمیتی ندارد ،بلکه معنای نهفته در علامت مورد توجه اوست .این قراردادها جهانی هستند .معنای نهفته در این
علائم ،قراردادی میان پلیس راهنماییورانندگی با استفاده کنندگان از راههاست و رانندگان با شرکت در کلاسهای آموزشی با معنای این
علائم آشنا میشوند .فهم این علائم عبور و مرور را آسان میکند؛ رعایت آنها امنیت را برای استفاده کنندگان از راه فراهم میسازد .اما اگر
ما شناخت درستی از این علائم نداشته باشیم ،همانند رانندهی گنگی هستیم که به علت رعایت نکردن مقررات ،ممکن است باعث تصادف
شود .چنین رانندهای نهتنها برای دیگر استفاده کنندگان از راه ناامنی ایجاد میکند ،بلکه ممکن است مسیر خود را در جاده گم کرده و هرگز
به مقصد نرسد.
به همین نسبت برای تسهیل حرکت در جادهی زندگی ،باید علائم قراردادی این جاده را به خوبی شناخت .پدیدهها نیز همانند تابلوهای
راهنماییورانندگی ،خبر از علائم قراردادی میدهند؛ اما اینبار قرارداد معنایی ،میان خداوند با انسانها تعریف شده است .برای فهم این
علائم نیز باید سواد ویژهی رمزگشایی از آنها را داشته باشیم.
این علائم همان آیتها هستند ،که آن به آن در برابر ما ظاهر میشوند؛ اما ممکن است ما هرگز قادر به درک معنای نهفته در آنها نباشیم.
فقط در صورتی که یک فرد حکیم به ما بگوید خداوند در خلقت هر پدیدهای چه علامتی را حبس نموده و الفبای این زبان رمزآلود را به
ما بیاموزاند ،ظرفیت ذاتی ما فعال شده ،گوش دل و فطرت ما این آیات را درک خواهد نمود.
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این آموزش فقط از یک انسان حکیم ساخته است .نمونهی چنین انسانی را میتوان با مطالعهی کتاب توحید مفضل شناخت .امام صادق(ع)
حکیمیست که به مفضل الفبای آیتشناسی را آموخته است.
در دکترین و استراتژی برای کودکان و نوجوانان ،هدف نهایی حکیمپروریست ،تا به این ترتیب مدیران و رهبران آیندهی جهان تربیت
شوند .این هدف دراز مدت حداقل زمان  21تا  12سالهای را برای تحقق نیاز دارد .برای رسیدن به این هدف ،تقویت قوهی تفکر و
فلسفیدن در کودکان و نوجوانان ،براساس بیانات رهبر معظم انقلاب ،امام خامنهای ،2یکی از ضروریات است.
برای موفق شدن در این مسیر ،همراهی اولیاء با مدرس استراتژی نقش اساسی را بازی میکند .لذا لازم است تا اولیاء به محورهای اصلی
دروس استراتژی آگاهی داشته باشند.
* لطفاً نکات زیر را با دقت مطالعه فرمایید:
 -2روند دریافت معرفت از روند دریافت علم متفاوت است.
دریافت علم و درک آن دارای روند تجربیست و به صورت بیرونی نمود سریعی مییابد .اما دریافت معرفت و روند نمود آن ،احتیاج به
زمان زیادی دارد .لذا اولیاء گرامی باید به این نکته توجه داشته باشند که اثر دروس آموخته شده به کودک ،بلافاصله در او نمود نخواهد
داشت؛ بلکه باید به کودک فرصت داد تا مطالب توسط او درک گردد.
 -1هدف آموزش در کلاس درس استراتژی آن نیست که کودک تمامی مطالب را از بر کند و بتواند تمام نکات را از حفظ بگوید .بلکه در
هر یک از سطوح درس استراتژی ،هدف مشخصی دنبال میگردد.
هدف اصلی از آموزش سطح یک استراتژی برای کودکان ،دادن جهانبینی الهی به کودک است .این هدف با ارائهی درسهای رویکرد
آیتمدار محقق میشود.
 -3روش سنجش میزان یادگیری کودک ،آزمون گرفتن و پرسیدن جزئیات درس نیست .خوب است که جزئیات درس را با کودک کار
کرد و با پرسش و گفتگو به او کمک کرد تا مطالب را بهتر بیاموزد؛ اما اگر میخواهید نتیجهی حاصل از کلاسهای استراتژی را در کودک
خود بسنجید ،باید نوع نگاه او را به جهان و مخلوقات خداوند بررسی کنید.
نتیجهی اصلی حاصل از گذراندن سطح یک استراتژی برای کودکان ،تغییر نگاه کودک به عالم و دیدن دست فاعلیت خداوند در پس خلقت
موجودات است .برای تقویت این مسأله در کودک خود ،مدام توجه او را به چرایی خلقت پدیدهها جلب کنید .برای سادهتر شدن این کار
میتوانید از  12درس استراتژی که در کلاس به کودک تدریس شده و نکات آن در این دفترچه ارائه گردیده ،استفاده کنید.
 -4برای گرفتن نتیجهی بهتر ،فاصله زمانی مشخصی را برای تمرین کردن با کودک ،اختصاص دهید.
 -2هر چه کودک به موجودات دیگر توجه بیشتری داشته و در پی کشف چرایی خلقت آنها توسط خدا باشد ،در امر آموزش موفقتر
عمل شده است.
* تقریباً 01درصد میزان رضایتمندی ،به ابداعات کودک و صحبت دربارهی آیتهای جدید ،اختصاص دارد؛ و  31درصد آن ،به دریافت
نکات عمیقتر آیتها در هر فصل اختصاص دارد.

 2بیانات در دیدار معلمان و اساتید دانشگاههای خراسان شمالى  .2332/10/11ایشان از  2301/11/22در مجموعه بیاناتشان به این موضوع پرداختهاند.
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ﻋﻨﻮان درس :آﯾﺖ ﭘﺮواﻧﻪ )ﻣﻦ ﻫﻢ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮم(.

ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺟﻤﺎﻟﯽ درس

اﻟﻒ( ﻫﺪف از اﯾﻦ درس آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﮐﻮدك ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺮاﺣﻞ و دورهﻫﺎي ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
ب( ﺑﺮاي ﺳﺎده ﮐﺮدن درك اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدك ،از آﯾﺖ ﭘﺮواﻧﻪ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮم ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﮐﺮموارﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دورهي ﮐﻮدﮐﯽ ،ﭘﯿﻠﻪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دورهي ﺟﻮاﻧﯽ و ﻏﺮور ،ﭘﺮواﻧﻪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دورهي ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ و ﭘﺨﺘﮕﯽﺳﺖ.
پ( ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺣﮑﻤﯽ اﯾﻦ درس آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدك ﻏﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﭘﺮواﻧﻪ ﺷﺪن ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺮاي آن ﻣﺼﺪاق ﺑﯿﺎورد.

ت( ﮐﻮدك ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزي و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪازي از آﯾﻨﺪه در
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ او ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪهاش ﺣﺴﺎس ﺷﻮد.

ث( او ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﮐﺮم و ﭘﯿﻠﻪ و ﭘﺮواﻧﻪ ،ﻋﺒﺮت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﮐﺮموارﮔﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .در ﭘﯿﻠﻪﮔﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻨﻔﯽﺳﺖ .ﭘﺮواﻧﻪ
ﺷﺪن ﻫﺪف و ﻏﺎﯾﺖ اﺳﺖ .او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺎورد.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدك ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ او درك ﺷﻮد.
اﻟﻒ( ﮐﻮدك  4ﺗﺎ  6ﺳﺎل

 -1آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ دورهﻫﺎي »ﮐﺮموارﮔﯽ ،ﭘﯿﻠﻪﮔﯽ ،ﭘﺮواﻧﻪﮔﯽ« و »ﮐﻮدﮐﯽ ،ﺟﻮاﻧﯽ ،ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ و ﭘﯿﺮي«
 -2ﺣﺴﺎس ﺷﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ آﯾﻨﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن.
ب( ﮐﻮدك  6ﺗﺎ  8ﺳﺎل

 -1ﻣﻘﺎﯾﺴﻪي ﺳﻪ دورهي »ﮐﺮموارﮔﯽ ،ﭘﯿﻠﻪﮔﯽ ،ﭘﺮواﻧﻪﮔﯽ« ﺑﺎ »ﮐﻮدﮐﯽ ،ﺟﻮاﻧﯽ ،ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ و ﭘﯿﺮي«.
 -2ﺣﺴﺎس ﺷﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﯾﻨﺪه؛ و ﺑﯿﺎن ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺮواﻧﮕﯽ.
ج( ﮐﻮدك  8ﺗﺎ  12ﺳﺎل

 -1ﻣﻘﺎﯾﺴﻪي ﺳﻪ دورهي »ﮐﺮموارﮔﯽ ،ﭘﯿﻠﻪﮔﯽ ،ﭘﺮواﻧﻪﮔﯽ« ﺑﺎ »ﮐﻮدﮐﯽ ،ﺟﻮاﻧﯽ ،ﻣﯿﺎنﺳﺎﻟﯽ و ﭘﯿﺮي«.
 -2ﺣﺴﺎس ﺷﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﯾﻨﺪه؛ و ﺑﯿﺎن ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺮواﻧﮕﯽ.

ﻋﻨﻮان درس :آﯾﺖ ﺻﺪف )ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺮوارﯾﺪ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﻢ(.

ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺟﻤﺎﻟﯽ درس
اﻟﻒ( ﻫﺪف از اﯾﻦ درس ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻮدك ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﮑﻠﺎت و ﺗﻬﺪﯾﺪات و ﻓﻬﻢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ آنﻫﺎ ﺑﻪ ارزش و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻣﻤﺘﺎز اﺳﺖ.
ب( ﺑﺮاي ﺳﺎده ﮐﺮدن درك اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدك ،از آﯾﺖ ﺻﺪف و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮوارﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺪف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺻﺪف در آب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺳﻨﮓ ﯾﺎ رﯾﮕﯽ وارد ﮐﻔﻪﻫﺎي او ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻮن ﮔﻮﺷﺘﻪي ﺑﺪن ﺻﺪف ژﻟﻪاي و
ﻧﺮم اﺳﺖ ،ﺣﻀﻮر ﺳﻨﮓ او را آزار ﻣﯽ دﻫﺪ .او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮدش در ﺑﺮاﺑﺮ آزار رﯾﮓ ﯾﺎ
ﺳﻨﮓ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺎدهاي ﮐﺮده و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ رﯾﮓ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﯽارزش ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺮوارﯾﺪ ﻟﻄﯿﻒ و ارزﺷﻤﻨﺪي ﺷﻮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در آﯾﺖ ﺻﺪف ،ﺻﺪف ﺷﺒﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ و ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺖ و رﯾﮓ ﯾﺎ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ وارد ﺻﺪف ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺸﮑﻠﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻞ و
اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺳﺖ.
پ( ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺣﮑﻤﯽ اﯾﻦ درس آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدك ﺧﻮد و زﻧﺪﮔﯽاش را ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﺪف ﺑﺪاﻧﺪ و ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﮓﻫﺎي ﻣﺸﮑﻠﺎت و
ﺗﻬﺪﯾﺪات در زﻧﺪﮔﯽ ،ﺷﺒﯿﻪ ﺻﺪف ،از آنﻫﺎ ﻣﺮوارﯾﺪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﭙﺮوراﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ او ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را ﻫﻤﭽﻮن ﺻﺪف ،ﻣﺮوارﯾﺪﭘﺮوري
ﺑﺪاﻧﺪ.
ت( ﮐﻮدك ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزي و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﺎت
و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ ،از آنﻫﺎ ﻧﺘﺮﺳﺪ و آن ﻗﺪر ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ آن را در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺧﻮد ﻣﺼﺎدره ﮐﻨﺪ.
ث( او ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﻣﺮوارﯾﺪ ﭘﺮوري در ﺻﺪف ،ﻋﺒﺮت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ ﺷﻮد ،ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺘﺮﺳﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ارزش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .او ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ زﺷﺖ ارزﺷﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺮوارﯾﺪ و داﺷﺘﻦ آن ﭘﻮل
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ؛ ﮔﺎﻫﯽ آن ﺳﻨﮓ آزار دﻫﻨﺪه ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ زﺷﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ و ﺣﺎﻟﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺷﻮد آن را
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً اﯾﻦﮐﻪ ،ﻫﻤﻪي ﺻﺪفﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮوارﯾﺪ ﺑﭙﺮوراﻧﻨﺪ؛ ﻫﻤﻪي اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﺑﺪﺷﺎن را ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻟﺬا
اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎارزﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﺑﺪﺷﺎن را ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدك ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ او درك ﺷﻮد.
اﻟﻒ( ﮐﻮدك  4ﺗﺎ  6ﺳﺎل

 -1ﺧﻮد را ﺷﺒﯿﻪ ﺻﺪف دﯾﺪن؛ ﺻﺪفﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮوارﯾﺪ ﺑﭙﺮوراﻧﻨﺪ.
 -2ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﺎت و ﺑﯿﺎن ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آنﻫﺎ.
ب( ﮐﻮدك  6ﺗﺎ  8ﺳﺎل

 -1ﺧﻮد را ﺷﺒﯿﻪ ﺻﺪف دﯾﺪن؛ ﺻﺪفﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮوارﯾﺪ ﺑﭙﺮوراﻧﻨﺪ.
 -2ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﺎت و ﺑﯿﺎن ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آنﻫﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آنﻫﺎ ﺑﻪ ارزش و ﻧﻘﻄﻪي ﻗﻮت ﺑﺮاي ﺧﻮد.
ج( ﮐﻮدك  8ﺗﺎ  12ﺳﺎل

 -1ﺧﻮد را ﺷﺒﯿﻪ ﺻﺪف دﯾﺪن؛ ﺻﺪفﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮوارﯾﺪ ﺑﭙﺮوراﻧﻨﺪ.
 -2ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﺎت و ﺑﯿﺎن ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آنﻫﺎ
 -3ﺗﻄﺒﯿﻖ روﻧﺪ ﮐﺎر ﺻﺪف در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺮوارﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدي و ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

ﻋﻨﻮان درس :آﯾﺖ آﻓﺘﺎبﭘﺮﺳﺖ )ﻣﻦ رﻧﮓ ﻋﻮض ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ(.

ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺟﻤﺎﻟﯽ درس
اﻟﻒ( ﻫﺪف از اﯾﻦ درس ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻠﻖ ﻋﺎدتﭘﺬﯾﺮي اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ و ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻨﻔﯽ آن اﺳﺖ.
ب( ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از آﯾﺖ آﻓﺘﺎبﭘﺮﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻓﺘﺎبﭘﺮﺳﺖ ﻋﺎدت دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺪام
ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺤﯿﻂ درﻣﯽآورد .ﻣﺪل آﻓﺘﺎبﭘﺮﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﻨﻔﯽ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
پ( ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺣﮑﻤﯽ اﯾﻦ درس آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدك ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻮد.

ت( ﮐﻮدك ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ ،در ﻣﺤﯿﻂ ﺛﺒﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺨﺶ ﺷﺪن
ﯾﮏ ﻗﻄﺮه ﺟﻮﻫﺮ در آب روﺷﻦ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن داراي ﺛﺒﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﮑﻪي ﺟﻮﻫﺮ ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﻮد درﻣﯽآورد.
ث( او در اﯾﻦ درس ﻋﺒﺮت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اراده در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﻮد
در ﺑﯿﺎورد .او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺜﺎلﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدك ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ او درك ﺷﻮد.
اﻟﻒ( ﮐﻮدك  4ﺗﺎ  6ﺳﺎل

 -1ﻣﺜﻞ آﻓﺘﺎبﭘﺮﺳﺖ ﻧﺒﻮدن؛ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺛﺒﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺜﺎل ﻟﮑﻪي ﺟﻮﻫﺮ.
ب( ﮐﻮدك  6ﺗﺎ  8ﺳﺎل

 -1ﻣﺜﻞ آﻓﺘﺎبﭘﺮﺳﺖ ﻧﺒﻮدن؛ داﺷﺘﻦ ﺛﺒﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ و درك ﻣﻔﻬﻮم آن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺜﺎل ﻟﮑﻪي ﺟﻮﻫﺮ.
 -2ﺑﯿﺎن ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از ﻧﺤﻮهي رﻓﺘﺎر در ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﻮد در آوردن.
ج( ﮐﻮدك  8ﺗﺎ  12ﺳﺎل

 -1ﻣﺜﻞ آﻓﺘﺎبﭘﺮﺳﺖ ﻧﺒﻮدن؛ داﺷﺘﻦ ﺛﺒﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ و درك ﻣﻔﻬﻮم آن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺜﺎل ﻟﮑﻪي ﺟﻮﻫﺮ.
 -2ﺗﻔﮑﯿﮏ رﻓﺘﺎر ﻓﻌﺎل و ﻣﻨﻔﻌﻠﺎﻧﻪ در ﻣﺤﯿﻂ و ﺑﯿﺎن ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از ﻧﺤﻮهي رﻓﺘﺎر در ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﻮد در آوردن.

ﻋﻨﻮان درس :آﯾﺖ ﻋﻨﮑﺒﻮت )ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪي ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻣﯽﺳﺎزم(.
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺟﻤﺎﻟﯽ درس
اﻟﻒ( ﻫﺪف از اﯾﻦ درس ﻧﺸﺎن دادن اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرِ ﻣﺤﮑﻢ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎرِ ﺳُﺴﺖ و ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
ب( ﺑﺮاي ﺳﺎده ﮐﺮدن درك اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدك ،از آﯾﺖ ﺑﯿﺖ ﻋﻨﮑﺒﻮت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ :اوﻟﺎً ﻋﻨﮑﺒﻮتﻫﺎ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﺗﺼﺎﻟﺎت ﺗﺎرﻫﺎ درﺧﺎﻧﻪﻫﺎي آنﻫﺎ زﯾﺎد ﺑﺎدوام ﻧﯿﺴﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻋﻨﮑﺒﻮتﻫﺎ ﺳﺴﺖ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮزادﻫﺎي ﻋﻨﮑﺒﻮت ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺎدر و ﯾﺎ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﺖ
ﻋﻨﮑﺒﻮت ﺳﺴﺖ و ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ) .ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎﻧﻪ و رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻋﻨﮑﺒﻮت(.
ﺑﻌﻀﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺒﯿﻪ ﻋﻨﮑﺒﻮت اﻋﻤﺎل و رواﺑﻄﺸﺎن ﺳﺴﺖ و از ﺳﺮ ﻣﻨﻔﻌﺖﻃﻠﺒﯽﺳﺖ.
پ( ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺣﮑﻤﯽ اﯾﻦ درس آن اﺳﺖ ﮐﻪ:
 ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺖ ﻋﻨﮑﺒﻮت را ﺳﺴﺖ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺷﯿﻮهي ﺑﻨﺎﺳﺎزي ﺳﺴﺖ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺑﻨﺎي ﺳﺴﺖ ﻣﻌﺎدل »ﺑﻨﺎي ﺧﺎﻧﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده« اﺳﺖ. ﻋﻤﻞ ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزي ﻋﻨﮑﺒﻮت ﺧﻮد ﺑﻨﯿﺎد اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﻣﺎدهي ﺳﺎزﻧﺪهي ﺗﺎر را از ﺧﻮدش ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﯿﺰ اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﻗﺖاﺳﺖ و ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﻨﺪ ،دﺷﻤﻨﯽ آنﻫﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ اﮔﺮ اﺻﺎﻟﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺳﺎزد ﺳﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اوﻟﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد اوﺳﺖ.
 ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻟﺎﯾﺖ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎﻟﺢ زودﮔﺬر دﻧﯿﻮي دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽزﻧﻨﺪ و دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ در دﻧﯿﺎ و ﯾﺎآﺧﺮت دﺷﻤﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ رواﺑﻂ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﯾﻪي ) (41ﺳﻮرهي ﻋﻨﮑﺒﻮت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺖ ﻋﻨﮑﺒﻮت ﺳﺴﺖ اﺳﺖ.
ت اﻟﻌَﻨﮑَﺒُﻮتِ ﻟَﻮ ﮐﺎﻧُﻮا ﯾَﻌﻠَﻤﻮنَ«.
»ﻣَﺜَﻞُ اﻟّﺬﯾﻦَ اﺗَّﺨَﺬُوا ﻣِﻦ دونِ اﻟﻠﻪِ أَوﻟﯿﺎء ﮐَﻤَﺜَﻞِ اﻟﻌَﻨﮑَﺒُﻮتِ اﺗَّﺨَﺬَت ﺑَﯿﺘًﺎ وَ إِنَّ أَوﻫَﻦَ اﻟﺒُﯿُﻮ ِ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ :اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺴﺎزد؛ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ .ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺠﺎت دوري
ﮔﺰﯾﺪن از وﻟﺎﯾﺖ ﻃﺎﻏﻮت و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ وﻟﺎﯾﺖ اﻟﻬﯽﺳﺖ.
ت( ﮐﻮدك ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻬﻢ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ،ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ،ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪ و ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل اﻧﺠﺎم دادن آن اﺳﺖ.
ث( او ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﻋﻨﮑﺒﻮتﻫﺎ ﻋﺒﺮت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ :ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻨﮑﺒﻮت ﺑﻨﺎﺳﺎزي ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﯾﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﺳﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺎري
ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﻗﺮص و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎر را ﻧﯿﻤﻪﮐﺎره و ﻧﺎﺗﻤﺎم رﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﺳﻮداﻧﮕﺎراﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن رواﺑﻂ و
ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ .او ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﺴﺘﯽ را در رواﺑﻂ آﯾﻨﺪهي زﻧﺪﮔﯽاش اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدك ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ او درك ﺷﻮد.
اﻟﻒ( ﮐﻮدك  4ﺗﺎ  6ﺳﺎل
 -1درك اﯾﻦﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺷﺒﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪي ﻋﻨﮑﺒﻮت ﺳﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ).اراﺋﻪي ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﻗﻮل و ﻋﻬﺪ ،ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر،
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ(.
 -2ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرﻫﺎ و رواﺑﻂ ﺳﺴﺖ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﮐﺎرﻫﺎ و رواﺑﻂ ﻣﺤﮑﻢ و درﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
ب( ﮐﻮدك  6ﺗﺎ  9ﺳﺎل
 -1درك اﯾﻦﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺷﺒﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪي ﻋﻨﮑﺒﻮت ﺳﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ) .اراﺋﻪي ﻣﺜﺎل(
 -2ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرﻫﺎ و رواﺑﻂ ﺳﺴﺖ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﮐﺎرﻫﺎ و رواﺑﻂ ﻣﺤﮑﻢ و درﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
 -3درك اﻫﻤﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻌﻬﺪ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر.
ج( ﮐﻮدك  9ﺗﺎ  12ﺳﺎل
 -1درك اﯾﻦﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺷﺒﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪي ﻋﻨﮑﺒﻮت ﺳﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ) .اراﺋﻪي ﻣﺜﺎل(
 -2ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرﻫﺎ و رواﺑﻂ ﺳﺴﺖ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﮐﺎرﻫﺎ و رواﺑﻂ ﻣﺤﮑﻢ و درﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
 -3درك اﻫﻤﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻌﻬﺪ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر.
 -4ﺗﻔﮑﯿﮏ وﻟﺎﯾﺖ اﻟﻬﯽ از وﻟﺎﯾﺖ ﻃﺎﻏﻮت و ﻗﯿﺎس آن ﺑﻪ آﯾﺖ ﺑﯿﺖ ﻋﻨﮑﺒﻮت.

ﻋﻨﻮان درس :آﯾﺖ زﻧﺒﻮر )ﻣﻦ ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ(.

ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺟﻤﺎﻟﯽ درس
اﻟﻒ( ﻫﺪف از اﯾﻦ درس ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪي اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي ﮐﻮدك اﺳﺖ (1 :ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎ؛  (2اﺻﻠﺎح ﺑﺎورﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ؛  (3ﻣﺆاﺧﺬه ﺑﻪ
اﯾﻦﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ب( ﺑﺮاي ﺳﺎده ﮐﺮدن درك اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدك ،از آﯾﺖ زﻧﺒﻮر و ﺳﺎزوﮐﺎر ﻋﺴﻞﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻂ او اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ:
اﻧﺴﺎن و ﻋﻤﻞ او ﺷﺒﯿﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﻋﻤﻞ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ اﺳﺖ .ﺑﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ وﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻠﻨﺪيﻫﺎ ،ﮐﻮهﻫﺎ و ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺎزد؛
ﺷﻬﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن را ﺑﻤﮑﺪ؛ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺎز ﮔﺮدد و در ﺷﮑﻤﺶ ﺷﺮاﺑﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺎزد ،ﮐﻪ ﺷﻔﺎء اﻣﺮاض و ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ از ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻪ ﺳﻮي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽرود ،درس ﻣﯽآﻣﻮزد و آن درس را در ﻗﻠﺐ و ﻓﮑﺮش ﻓﻬﻢ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪاش درﻣﺎن دردﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
پ( ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺣﮑﻤﯽ آن ﮐﻪ :ﺣﮑﯿﻢ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﭼﻪ اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور دارد ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻠﻢ درﺳﺖ و ﻋﻤﻞ درﺳﺖ راز زﻧﺪﮔﯽ دﯾﻨﯽ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را ﻫﻤﭽﻮن زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﯾﺎﻓﺘﻦ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎي درﺳﺖ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ت( ﮐﻮدك ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ :ﻋﺎﻟﻢ ﺑﯽﻋﻤﻞ ﻣﺜﻞ زﻧﺒﻮر ﺑﯽﻋﺴﻞ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻋﺼﺎرهي ﻋﻠﻢ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زﻧﺒﻮر
ﺑﯽﻋﺴﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ث( ﮐﻮدك ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻞ زﻧﺒﻮر ،ﻋﺒﺮت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎورﻫﺎي درﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎي درﺳﺖ و ﺣﻖ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ .زﯾﺎد
داﻧﺴﺘﻦ اﺻﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آن ﻣﻘﺪار ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدك ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ او درك ﺷﻮد.
اﻟﻒ( ﮐﻮدك  4ﺗﺎ  6ﺳﺎل

 -1ﻋﺎﻟﻢ ﺑﯽﻋﻤﻞ ﻣﺜﻞ زﻧﺒﻮر ﺑﯽﻋﺴﻞ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ب( ﮐﻮدك  6ﺗﺎ  8ﺳﺎل

 -1اﻧﺴﺎن و ﻋﻤﻞ او ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زﻧﺒﻮر و ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺴﻞ ﺗﻮﺳﻂ اوﺳﺖ .ﮐﻨﺪو ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮔﻠﺰار ﻫﻢﭼﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺷﮑﻢ
زﻧﺒﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﺐ ﻣﺆﻣﻦ و ﺷﻬﺪ ﮔﻞﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺼﺎرهي ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ.
 -2اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎي درﺳﺖ و ﺣﻖ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ج( ﮐﻮدك  8ﺗﺎ  12ﺳﺎل

 -1اﻧﺴﺎن و ﻋﻤﻞ او ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زﻧﺒﻮر و ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺴﻞ ﺗﻮﺳﻂ اوﺳﺖ .ﮐﻨﺪو ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮔﻠﺰار ﻫﻢﭼﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺷﮑﻢ
زﻧﺒﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﺐ ﻣﺆﻣﻦ و ﺷﻬﺪ ﮔﻞﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺼﺎرهي ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ.
 -2ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻋﻤﻞ درﺳﺖ از ﻧﺎدرﺳﺖ.
 -3درك اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎي درﺳﺖ و ﺗﻠﺎش ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم.

ﻋﻨﻮان درس :آﯾﺖ ﮐﻠﺎغ )ﻣﻦ ﻫﻤﻪ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﻢ(.

ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺟﻤﺎﻟﯽ درس
اﻟﻒ( ﻫﺪف از اﯾﻦ درس ،آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ آﯾﺖﻣﺪاري و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آﯾﺖﻫﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزي و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﺳﺖ.
ب( ﺑﺮاي ﺳﺎده ﮐﺮدن درك اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدك ،از آﯾﺖ ﮐﻠﺎغ در داﺳﺘﺎن ﻗﺮآﻧﯽ ﭘﺴﺮان ﺣﻀﺮت آدم)ع( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ:
اﮐﺜﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻠﺎغﻫﺎ ﺟﺰء آن دﺳﺘﻪ از ﺟﺎﻧﺪاران ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺪﻓﯿﻦ

ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻠﺎغ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدي اﺳﺖ ﮐﻪ روش دﻓﻦ ﮐﺮدن ﻣﺮدﮔﺎن را ،ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﺑﺸﺮ آﻣﻮﺧﺖ .ﻓﺮزﻧﺪ آدم دﯾﺪ و ﺷﺒﯿﻪ
ﮐﻠﺎغ ﻋﻤﻞ دﻓﻦ ﻣﺮدﮔﺎن را اﻧﺠﺎم داد.
پ( ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺣﮑﻤﯽ اﯾﻦ درس آن اﺳﺖ ﮐﻪ ارادهي اﻟﻬﯽ در ﭘﺲ اﻋﻤﺎل ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ را

ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪن ﮐﻠﺎغ ﺑﺮاي آﻣﻮزش روش دﻓﻦ ﻣﺮدﮔﺎن ،ﺑﺸﺮ از او آﻣﻮﺧﺖ و در ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
ﻗﺒﺮﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي دﻓﻦ ﻣﺮدﮔﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ت( ﮐﻮدك ﻣﯽآﻣﻮزد ،ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات و ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ درس ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﺑﺰار ﺗﮑﻠﻢ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ث( او در اﯾﻦ درس ﻋﺒﺮت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ از درون ﻣﺎ آﮔﺎه اﺳﺖ.
ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﮕﯿﺮد ،درﻣﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﮕﯿﺮد؛ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻠﺎغ را ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﮐﻠﺎغ ﺟﺴﺪ ﻣﻮﺟﻮد
دﯾﮕﺮي را در زﯾﺮ ﺧﺎك دﻓﻦ ﮐﺮد .اﻧﺴﺎن دﻓﻦ ﮐﺮدن را از ﮐﻠﺎغ آﻣﻮﺧﺖ .ﮐﻠﺎغ ﻣﺄﻣﻮر آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد.

او از داﺳﺘﺎن ﮐﻠﺎغ درس ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﮑﺸﺪ ﮔﻮﯾﺎ ﻫﻤﻪ را ﮐﺸﺘﻪ و اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ را ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﻤﺎم ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ از او را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻧﺠﺎت دادن او ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺻﻞ از او
را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدك ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ او درك ﺷﻮد.
اﻟﻒ( ﮐﻮدك  4ﺗﺎ  6ﺳﺎل

 -1آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ داﺳﺘﺎن ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻠﺎغ.
 -2ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻠﺎغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدي ﮐﻪ روش دﻓﻦ ﮐﺮدن ﻣﺮدﮔﺎن را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن آﻣﻮﺧﺖ.
ب( ﮐﻮدك  6ﺗﺎ  8ﺳﺎل

 -1آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ داﺳﺘﺎن ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻠﺎغ؛ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﺎغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺄﻣﻮري از ﺳﻮي ﺧﺪا ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﯾﺎد داد.
 -2ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻠﺎغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدي ﮐﻪ روش دﻓﻦ ﮐﺮدن ﻣﺮدﮔﺎن را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن آﻣﻮﺧﺖ.
ج( ﮐﻮدك  8ﺗﺎ  12ﺳﺎل

 -1آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ داﺳﺘﺎن ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻠﺎغ؛ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﺎغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺄﻣﻮري از ﺳﻮي ﺧﺪا ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﯾﺎد داد.
 -2ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻠﺎغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدي ﮐﻪ روش دﻓﻦ ﮐﺮدن ﻣﺮدﮔﺎن را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن آﻣﻮﺧﺖ.
 -3آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪﻋﻨﻮان آﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درس ﺗﺼﻤﯽﺳﺎزي و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻋﻨﻮان درس :آﯾﺖ ﻣﮕﺲ )ﻣﻦ اﺻﺮار ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ(.

ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺟﻤﺎﻟﯽ درس

اﻟﻒ( ﻫﺪف از اﯾﻦ درس ،آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از آﻓﺖﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺧﻄﯽ اﺳﺖ.
ب( ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از آﯾﺖ ﻣﮕﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﮕﺲ از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﺎت ﺳﻠﺒﯽ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻋﺎدات ﻣﮕﺲﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪي ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺪام ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﮑﻮﺑﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮔﻮﺷﻪي ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺮاي ﺧﺮوج از ﻣﺤﻞ
ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﮔﻮﯾﺎ اﺻﺮار دارﻧﺪ ﺗﺎ از ﻣﯿﺎن ﺷﯿﺸﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪي اﯾﻦ اﺻﺮار ﻣﮕﺲ ﻫﻠﺎﮐﺖ اوﺳﺖ.
ﮐﻮﺳﻪ و اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ رﻓﺘﺎري ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﮕﺲ دارﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺎﻫﯽﮔﯿﺮي ﺑﻪ دام ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﮕﺲ
و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﺎري ﻣﺸﺎﺑﻪ او دارﻧﺪ ،آﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺧﻄﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮ ﺧﻠﺎف ﻣﮕﺲ ،ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ و ﮐﻮﺳﻪ ،دﻟﻔﯿﻦ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي آﯾﺖ روش ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ اﺳﺖ .او وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮر ﻣﺎﻫﯽﮔﯿﺮي ﻣﯽرﺳﺪ ،راهﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ راﻫﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ از روي ﺗﻮر ﻣﯽﭘﺮد.
پ( ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺣﮑﻤﯽ اﯾﻦ درس آن اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﮐﻮدك ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﺎﻓﺎﺻﻠﻪ از آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎزﮔﺮدد و آن را
اﺻﻠﺎح ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻮﺑﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ت( ﮐﻮدك ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ ،در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻟﻔﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮕﺲ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ :اوﻟ ًﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎي
ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺴﺎزد .ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آنﻫﺎ را ﺑﺮاي اﺟﺮا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﺛﺎﻟﺜﺎً ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺷﺪ ،ﺑﻠﺎﻓﺎﺻﻠﻪ از آن ﺑﺎزﮔﺮدد.

ث( او در اﯾﻦ درس ﻋﺒﺮت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ دور زدن و ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻏﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﮑﺮار آن ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﺒﻮده و
ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدي او ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﺻﺮار ﺑﺮ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ زﻣﺎﻧﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺖ و ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدك ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ او درك ﺷﻮد.
اﻟﻒ( ﮐﻮدك  4ﺗﺎ  6ﺳﺎل

 -1آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺧﻄﯽ و ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﺮاﺳﺎس روش ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺧﻄﯽ ﻣﮕﺲ و روش ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ دﻟﻔﯿﻦ.
 -2ﺑﯿﺎن ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي.
 -3ﻓﻬﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺷﺘﺒﺎه.
ب( ﮐﻮدك  6ﺗﺎ  9ﺳﺎل

 -1درك ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺧﻄﯽ و ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﺮاﺳﺎس روش ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺧﻄﯽ ﻣﮕﺲ و روش ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ دﻟﻔﯿﻦ.
 -2ﺑﯿﺎن ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي.
 -3ﻓﻬﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺷﺘﺒﺎه.
ج( ﮐﻮدك  9ﺗﺎ  12ﺳﺎل

 -1درك ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺧﻄﯽ و ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﺮاﺳﺎس روش ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺧﻄﯽ ﻣﮕﺲ و روش ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ دﻟﻔﯿﻦ.
 -2ﺑﯿﺎن ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي.
 -3ﻓﻬﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺷﺘﺒﺎه.
 -4ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺑﻪ.

ﻋﻨﻮان درس :اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ )ﻣﻦ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮم(.

ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺟﻤﺎﻟﯽ درس
اﻟﻒ( ﻫﺪف از اﯾﻦ درس آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدك ﺑﯿﺎﻣﻮزد اﮔﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺨﺖ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪاش دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزي و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﻨﺘﺮل اوﺿﺎع را ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد.

ب( ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺮب در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ:
ﯾﮑﯽ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮرد ﻋﻠﺎﻗﻪي ﻓﺮاﻧﺴﻮيﻫﺎ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪي آبﭘﺰ اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ داﺧﻞ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪي آب اﻧﺪاﺧﺘﻪ،
ﺑﻌﺪ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ را روي ﺷﻌﻠﻪي آﺗﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آب ﮐﻢﮐﻢ ﮔﺮم ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﭼﻮن ﻣﻮﺟﻮدي ﺧﻮﻧﺴﺮد اﺳﺖ و ﺑﺮ دﻣﺎي ﺑﺪﻧﺶ ﮐﻨﺘﺮل
ﻧﺪارد ،ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن آب ،دﻣﺎي ﺑﺪﻧﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً آبﭘﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
 ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاﻓﻤﺎن ﺑﯽﺗﻔﺎوت و ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦاﺳﺖ اوﺿﺎع ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻧﺎاﻣﻦ ﺷﻮد؛ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آب ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﮔﺮم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺤﯿﻂ آن ﺑﺮاي ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻧﺎاﻣﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.

 ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﯿﺰ ﺷﺒﯿﻪ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﺎاﻣﻦ ﺷﺪه و آب ﭘﺰ ﺷﻮﻧﺪ.پ( ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺣﮑﻤﯽ اﯾﻦ درس آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺤﯿﻂ ﺣﯿﺎﺗﺶ ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ.
ﺑﯽاراده ﺑﻮدن در ﻣﺤﯿﻂ و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﻣﺬﻣﻮم اﺳﺖ.
ت( ﮐﻮدك ﻣﯽآﻣﻮزد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ دﭼﺎر ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام در درﺟﻪي اول ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ
و در درﺟﻪي ﺑﻌﺪي ﺗﺮك ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ.
راه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ و ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﺪن از آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻫﺠﺮت ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺟﺮ ﺗﻮﻗﻒﮔﺎه داﺋﻤﯽ ﻧﺪارد .او در ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺑﻌﺎد وﺟﻮدي ﺧﻮﯾﺶ در ﻫﺠﺮت اﺳﺖ .از ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ درﺳﺖ .از رﻓﺘﺎر ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺣﻖ؛ او در درون ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺠﺮت
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺠﺮت ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮان و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺟﺪا ﺷﺪن از ﻣﺤﯿﻂ و ﻗﺪرت ﻫﺠﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ث( ﮐﻮدك در اﯾﻦ درس ﻋﺒﺮت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ :ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاﻓﺶ و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﺑﯽﺗﻔﺎوت و ﺧﻮﻧﺴﺮد ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﺮاي او ﻧﺎاﻣﻦ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺮاي ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن اﺳﺘﺮاﺗﮋي دﺷﻤﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در زﻧﺪﮔﯽ آﮔﺎه
ﺑﻮد و ﻏﻔﻠﺖ ﻧﮑﺮد .ﺑﺮاي زدودن ﻏﻔﻠﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺼﯿﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺠﺮت ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺼﯿﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدك ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ او درك ﺷﻮد.
اﻟﻒ( ﮐﻮدك  4ﺗﺎ  6ﺳﺎل

 -1ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﻮدن ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ و ﻋﺪم ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻂ.
 -2اﯾﺠﺎد ﻧﻔﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺪاران .ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ:
»ﻣﯿﺎزار ﻣﻮري ﮐﻪ داﻧﻪﮐﺶ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺟﺎن دارد و ﺟﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﻮش اﺳﺖ«.

ب( ﮐﻮدك  6ﺗﺎ  8ﺳﺎل

 -1ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮﻧﺴﺮد.
 -2آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش ﭘﺨﺖ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ.
 -3اﯾﺠﺎد ﻧﻔﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺪاران .ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ:
»ﻣﯿﺎزار ﻣﻮري ﮐﻪ داﻧﻪﮐﺶ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺟﺎن دارد و ﺟﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﻮش اﺳﺖ«.

 -4اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ و ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮدن از آن ﺟﻬﺖ دﭼﺎر ﻧﺸﺪن ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ.
 -5اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻠﺎش ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ و ﯾﺎ ﺗﺮك آن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ.
ج( ﮐﻮدك  8ﺗﺎ  12ﺳﺎل

 -1ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮﻧﺴﺮد.
۱

 -2آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش ﭘﺨﺖ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ.
 -3اﯾﺠﺎد ﻧﻔﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺪاران .ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ:
»ﻣﯿﺎزار ﻣﻮري ﮐﻪ داﻧﻪﮐﺶ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺟﺎن دارد و ﺟﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﻮش اﺳﺖ«.

 -4ﻋﺪم ﻏﻔﻠﺖ از ﻣﺤﯿﻂ و اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﺼﯿﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن.
 -5اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻠﺎش ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ و ﯾﺎ ﻫﺠﺮت از آن ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎء ﺧﻮد و ﺑﺎورﻫﺎﯾﻤﺎن.
 -6ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺜﺎلﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺠﺮت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺻﺪر اﺳﻠﺎم و ﯾﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز در ﺟﻬﺎن.
 -7ﺗﻮان ﺗﻔﮑﯿﮏ زﻣﺎن ﻫﺠﺮت و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺪاري در ﻣﺤﯿﻂ و ﺗﻐﯿﯿﺮ آن.

۲

ﻋﻨﻮان درس :آﯾﺖ ﭘﺮواز )ﻣﻦ ﻫﻢ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﻢ(.

ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺟﻤﺎﻟﯽ درس
اﻟﻒ( ﻫﺪف از اﯾﻦ درس ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺿﺮورت ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎي ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ب( ﺑﺮاي ﺳﺎده ﮐﺮدن درك اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدك ،از آﯾﺖ ﭘﺮواز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ:
 ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮواز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎل ،ﻫﻮا و ارادهي ﭘﺮواز دارد. -اﻧﺴﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﭘﺮﻧﺪهايﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮواز و ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺷﺪن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺎل ،ﻫﻮي و ارادهي ﭘﺮواز دارد.

 ﺑﺎل ﭘﺮواز اﻧﺴﺎن ،اﯾﻤﺎن ،ﯾﻘﯿﻦ ،ﺗﻘﻮا و ﺣﯿﺎء اﺳﺖ .ﻫﻮا و ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺮواز اﻧﺴﺎن ،ﻫﻮي ﻧﻔﺲ ،ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎ و وﺳﻮﺳﻪﻫﺎي ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ودﯾﮕﺮان اﺳﺖ.
 ارادهي ﭘﺮواز ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻫﻮسﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺶ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ازآنﻫﺎ ﺑﮕﺬرد .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﻬﺎدت ﻣﯽرﺳﺪ.
پ( ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺣﮑﻤﯽ اﯾﻦ درس آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺎزﻣﻪي ﭘﺮواز ،وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮواز اﺳﺖ .ﮔﺬر از ﻣﺎﻧﻊ ﻫﻮيوﻫﻮس ،اﻧﺴﺎن را ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻠﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺰرگ ﺷﺪن او ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﮔﺮ ﻫﻮا را از ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮواز ﭘﺮﻧﺪه ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﺮﻧﺪه دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮواز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﻫﻮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﻧﺪه ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ .اﻧﺴﺎن ﻫﻢ اﮔﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻫﻮيوﻫﻮﺳﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﭘﺸﺘﻪﻫﺎي آن ﻫﻮسﻫﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎورد و ﺑﺎﻟﺎ ﺑﺮود.
ت( ﮐﻮدك ﻣﯽآﻣﻮزد ،ﻫﺮ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺳﺮ راه ﺑﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻧﻊ و ﮐﻨﺎر زدﻧﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺷﺪ.

ث( او در اﯾﻦ درس ﻋﺒﺮت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ :اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﮔﺮ دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪﻫﺎ و ﻫﻮسﻫﺎﯾﺸﺎن را زﯾﺮﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ؛ در ﻏﯿﺮ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدي ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮان ﻫﻮسﭘﯿﻤﺎﯾﯽاش ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻟﺎﺗﺮ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﮐﻮﭼﮏ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻋﻘﺎب ﺑﻠﻨﺪﭘﺮواز،
ﭼﻪﻣﻘﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اوج ﺑﮕﯿﺮد .ﮔﻨﺠﺸﮓ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺮﯾﺪن در ارﺗﻔﺎع ﭘﺮواز ﻋﻘﺎب را ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺗﻘﻮا و اﯾﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮواز ﮐﺮده و اوج ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدك ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ او درك ﺷﻮد.
اﻟﻒ( ﮐﻮدك  4ﺗﺎ  6ﺳﺎل

 -1درك ﺿﺮورت ﻫﻮا ﺑﺮاي ﭘﺮواز ﮐﺮدن ﯾﮏ ﭘﺮﻧﺪه.
 -2ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻫﻮسﻫﺎي دل ،ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻮاي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮواز اﺳﺖ) .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درك اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮاي ﮐﻮدك دﺷﻮار
ﺑﺎﺷﺪ(.
ب( ﮐﻮدك  6ﺗﺎ  8ﺳﺎل

 -1ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﭘﺮواز و درك ﺿﺮورت ﻫﻮا ﺑﺮاي ﭘﺮواز ﮐﺮدن ﯾﮏ ﭘﺮﻧﺪه.
 -2ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻫﻮسﻫﺎي دل ،ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻮاي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮواز اﺳﺖ.
ج( ﮐﻮدك  8ﺗﺎ  12ﺳﺎل

 -1ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﭘﺮواز و درك ﺿﺮورت ﻫﻮا ﺑﺮاي ﭘﺮواز ﮐﺮدن ﯾﮏ ﭘﺮﻧﺪه.
 -2ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻫﻮسﻫﺎي دل ،ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻮاي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮواز اﺳﺖ.
 -3درك اﯾﻦﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻮي و ﻫﻮس و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮواز و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻋﻨﻮان درس :آﯾﺖ ﺧﺮﭼﻨﮓ )ﻣﻦ ﻫﻢ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮم(.

ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺟﻤﺎﻟﯽ درس
اﻟﻒ( ﻫﺪف از اﯾﻦ درس ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ اﺳﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎي ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ از روشﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ب( ﺑﺮاي ﺳﺎده ﮐﺮدن درك اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدك ،از آﯾﺖ ﺧﺮﭼﻨﮓ و وﯾﮋﮔﯽ راهرﻓﺘﻦ آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺮﭼﻨﮓﻫﺎ از ﺧﺎﻧﻮادهي ﺑﻨﺪﭘﺎﯾﺎن و ﺟﺰء ﺳﺨﺖﭘﻮﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﭼﻨﮕﺎلﻫﺎي اﻧﺒﺮ ﺷﮑﻠﯽ دارﻧﺪ؛ در ﺧﺸﮑﯽ و ﻫﻢ در آب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺧﺮﭼﻨﮓ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﺎﻧﺪاري ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮاي ﻓﺮار ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻬﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﻠﺎف
ﻋﺎدت ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺮﭼﻨﮓ ،آﯾﺘﯽ در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﻠﺎف ﻋﺎدت و ﺑﻬﻢﺧﻮردن ﻋﺎدتﻫﺎﺳﺖ.
پ( ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺣﮑﻤﯽ اﯾﻦ درس آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدك ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﺤﯿﻂ را از ﺧﺮﭼﻨﮓ آﻣﻮﺧﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻗﻮهي
ﻋﻘﻞ و اﺧﺘﯿﺎرش ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ او درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ت( ﮐﻮدك ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻬﻢ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ،روش ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪي آن ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮدن رﻓﺘﺎر او
ﺑﺮاي دﯾﮕﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ث( او ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﺧﺮﭼﻨﮓ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ،ﻋﺒﺮت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ :ﺗﻮان اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ روش
ﺛﺎﺑﺖ در ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻣﺸﮑﻞ او را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻟﺎزم اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﮕﯿﺮد .درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﭼﻨﮓ.

* در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻮدك ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮدن را ﺑﺎ ﻫﻨﺠﺎرﺷﮑﻨﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮕﯿﺮد .ﺑﺮاي رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻧﮑﺘﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 -1ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﻮدك ﻣﯽزﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي درﺳﺖ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻠﺎً ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮاي ﯾﮏ دوﺳﺖ
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ او اﻧﺘﻈﺎرش را ﻧﺪارد.
 -2ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف و ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ را روﺷﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﻠﺖ آن را اﯾﻦﻃﻮر ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﯾﮏ روش را در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اوﻟﺎً ﯾﮏ روش ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎً اﮔﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ روش را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﻢ دﺷﻤﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪه و ﻣﺎ را ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدك ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ او درك ﺷﻮد.
اﻟﻒ( ﮐﻮدك  4ﺗﺎ  6ﺳﺎل

 -1ﺧﻮد را ﺷﺒﯿﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ دﯾﺪن؛ ﺧﺮﭼﻨﮓﻫﺎ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺧﻠﺎف ﻋﺎدت دارﻧﺪ.
 -2ﺑﯿﺎن ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺧﻠﺎف ﻋﺎدت.
ب( ﮐﻮدك  6ﺗﺎ  10ﺳﺎل

 -1ﺧﻮد را ﺷﺒﯿﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ دﯾﺪن؛ ﺧﺮﭼﻨﮓﻫﺎ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺧﻠﺎف ﻋﺎدت دارﻧﺪ.
 -2ﺑﯿﺎن ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺧﻠﺎف ﻋﺎدت.
 -3ﺗﻔﮑﯿﮏ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎرف و روزاﻧﻪ ،از اﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ.
ج( ﮐﻮدك  10ﺗﺎ  12ﺳﺎل

 -1ﺧﻮد را ﺷﺒﯿﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ دﯾﺪن؛ ﺧﺮﭼﻨﮓﻫﺎ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺧﻠﺎف ﻋﺎدت دارﻧﺪ.
 -2ﺑﯿﺎن ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺧﻠﺎف ﻋﺎدت.
 -3ﺗﻔﮑﯿﮏ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎرف و روزاﻧﻪ ،از اﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ.
 -4آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﺟﺒﺎر و اﺧﺘﯿﺎر در ﻋﻤﻞ.
 -5آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن در ﺑﺮاﺑﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ.

ﻋﻨﻮان درس :آﯾﺖ ﻧﺸﺨﻮار ﮔﺎو )ﺣﺴﻨﮏ ﮐﺠﺎﯾﯽ؟!(

ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺟﻤﺎﻟﯽ درس
اﻟﻒ( ﻫﺪف از اﯾﻦ درس روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻠﻢآﻣﻮزي ﺑﺮاي آﻣﻮزﮔﯿﺮان اﺳﺖ.
ب( ﺑﺮاي ﺳﺎده ﮐﺮدن درك اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدك ،از آﯾﺖ ﻧﺸﺨﻮار ﮐﺮدن ﮔﺎو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺎو ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهي ﻧﯿﺎز ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺧﻮرد ،ﮔﻮﺷﻪاي ﻟﻢ داده و ﻧﺸﺨﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎل ﻓﻘﻂ دﻫﺎﻧﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻌﺪهي ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﺸﺨﻮار ﮐﻨﻨﺪه ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ دارد .آنﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﮐﻤﯽ ﻣﯽﺟﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﻪﻫﺎي درﺷﺖ ﻣﯽﺑﻠﻌﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺑﻠﻊ ﻏﺬا وارد ﺷﮑﻤﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در آﻧﺠﺎ ﺗﮑﻪﻫﺎي ﻏﺬا ﺧﯿﺲ ﺧﻮرده و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ وارد ﻧﮕﺎري ﻣﯽﮔﺮدد .در ﻧﮕﺎري ﺗﮑﻪﻫﺎي ﻏﺬا ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺳﺎﭼﻤﻪﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻣﯽآﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻏﺬا از ﻧﮕﺎري ﺑﻪ ﻣﺮي و دﻫﺎن ﺣﯿﻮان ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و دوﺑﺎره ﺟﻮﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺪ ﻏﺬاي ﮐﺎﻣﻠﺎً ﺟﻮﯾﺪه
ﺷﺪه وارد ﻫﺰارﻟﺎ ﺷﺪه و از آﻧﺠﺎ وارد ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺟﺬب و دﻓﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در آﯾﺖ ﻧﺸﺨﻮار ﮔﺎو ،ﺳﺎزوﮐﺎر ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ در اﻧﺴﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻧﺸﺨﻮارﮐﺮدن و ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ در
ﮔﺎو اﺳﺖ .ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺨﻮار ﮐﺮدن آﯾﺖ ﻋﻠﻢ آﻣﻮزي اﺳﺖ.

پ( ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺣﮑﻤﯽ اﯾﻦ درس آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎو ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﺎ ﻧﺸﺨﻮار ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﻮﯾﺪه و آﻣﺎدهي ﺟﺬب ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ ﻣﻮاد
ﺧﻮب ﺟﻮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﺬر از اﻧﺪامﻫﺎي ﺟﺬب و دﻓﻊ ﮔﺎو ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﻮاد زاﺋﺪ دﻓﻊ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻋﻠﻤﯽ را ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎو ﻧﺸﺨﻮار ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در آن ﺗﻌﻤﻖ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﺎور او ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد.
اﻧﺴﺎن ﻃﺮاز در ﻋﻠﻢآﻣﻮزي ﺑﺎﻗﺮ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﻢ را ﺑﺸﮑﺎﻓﺪ.
ت( ﮐﻮدك ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزي و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ و
آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪﻣﺤﻮري را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد .روش ﮐﺎر ﻓﮑﺮي و ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮارش ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.

ث( او ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺨﻮار ﮐﺮدن ﮔﺎو ،ﻋﺒﺮت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ :ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ از دﯾﮕﺮي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺗﻔﺎوت ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻌﺪهي اﻧﺴﺎنﻫﺎ در درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺬا .ﻋﻠﻢآﻣﻮزي ﺷﺒﯿﻪ ﻏﺬا ﺧﻮردن اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎمﺑﻨﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺴﺎن در ﮐﺎر ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ و درﯾﺎﻓﺖ
ﻋﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ دورهي زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺸﺨﻮار ﻋﻠﻤﯽ و ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب آن ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﻣﻌﺮﻓﺖ درﯾﺎﻓﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻀﻢ و
ﺟﺬب او ﮔﺮدد ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت دﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ.
* اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺪهاش ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺒﺎب ﺷﺪه را ﻧﺪارد ،ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﮐﺒﺎب ﺑﺨﻮراﻧﯿﻢ او ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽﺷﻮد و دﭼﺎر ﺣﺎﻟﺖ
ﺗﻬﻮع ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدك ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ او درك ﺷﻮد.
اﻟﻒ( ﮐﻮدك  4ﺗﺎ  6ﺳﺎل

 -1ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺸﺨﻮار ﮔﺎو و ﺷﺮح ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺨﻮار ﮐﺮدن.
 -2اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻮدك در اﯾﻦ ﺳﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢآﻣﻮزي و ﮔﺎمﺑﻨﺪي در درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻠﻢ را ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺨﻮار ﮐﺮدن ،ﻗﯿﺎس ﮐﻨﺪ .ﻟﺬا اﺻﺮاري
در درك اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ب( ﮐﻮدك  6ﺗﺎ  9ﺳﺎل

 -1ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺸﺨﻮار ﮔﺎو و ﺷﺮح آن.
 -2ﻗﯿﺎس ﻋﻠﻢآﻣﻮزي ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺸﺨﻮار ﮔﺎو .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺳﻦ درك ﻣﻔﻬﻮم آﯾﺖ ﻋﻠﻢآﻣﻮزي ﺑﺮاي ﮐﻮدك اﻧﺪﮐﯽ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ.
ج( ﮐﻮدك  9ﺗﺎ  12ﺳﺎل

 -1ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺸﺨﻮار ﮔﺎو و ﺷﺮح آن.
 -2ﻗﯿﺎس ﻋﻠﻢآﻣﻮزي ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺸﺨﻮار ﮔﺎو.
 -3ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻋﻠﻢآﻣﻮزي و آﻓﺖﻫﺎي آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻧﺸﺨﻮار ﮔﺎو.

ﻋﻨﻮان درس :آﯾﺖ ﺧﺮوس )ﺣﺴﻨﮏ ﺑﯿﺪار ﺷﻮ(.

ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺟﻤﺎﻟﯽ درس
اﻟﻒ( ﻫﺪف از اﯾﻦ درس ﺗﻮﺟﻪ دادن آﻣﻮزﮔﯿﺮان ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎدآوري ﺣﯿﺎت ﭘﺲ از ﻣﺮگ و ﻋﺎﻗﺒﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان آﯾﺘﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه در
ﺟﻬﺎن ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ.
ب( ﺑﺮاي ﺳﺎده ﮐﺮدن درك اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدك ،از آﯾﺖ ﺧﺮوس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ :ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﺐ و روز
ﻣﺎدي ،ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدش زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻧﮓ ﺧﺮوس ﻣﺎ را از ﺧﻮاب ﺷﺐ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺻﺪاي ﺻﻮر اﺳﺮاﻓﯿﻞ ﻣﺎ را
از ﺧﻮاب ﻣﺮگ ﺑﯿﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺧﺮوس» ،ﺳﺮوش« اﺳﺖ .ﺳﺮوش ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻓﺮﺷﺘﻪي ﭘﯿﺎمآور اﺳﺖ .ﺧﺮوس آﯾﺖ ﺻﻮراﺳﺮاﻓﯿﻞ در
ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ.
پ( ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺣﮑﻤﯽ اﯾﻦ درس آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺣﮑﯿﻢ ﻫﻤﻮاره ﻋﺎﻗﺒﺖﻣﺪار ﺑﻮده و ﻏﺎﯾﺖ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد را آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮاي روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
ت( ﮐﻮدك ﻣﯽآﻣﻮزد ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،روزي ﮐﻪ ﻣﺮدﯾﻢ دوﺑﺎره در ﻗﯿﺎﻣﺖ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ
زﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻠﺎﮐﺖ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ.
ث( او در اﯾﻦ درس ﻋﺒﺮت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ :ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﺮوس ﻣﺎ را از ﺧﻮاب ﺷﺐ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻧﮓ ﺻﻮر اﺳﺮاﻓﯿﻞ ﻣﺎ را در ﺳﺤﺮِ ﺧﻮاب ﻣﺮگ

ﺑﯿﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﯾﻢ ،ﻓﺮﺻﺖ دوﺑﺎرهايﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮاي روز ﺣﺴﺎب و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻮاب ﻣﺎﻧﺪن در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺮوﻧﺪهي اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از اﻣﺘﺤﺎن دﻧﯿﺎ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﯾﯿﻢ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدك ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ او درك ﺷﻮد.
اﻟﻒ( ﮐﻮدك  4ﺗﺎ  6ﺳﺎل

 -1ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺮوس و ﻧﻘﺶ آن در ﺑﯿﺪار ﮐﺮدن اﻧﺴﺎن.
 -2ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪي ﺻﻮراﺳﺮاﻓﯿﻞ و ﻗﯿﺎس ﻋﻤﻞ او ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮓ ﺧﺮوس در ﺳﺤﺮﮔﺎه.
ب( ﮐﻮدك  6ﺗﺎ  9ﺳﺎل

 -1ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺮوس و ﻧﺎم دﯾﮕﺮ آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺮوش؛ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪي اﺳﺮاﻓﯿﻞ.
 -2ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺶ ﺧﺮوس در ﺑﯿﺪار ﮐﺮدن اﻧﺴﺎن و ﺻﺪاي ﺻﻮراﺳﺮاﻓﯿﻞ در ﺑﯿﺪار ﮐﺮدن اﻧﺴﺎن از ﺧﻮاب ﻣﺮگ.
ج( ﮐﻮدك  9ﺗﺎ  12ﺳﺎل

 -1ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺮوس و ﻧﻘﺶ آن در ﺑﯿﺪار ﮐﺮدن اﻧﺴﺎن.
 -2ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺶ ﺧﺮوس در ﺑﯿﺪار ﮐﺮدن اﻧﺴﺎن و ﺻﺪاي ﺻﻮراﺳﺮاﻓﯿﻞ در ﺑﯿﺪار ﮐﺮدن اﻧﺴﺎن از ﺧﻮاب ﻣﺮگ.
 -3ﻗﯿﺎس ﻣﺮگ ﺑﺎ ﺧﻮاب؛ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺪاري؛ و آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮاي روز ﻗﯿﺎﻣﺖ.
 -4درك اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ،وﻗﺘﯽ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺎزه ﺑﺮاي ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن ﺗﻮﺷﻪ ﺑﺮاي آﺧﺮت اﺳﺖ.

ﻋﻨﻮان درس :آﯾﺖ آﻓﺘﺎبﮔﺮدان )ﻣﺰرﻋﻪي آﻓﺘﺎبﮔﺮدان(

ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺟﻤﺎﻟﯽ درس
اﻟﻒ( ﻫﺪف از اﯾﻦ درس ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻢﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻮر اﻟﻬﯽ در ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ.
ب( ﺑﺮاي ﺳﺎده ﮐﺮدن درك اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدك ،از آﯾﺖ ﻣﺰرﻋﻪي آﻓﺘﺎبﮔﺮدان و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﮐﻪ:
 اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ آﻓﺘﺎبﮔﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ ،آﻓﺘﺎبﮔﺮدان ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﻮده و از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي رﺷﺪ وﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻮر ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ.
 ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺰرﻋﻪي آﻓﺘﺎبﮔﺮدان اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد. آﻓﺘﺎبﮔﺮدان آﯾﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺣﮑﻤﺖ اﻟﻬﯽ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ آﯾﺖ ﻣﻨﺸﺎء ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ .ﻣﺰرﻋﻪي آﻓﺘﺎبﮔﺮدان آﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪي اﻧﺴﺎﻧﯽ واﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ ﻧﻮر اﻟﻬﯽ ﺳﺖ.

پ( ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺣﮑﻤﯽ اﯾﻦ درس آن اﺳﺖ ﮐﻪ:
 ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﮔﻞ آﻓﺘﺎبﮔﺮدان در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮاي ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺷﺪن ،ﺑﺎﯾﺪ رو ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻬﯽ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﺖ و ذات اﻗﺪس اﻟﻬﯽ ﺑﺪاﻧﺪ.
 ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮔﻞﻫﺎي آﻓﺘﺎبﮔﺮدان در ﻣﺰرﻋﻪي آﻓﺘﺎبﮔﺮدان ﺷﺒﯿﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﺑﺎ اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﻧﻤﺎزﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ ﺳﻮيﯾﮏ ﻗﺒﻠﻪ اﺳﺖ .ﺣﮑﻤﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻢﺳﻮﯾﯽ در ﺟﻬﺖ ﯾﮏ ﻗﺒﻠﻪ و اﻗﺘﺪا ﺑﻪ اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ.

 ﻧﻈﻢ ﭘﻮﻟﺎدﯾﻦ داﻧﻪﻫﺎي آﻓﺘﺎبﮔﺮدان و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﮔﻞﻫﺎي آﻓﺘﺎبﮔﺮدان در ﻣﺰرﻋﻪي آﻓﺘﺎبﮔﺮدان ،در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﻔﻬﻮم وﺣﺪتدر ﮐﺜﺮت را ﻧﻤﺎﯾﺶ داده و ﺗﻮﺣﯿﺪ را در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﻫﺮﮔﯿﺎه آﻓﺘﺎبﮔﺮدان ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪي اﻧﺴﺎﻧﯽﺳﺖ و ﺗﺨﻤﻪﻫﺎي روي ﻫﺮ
ﮔﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهي اﻗﻮام و ﻗﺒﺎﯾﻞ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﺰرﻋﻪي آﻓﺘﺎبﮔﺮدان ﻫﻤﻪي ﮔﻞﻫﺎ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ،
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻤﺎم اﻗﻮام و ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺣﻖ و اﯾﻤﺎن ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮد.
ت( ﮐﻮدك ﻣﯽآﻣﻮزد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ ،از ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮد .ﺣﺠﺎب ﻧﻮر را ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﺪ و اﮔﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮﮔﺮدد.
او در اﯾﻦ درس ﻋﺒﺮت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ،ﮔﯿﺎه آﻓﺘﺎبﮔﺮدان از ﺧﻮد ﻧﻮري ﻧﺪارد ،اﮔﺮ داﺷﺖ ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﮔﻞآﻓﺘﺎبﮔﺮدان ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻮر اﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺧﻮد را ﮔﻢ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻮر ﮐﻢ ﺳﺘﺎرهﻫﺎ و ﻣﺎه ﻣﺎ را ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺠﺎب ﻧﻮر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﻫﺮ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪاي
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺸﺖ ﮐﻨﺪ ،اول از ﻫﻤﻪ ﺧﻮد او دﭼﺎر ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ و ﻫﻠﺎﮐﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدك ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ او درك ﺷﻮد.
اﻟﻒ( ﮐﻮدك  4ﺗﺎ  6ﺳﺎل

 -1ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ آﻓﺘﺎبﮔﺮدان ﻫﺴﺘﯿﻢ.
 -2ﻣﺰرﻋﻪي آﻓﺘﺎبﮔﺮدان آﯾﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ.
 -3ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻞ آﻓﺘﺎبﮔﺮدان از ﺧﻮد ﻧﻮر ﻧﺪارد و ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﭘﺸﺖ ﮐﻨﺪ ﭘﮋﻣﺮده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮر
ﺧﺪا اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ و اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﭘﺸﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﭘﮋﻣﺮده ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
ب( ﮐﻮدك  6ﺗﺎ  9ﺳﺎل

 -1ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ آﻓﺘﺎبﮔﺮدان ﻫﺴﺘﯿﻢ.
 -2ﻣﺰرﻋﻪي آﻓﺘﺎبﮔﺮدان آﯾﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ.
 -3ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻞ آﻓﺘﺎبﮔﺮدان از ﺧﻮد ﻧﻮر ﻧﺪارد و ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﭘﺸﺖ ﮐﻨﺪ ﭘﮋﻣﺮده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮر
ﺧﺪا اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ و اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﭘﺸﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﭘﮋﻣﺮده ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
 -4اﺑﺮ آﯾﺖ ﺣﺠﺎب و ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯿﺎن ﻧﻮر اﻟﻬﯽ و اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۱

ج( ﮐﻮدك  9ﺗﺎ  12ﺳﺎل

 -1ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ آﻓﺘﺎبﮔﺮدان ﻫﺴﺘﯿﻢ.
 -2ﻣﺰرﻋﻪي آﻓﺘﺎبﮔﺮدان آﯾﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ.
 -3ﮔﻞ آﻓﺘﺎبﮔﺮدان آﯾﺖ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ؛ و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،آﯾﺖ ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﺖ و دﯾﻦ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ.
 -4اﺑﺮ آﯾﺖ ﺣﺠﺎب و ﻣﺎﻧﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻧﻮر اﯾﻤﺎن اﺳﺖ.

۲

ﻋﻨﻮان درس :آﯾﺖ ﻣﯿﻤﻮن )ﻣﯿﻤﻮن آدم ﻧﻤﯽﺷﻮد(.

ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺟﻤﺎﻟﯽ درس
اﻟﻒ( ﻫﺪف از اﯾﻦ درس ،آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﻧﺴﺎن از ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳﺖ.
ب( ﺑﺮاي ﺳﺎده ﮐﺮدن درك اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدك ،از آﯾﺖ ﻣﯿﻤﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ :ﻣﯿﻤﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ از ﮐﺎرﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﯿﻤﻮن آﯾﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻃﯿﻨﺖ ﺑﻬﯿﻤﯽ دارد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﺣﯿﻮان اﺳﺖ.

پ( ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺣﮑﻤﯽ اﯾﻦ درس آن اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻃﯿﻨﺖ ﺑﻬﯿﻤﯽ دارد ،ﺣﯿﻮان ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯿﻤﻮن ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﻮان ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮي ﺷﺒﯿﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ت( ﮐﻮدك ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﯿﻮاﻧﯽ آدم ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﯿﻮان و از ﺣﯿﻮان ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻮد.

ث( او ﻋﺒﺮت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ :ﻣﯿﻤﻮن آدم ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ آدم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﯿﻮان ﺷﻮد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﻤﻮن ﺷﺒﯿﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روزي ﻣﯿﻤﻮن آدم ﺷﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦﻃﻮر ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﯿﻤﻮنﻫﺎ آدم ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻤﻮﻧﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدك ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ او درك ﺷﻮد.
اﻟﻒ( ﮐﻮدك  4ﺗﺎ  6ﺳﺎل

 -1ﻣﯿﻤﻮن آدم ﻧﻤﯽﺷﻮد) .اﯾﻦ رو ﺑﺪون ﻫﻤﯿﺸﻪ ،ﻣﯿﻤﻮن آدم ﻧﻤﯽﺷﻪ(.
 -2ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن و ﻣﯿﻤﻮن دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﻤﻮن روزي اﻧﺴﺎن ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ اﻧﺴﺎن روزي
ﻣﯿﻤﻮن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ب( ﮐﻮدك  6ﺗﺎ  8ﺳﺎل

 -1ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﯿﻤﻮن و اﻧﺴﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪي اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﯿﻤﻮن آدم ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -2ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن و ﻣﯿﻤﻮن.
ج( ﮐﻮدك  8ﺗﺎ  12ﺳﺎل

 -1ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﯿﻤﻮن و اﻧﺴﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪي اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﯿﻤﻮن آدم ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -2ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن و ﻣﯿﻤﻮن؛ و ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ داروﯾﻦ.

ﻋﻨﻮان درس :آﯾﺖ ﮔﻨﺪم )ﯾﮏ داﻧﻪ؛ ﻫﻔﺖ ﺧﻮﺷﻪ(

ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺟﻤﺎﻟﯽ درس
اﻟﻒ( ﻫﺪف از اﯾﻦ درس آﻣﻮزش اﻧﻔﺎق ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
ب( ﺑﺮاي ﺳﺎده ﮐﺮدن درك اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدك ،از ﻣﺜﺎل ﮔﻨﺪم ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ:

 -1ﮔﻨﺪم آﯾﺖ اﻧﻔﺎق و ﺳﺎزوﮐﺎر آن اﺳﺖ .ﭼﻮن ﯾﮏ داﻧﻪ از آن وﻗﺘﯽ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﺪ ﺻﺪ داﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽدﻫﺪ.
 -2ﻫﺮ روﯾﯿﺪﻧﯽ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﯾﮏ داﻧﻪ از آن ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي رﺷﺪ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم آﯾﺖ اﻧﻔﺎق اﺳﺖ.
 -3ﻣَﺜَﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ داﻧﻪايﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺒﻞ )ﺧﻮﺷﻪ( از آن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ و در ﻫﺮ ﺳﻨﺒﻞ ﺻﺪ داﻧﻪ اﺳﺖ.
 -4اﻧﻔﺎق ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺒﯿﻪ ﺣﺒﻪ و داﻧﻪ اﺳﺖ.

* اﻧﻔﺎق ﯾﻌﻨﯽ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺣﺐ ﻣﯽورزﯾﻢ ،ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﮕﺬرﯾﻢ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ.
پ( ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺣﮑﻤﯽ اﯾﻦ درس آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻔﺎق و ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺣﺐﻫﺎ ،ﯾﮏ آزﻣﻮن اﻟﻬﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.

ت( ﮐﻮدك ﻣﯽآﻣﻮزد ،اﮔﺮ اﻧﻔﺎق ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .وﻗﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ ،او ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ  700ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ث( او در اﯾﻦ درس ﻋﺒﺮت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ :اﮔﺮ ﻫﺪف ﻣﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻘﯿﺮ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻔﺎق را رواج دﻫﯿﻢ .اﻧﻔﺎق ﮐﺮدن
ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪي ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﮐﺎر ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﻔﺎق ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان
ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدك ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ او درك ﺷﻮد.
اﻟﻒ( ﮐﻮدك  4ﺗﺎ  6ﺳﺎل

 -1ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﻨﺪم و روﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮلدﻫﯽ آن.
 -2درك ﻣﻔﻬﻮم اﻧﻔﺎق و اﺛﺮ آن در رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﻓﻘﯿﺮان؛ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر درك ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪي اﻧﻔﺎق ﺑﺮاي ﻓﺮد اﻧﻔﺎقﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
 -3ﺑﯿﺎن ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از اﻧﻔﺎق ﮐﺮدن؛ ﻣﺜﻠﺎً در ﺟﺸﻦ ﻋﺎﻃﻔﻪﻫﺎ ،ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻟﺒﺎسﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ...
ب( ﮐﻮدك  6ﺗﺎ  9ﺳﺎل

 -1ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﻨﺪم و روﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮلدﻫﯽ آن .ﺑﯿﺎن ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از داﻧﻪﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﻨﺪم؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﺑﯿﺎ ،ﻧﺨﻮدﻓﺮﻧﮕﯽ ،ذرت و ...
 -2درك ﻣﻔﻬﻮم اﻧﻔﺎق و اﺛﺮ آن در رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﻓﻘﯿﺮان؛ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر درك ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪي اﻧﻔﺎق ﺑﺮاي ﻓﺮد اﻧﻔﺎقﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
 -3ﺑﯿﺎن ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از اﻧﻔﺎق ﮐﺮدن؛ ﻣﺜﻠﺎً در ﺟﺸﻦ ﻋﺎﻃﻔﻪﻫﺎ ،ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻟﺒﺎسﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ...
ج( ﮐﻮدك  9ﺗﺎ  12ﺳﺎل

 -1ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﻨﺪم و روﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮلدﻫﯽ آن .ﺑﯿﺎن ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از داﻧﻪﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﻨﺪم؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﺑﯿﺎ ،ﻧﺨﻮدﻓﺮﻧﮕﯽ ،ذرت و ...
 -2درك ﻣﻔﻬﻮم اﻧﻔﺎق و اﺛﺮ آن در رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﻓﻘﯿﺮان؛ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر درك ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪي اﻧﻔﺎق ﺑﺮاي ﻓﺮد اﻧﻔﺎقﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺎن ﻣﺜﺎلﻫﺎي
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ.
 -3ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﻔﺎق در ﮐﻨﺎر ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ و ﺻﺪﻗﻪ ،ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﺑﺎ.

ﻋﻨﻮان درس :آﯾﺖ ﮔﻮزن )ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮدم را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارم(.

ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺟﻤﺎﻟﯽ درس
اﻟﻒ( ﻫﺪف از اﯾﻦ درس ،در ﮔﺎم اول ﺣﺴﺎس ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﭼﺮاﯾﯽ ﺧﻠﻘﺖ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﺑﻮده و در ﮔﺎم ﺑﻌﺪي ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻘﻮي ﻗﻠﺐ در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
ب( ﺑﺮاي ﺳﺎده ﮐﺮدن درك اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدك ،از آﯾﺖ ﮔﻮزن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ:
 ﮔﻮزنﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺮا ،ﺑﺮاي دﻓﺎع از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺶ ﻣﺎر ،ﺳﺮ ﻣﺎر را ﻣﯽﺑﻠﻌﻨﺪ .ﮔﻮزن از ﺗﺮس ﭘﺨﺶﺷﺪن ﺳﻢ ﻣﺎر در ﺑﺪﻧﺶ ،ﺑﺮ ﺗﺸﻨﮕﯽﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮردن ﺳﺮِ ﻣﺎر ،ﺻﺒﺮ ﮐﺮده و آب ﻧﻤﯽﺧﻮرد.
 ﮔﻮزن آﯾﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺎري ﺑﺮاي او ﺿﺮر دارد و ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻠﺎﮐﺖ او ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭘﺲ آن را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﺪ. ﺧﻮدداري ﮔﻮزن ﻣﺎر ﺧﻮرده در ﺑﺮاﺑﺮﺧﻮردن آب ،آﯾﺖ ﺗﻘﻮي اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻮي ﻧﻔﺲ اوﺳﺖ.پ( ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺣﮑﻤﯽ اﯾﻦ درس آن اﺳﺖ ﮐﻪ؛ ﺗﻘﻮي درﻣﺎن ﻣﺮض ﻗﻠﺐ اﺳﺖ.

ﺻﺒﺮ ﮔﻮزن ﺑﺮ ﻋﻄﺶ ﻏﺎﻟﺐ ،از ﺗﺮس ﺿﺮر اﺳﺖ .ﺗﻌﺠﺐ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﻘﻞ و ﻗﻮهي ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ،اﻣﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را از
ﺧﻮاﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺿﺮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ذﮐﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﮔﻮزن داده اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎر ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻓﺮار ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ،ﺳﺮ او را ﮐﻨﺪه و ﺑﺒﻠﻌﺪ .اﯾﻦ ذﮐﺎوت در
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻏﺮﯾﺰيﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻓﻄﺮت و ﻋﻘﻞ داده ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻄﺮ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ و از آن ﭘﺮوا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻘﻞ
ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺣﺪ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺟﻠﻮي ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎري ﻧﻔﺲ را ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ت( ﮐﻮدك ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺴﯿﺎري از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي دل ﻣﺎ ﻫﻠﺎﮐﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﺞ ﮐﺮدن و اﺻﺮار ﺑﯽﺟﺎ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪي
دل ،ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدي و ﻫﻠﺎﮐﺖ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ث( ﮐﻮدك ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﮔﻮزن ،ﻋﺒﺮت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ :اﮔﺮ ﮔﻮزن ،ﻣﺎر ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد ،ﻧﯿﺎزي ﻧﺪاﺷﺖ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﻧﮕﻪ دارد .اﻧﺴﺎن ﻫﻢ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪي ﻓﮑﺮ و ﺧﯿﺎل ﻏﻠﻂ در او اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮي ورزﯾﺪن و ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﻧﻔﺲاش در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪي ﻏﻠﻂ ،ﺧﻮد را از
ﻫﻠﺎﮐﺖ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدك ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ او درك ﺷﻮد.
اﻟﻒ( ﮐﻮدك  4ﺗﺎ  6ﺳﺎل

 -1ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﺮاﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﮔﻮزن.
 -2درك اﯾﻦﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي دل ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﯿﭽﺎره ﻧﺸﺪ.
ب( ﮐﻮدك  6ﺗﺎ  8ﺳﺎل

 -1درك ﮐﺎﻣﻞ ﭼﺮاﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﮔﻮزن.
 -2درك اﯾﻦﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي دل ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﯿﭽﺎره ﻧﺸﺪ.
ج( ﮐﻮدك  8ﺗﺎ  12ﺳﺎل

 -1درك ﮐﺎﻣﻞ ﭼﺮاﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﮔﻮزن؛ و ﻗﯿﺎس راﺑﻄﻪي آن ﺑﺎ ﺗﻘﻮي و ﻣﺮض ﻗﻠﺐ در اﻧﺴﺎن.
 -2ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﻮي و ﻣﺮض ﻗﻠﺐ؛ و درك اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻘﻮي درﻣﺎن ﻣﺮض ﻗﻠﺐ اﺳﺖ.

ﻋﻨﻮان درس :آﯾﺖ ﻗﻠﻪ و دره )ﻣﻦ ﻫﻢ ﻗﻠﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ(.

ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺟﻤﺎﻟﯽ درس
اﻟﻒ( ﻫﺪف از اﯾﻦ درس اﯾﺠﺎد ﺗﻔﮑﺮ ﻗﻠﻪ ﺷﺪن و روﺣﯿﻪي ﺗﻠﺎشﮔﺮي در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮاي دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﻠﻪﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽﺳﺖ.
ب( ﺑﺮاي ﺳﺎده ﮐﺮدن درك اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدك ،از آﯾﺖ ﻗﻠﻪ و دره ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻌﻠﻖﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا در ﭘﻮﺳﺘﻪي زﻣﯿﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ:
ﮐﻮهﻫﺎ ﻟﻨﮕﺮﮔﺎهﻫﺎي زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﻠﻪﻫﺎ و درهﻫﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﯿﻦ را ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺒﯿﻪ ﻗﻠﻪﻫﺎ و درهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ ﻗﻠّﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ درّه.

پ( ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺣﮑﻤﯽ اﯾﻦ درس آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﻗﻠﻪ ،دﺷﺖ و دره ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻗﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻀﺎف ﺑﺮ آنﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ ،ذﺧﯿﺮه ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻗﻠﻪ از ﺛﺮوت ذﺧﯿﺮه ﺷﺪهي ﺧﻮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﯽﻧﯿﺎز اﺳﺖ و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ ،از ﺳﺮ ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﻪ دﺷﺖ و
دره ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در زﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﺷﻮد .در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﻗﻠﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ را ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ اﺑﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺒﺎراﻧﻨﺪ .ﮐﻮدك ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را ﻗﻠﻪ ﺷﺪن ﺑﺒﯿﻨﺪ.

ﻗﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﻠﻨﺪي ﮐﻪ دارﻧﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻟﺬا ﻗﻠﻪﻫﺎ ﻋﻈﻤﺖ
ﺧﻮد را ﺑﻪ رُخ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ؛ اﻣﺎ درﯾﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻋﻤﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ رُخ ﻧﮑﺸﯿﺪه و ﺑﯽﭼﺸﻢداﺷﺖ از داﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮد دارد ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﻗﻠﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ روح ﻋﻤﻠﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ت( ﮐﻮدك ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزي و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ

زﻧﺪﮔﯽاش ﺷﺒﯿﻪ ﻗﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ ﺑﻮدن ،ﺗﻔﮑﺮ ﻗﻠﻪ ﺑﻮدن اﺳﺖ.
ث( دره ﺑﻮدن ﻣﺬﻣﻮم اﺳﺖ .در ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﺶ دره ﺷﺪﻧﺪ ،ﺣﯿﺎت ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺷﺒﯿﻪ ﮐﻮﯾﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺟﺎﻧﺪاران در
آن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎن ﺑﺰرگ و ﻗﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دﯾﮕﺮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آنﻫﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ در آن اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﺑﺮﻫﺎي رﺣﻤﺖ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻧﺰوﻟﺎت آنﻫﺎ را ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪ و از ﺑﺮﮐﺎت آن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺧﻮد
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﮔﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﮕﺮ دراز ﮐﻨﺪ .درهﻫﺎ ﺳﺮﺳﺒﺰي ﺧﻮد را از ﻗﻠﻪﻫﺎ و ﮐﻮهﻫﺎ دارﻧﺪ.
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ و ﺟﺎﻣﻌﻪاش ﻓﯿﺾ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ آﺑﺎداﻧﯽ آن ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدك ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ او درك ﺷﻮد.
اﻟﻒ( ﮐﻮدك  4ﺗﺎ  6ﺳﺎل

 -1درك رواﺑﻂ ﻗﻠﻪ ،دره و درﯾﺎ) .ﮐﻮدك ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﺳﻪ درك ﮐﻨﺪ(.
 -2ﺧﻮد را ﺷﺒﯿﻪ ﻗﻠﻪ دﯾﺪن و ﺑﯿﺎن ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻠﺎﺷﮕﺮي ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﻗﻠﻪﻫﺎ.
ب( ﮐﻮدك  6ﺗﺎ  9ﺳﺎل

 -1درك رواﺑﻂ ﻗﻠﻪ ،دره و درﯾﺎ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻟﻨﮕﺮﮔﺎهﻫﺎي زﻣﯿﻦ .ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﻠﻪﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ.
 -2ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را ﻗﻠﻪ ﺷﺪن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدن و ﺗﻠﺎش ﺑﺮاي دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن.
 -3داﺷﺘﻦ روﺣﯽ ﻫﻢﭼﻮن درﯾﺎ ﻋﻤﯿﻖ و ﺧﺎﺷﻊ.
ج( ﮐﻮدك  9ﺗﺎ  12ﺳﺎل

 -1درك رواﺑﻂ ﻗﻠﻪ ،دره و درﯾﺎ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻟﻨﮕﺮﮔﺎهﻫﺎي زﻣﯿﻦ .ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﻠﻪﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ.
 -2ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را ﻗﻠﻪ ﺷﺪن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدن و ﺗﻠﺎش ﺑﺮاي دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن.
 -3داﺷﺘﻦ روﺣﯽ ﻫﻢﭼﻮن درﯾﺎ ﻋﻤﯿﻖ و ﺧﺎﺷﻊ.
 -4ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﻠﻪﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻤﺪنﺳﺎزي.

ﻋﻨﻮان درس :آﯾﺖ روﺑﺎه )ﺗﺪﺑﯿﺮ(

ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺟﻤﺎﻟﯽ درس
اﻟﻒ( ﻫﺪف از اﯾﻦ درس ،ﺗﻮﺟﻪ دادن ﮐﻮدك ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎي زﯾﺎد داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮاغ آﻧﭽﻪ از اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻪ او داده ﺷﺪه ﺑﺮود و ﺣﺴﺮت و
ﺗﺄﺳﻒ ﻧﺪاﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺶ را ﻧﺨﻮرد.
ب( ﺑﺮاي ﺳﺎده ﮐﺮدن درك اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدك ،از آﯾﺖ روﺑﺎه و ﻗﯿﺎس آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ:

 -1روﺑﺎه ﯾﮏ ﺣﯿﻮان درﻧﺪهاﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ درﻧﺪﮔﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﯾﺎدي در ﺷﮑﺎر ﻧﺪارد.
 -2ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﻗﺪرت ﮐﻢ روﺑﺎه ،ﺑﻪ او ﻧﻌﻤﺖ زﯾﺮﮐﯽ و ﻓﺘﺎﻧﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .او در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﮑﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣُﺮدن ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻌﺪ ﯾﮑﺒﺎره ﺟﺴﺖ زده و ﻣﻮﺟﻮدي ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده را ﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -3ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺒﻊ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﻣﺘﻨﻮع آﻓﺮﯾﺪ و اﯾﻦ ﺗﻨﻮع ،آﯾﺖ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻋﺪل اﻟﻬﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

پ( ﻋﺪل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮي داﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻇﺮﻓﯿﺖ وﺟﻮدي ﻣﻮﺟﻮدات ،ﻫﻤﻪ در ﯾﮏ ﺗﺮاز ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازهي ﻇﺮﻓﯿﺘﺶ
از اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﻟﺬا اﻓﺮاد اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ دارﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدي ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً دﯾﮕﺮي از
آن ﺑﯽﺑﻬﺮه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﻤﻪي ﭘﺮ ﻟﯿﻮان وﺟﻮدش را ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ت( ﮐﻮدك ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزي و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي آن اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ
ﺧﻠﺎءﻫﺎ و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ آن ﺧﻠﺎءﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روﺑﺎه ﮐﻪ ﺗﻮان ﻣﮑﺮ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻃﻌﻤﻪ را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫﺪ.
ث( ﮐﻮدك ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ روش ﺷﮑﺎر ﺗﻮﺳﻂ روﺑﺎه ،ﻋﺒﺮت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ :ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺑﺎوري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺣﺴﺮت
داﺷﺘﻪﻫﺎي دﯾﮕﺮان را ﻧﺨﻮرﯾﻢ و داﺷﺘﻪﻫﺎي ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﻧﮕﺬارﯾﻢ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در
وﺟﻮدﻣﺎن ﻫﺴﺖ را ﺑﺎور ﮐﺮده و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدك ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ او درك ﺷﻮد.
اﻟﻒ( ﮐﻮدك  4ﺗﺎ  6ﺳﺎل

 -1ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔﯽ روﺑﺎه در ﺷﮑﺎر ﻣﻮﺟﻮدات و زﯾﺮﮐﯽ روﺑﺎه.
 -2ﺣﺴﺎس ﺷﺪن ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺧﻮد و ﺣﺴﻮدي ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ داﺷﺘﻪﻫﺎي دﯾﮕﺮان) .ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﺎزم اﺳﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﻮدك
در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﯾﺶ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ و او را در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ آن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ(.
ب( ﮐﻮدك  6ﺗﺎ  8ﺳﺎل

 -1ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔﯽ روﺑﺎه در ﺷﮑﺎر ﻣﻮﺟﻮدات و زﯾﺮﮐﯽ روﺑﺎه.
 -2ﺧﻮدﺑﺎوري؛ ﺣﺴﺎس ﺷﺪن ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺧﻮد.
ج( ﮐﻮدك  8ﺗﺎ  12ﺳﺎل

 -1ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔﯽ روﺑﺎه در ﺷﮑﺎر ﻣﻮﺟﻮدات و زﯾﺮﮐﯽ روﺑﺎه.
 -2ﺧﻮدﺑﺎوري؛ ﺣﺴﺎس ﺷﺪن ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺧﻮد.
 -3آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪل در آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻮﺟﻮدات و اﻧﺴﺎن.

ﻋﻨﻮان درس :آﯾﺖ ﺗﺨﻢﻣﺮغ )ﻣﺮﺣﻠﻪي دوم(

ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺟﻤﺎﻟﯽ درس

اﻟﻒ( ﻫﺪف از اﯾﻦ درس ،آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن ﻓﮑﺮ و اﯾﺪه اﺳﺖ.
ب( ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از آﯾﺖ ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺨﻢﮔﺬار در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﭽﻪزا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﭽﻪزا ﺗﻮﻟﺪ ﯾﮏ
ﻣﺮﺣﻠﻪاي دارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﻟﺪ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻗﻮيﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﮓ ،ﮔﺮﺑﻪ ،ﺷﯿﺮ ،ﮔﺎو و ﺑﺴﯿﺎري از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﭽﻪزا
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺨﻢﮔﺬار ﺗﻮﻟﺪ دوﻣﺮﺣﻠﻪاي دارد ،ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺘﺪا ﺗﺨﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻃﯽ ﮐﺮدن دورهي زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ،ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺎﻣﻞ از
ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن رﺷﺪ ﮐﺮده و ﻗﻮيﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﮑﺮ و اﯾﺪهﻫﺎي ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮏﺑﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت اﯾﺪهﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ؛
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
پ( ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺣﮑﻤﯽ اﯾﻦ درس آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدك ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن ﻓﮑﺮ و اﯾﺪهﻫﺎﯾﺶ ﺷﻮد.

ت( ﮐﻮدك ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ ،از ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺧﻮدداري ﮐﻨﺪ و زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﻪ اﯾﺪهﻫﺎﯾﺶ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.
ث( او در اﯾﻦ درس ﻋﺒﺮت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎرﻫﺎ دو ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺠﻠﻪاي اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ در ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪي ﺗﺨﻢﻣﺮغ اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن آن ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدك ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ او درك ﺷﻮد.
اﻟﻒ( ﮐﻮدك  4ﺗﺎ  6ﺳﺎل

 -1ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺨﻢﮔﺬار؛ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺨﻢﻣﺮغ و اﻫﻤﯿﺖ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ.
 -2ﺑﯿﺎن ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ و ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن ﻓﮑﺮﻫﺎﯾﺶ.
ب( ﮐﻮدك  6ﺗﺎ  8ﺳﺎل

 -1آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺨﻢﮔﺬار و زﻧﺪهزا .آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﻨﺪي در رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه از ﺗﺨﻢ .ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺻﺒﺮ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
در ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ.
 -2ﻗﯿﺎس ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه در ﺗﺨﻢ و ﺗﻮﻟﺪ آن ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم و ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﯾﺎ اﯾﺪه .درك اﻫﻤﯿﺖ ﻋﺎﻣﻞ زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي
ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ.
ج( ﮐﻮدك  8ﺗﺎ  12ﺳﺎل

 -1آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺨﻢﮔﺬار و زﻧﺪهزا .آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﻨﺪي در رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه از ﺗﺨﻢ .ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺻﺒﺮ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
در ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ.
 -2ﻗﯿﺎس ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه در ﺗﺨﻢ و ﺗﻮﻟﺪ آن ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم و ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﺑﺎ اﯾﺪه .درك اﻫﻤﯿﺖ ﻋﺎﻣﻞ زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي
ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ.
 -3درك اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و زﻣﺎنﺑﻨﺪي در ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ،اﯾﺪه ،اﻧﻘﻠﺎب و ...

ﻋﻨﻮان درس :ﭼﯿﮑﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي )ﺟﺎدهي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ(

ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺟﻤﺎﻟﯽ درس
اﻟﻒ( ﻫﺪف از اﯾﻦ درس آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدك اﻫﻤﯿﺖ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ را در ﻣﺴﯿﺮ اﻫﺪاف ﺧﻮد و اﻫﺪاف ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺧﻮد درك ﮐﻨﺪ.
ب( ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﭼﯿﮑﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺮب در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ:
 -1اﺻﻄﻠﺎح »ﺟﺮﺑﺰهي ﻣﺮغ« در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻣﻌﺎدل »ﺑﺰدل« در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ.
 -2دو ﻓﺮد ،ﮔﺮوه ،ﻣﮑﺘﺐ و  ...ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد اﺻﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﺪان ﺑﻪدر ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﺋﻞ ﻣﯿﺎن
دو ﻧﻔﺮ راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ زودﺗﺮ ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﮐﻢ ﻣﯽآورد ،ﺑﺰدل و ﺗﺮﺳﻮ ﻟﻘﺐ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
 -3در ﭼﯿﮑﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﮐﺴﯽ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﭼﯿﮑﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ،اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﺻﺮار ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد و ﻗﺎﻋﺪهي
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽﺳﺖ.
پ( ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺣﮑﻤﯽ اﯾﻦ درس آن اﺳﺖ ﮐﻪ؛ اﻧﺴﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را در زﻧﺪﮔﯽ ،اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﻖ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺪاﻧﺪ.

ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﺰﻟﺰل ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ از ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮﯾﻢ .ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﮐﺎر دﺷﻮاري ﻧﯿﺴﺖ؛ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺎﯾﻤﺮدي ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ.
ت( ﮐﻮدك ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ :در اﺟﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢ ،داﺷﺘﻦ رويﮐﺮد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖﻣﺪار از ﺿﺮورﯾﺎت اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺣﻖ و درﺳﺖ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ و ﻧﺎﻣﻠﺎﯾﻤﺘﯽ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮده و ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ اﻫﺪاف ﺧﻮد
دﺳﺖﯾﺎﺑﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎري از داﺷﺘﻪﻫﺎي ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
ث( ﮐﻮدك ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﻣﻔﻬﻮم دوﺋﻞ ،ﻋﺒﺮت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ :ﻣﻮاﻧﻊ و ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺎ از ﻣﻮاﺿﻊﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻧﺴﺎن
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺮﺑﺰهاش ،ﺟﺮﺑﺰهي ﻣﺮغ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﻢ ﺑﯿﺎورد.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدك ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ او درك ﺷﻮد.
اﻟﻒ( ﮐﻮدك  4ﺗﺎ  6ﺳﺎل

 -1اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ) .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﺣﺮﮐﺖ دو اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در ﯾﮏ ﺟﺎده ﺑﻪ ﺳﻮي ﻫﻢ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﺎده ﺣﻖ
ﮐﺪام اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﺳﺖ ،درك ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد(.
ب( ﮐﻮدك  6ﺗﺎ  8ﺳﺎل

 -1درك اﻫﻤﯿﺖ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ و ﮐﻨﺎر ﻧﺮﻓﺘﻦ از آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﯿﺮوي ﻣﻬﺎﺟﻢ روﺑﻪرو.
 -2ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻦ از ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺰدﻟﯽ و ﺿﻌﻒ اﺳﺖ.
ج( ﮐﻮدك  8ﺗﺎ  12ﺳﺎل

 -1درك اﻫﻤﯿﺖ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ و ﮐﻨﺎر ﻧﺮﻓﺘﻦ از آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﯿﺮوي ﻣﻬﺎﺟﻢ روﺑﻪرو.
 -2ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﯿﮑﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺷﻤﻨﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺸﺎن.
 -3ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺻﻞ ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻖ.

ﻋﻨﻮان درس :آﯾﺖ اﻟﺎغ )ﺑﺎر(

ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺟﻤﺎﻟﯽ درس
اﻟﻒ( ﻫﺪف از اﯾﻦ درس ﺗﻔﮑﯿﮏ دو ﻣﻔﻬﻮم داﻧﺴﺘﻦ و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮاي آنﻫﺎ
اﺳﺖ.
ب( ﺑﺮاي ﺳﺎده ﮐﺮدن درك اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدك ،از ﻣﺜﺎل ﺑﺎرﺑﺮي ﺗﻮﺳﻂ اﻟﺎغ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﻟﺎغ ﺑﻪ ﺑﺎرﮐﺸﯽ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .او ﻓﻘﻂ ﺑﺎر را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺎر اﻃﻠﺎﻋﯽ ﻧﺪارد .اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺑﻪ
داﻧﺴﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ﺷﺒﯿﻪ اﻟﺎﻏﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎر داﻧﺴﺘﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
پ( ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺣﮑﻤﯽ اﯾﻦ درس آن اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎي ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎﯾﻤﺎن اﺳﺖ.
ت( ﮐﻮدك ﻣﯽآﻣﻮزد ،ﺣﮑﯿﻢ ﮐﺴﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ث( او در اﯾﻦ درس ﻋﺒﺮت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ :داﻧﺴﺘﻦ زﯾﺎد ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﻤﻞ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدك ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ او درك ﺷﻮد.
اﻟﻒ( ﮐﻮدك  4ﺗﺎ  6ﺳﺎل

 -1ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺷﺒﯿﻪ ﺣﻤﺎريﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎرﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺎر ﭼﯿﺴﺖ.
ب( ﮐﻮدك  6ﺗﺎ  8ﺳﺎل

 -1ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺷﺒﯿﻪ ﺣﻤﺎريﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎرﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺎر ﭼﯿﺴﺖ.
 -2ﻗﯿﺎس اﯾﻦ درس ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ.
ج( ﮐﻮدك  8ﺗﺎ  12ﺳﺎل

 -1ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺷﺒﯿﻪ ﺣﻤﺎريﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎرﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺎر ﭼﯿﺴﺖ.
 -2ﻗﯿﺎس اﯾﻦ درس ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ.
 -3ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دو آﯾﺖ ﺣﻤﺎر و زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ.

