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 بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمدهلل رب العالمین

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 «یا امیرالمومنین)ع( ادرکنی»

 

 یادیتفکر بن پرورش درس طرح

 

 )ع(پژوهان مجمع مدارس قرآن و عترتقرآن و معلمان مقطع دبیرستان-دانشجو ،معلمانمخاطب: 

 سازی تفکر بنیادیفعالهدف: 

 حیات دنیا و آخرت موضوع:

 ساعت 4 مدت زمان اجرا:

 

 بیان کلی از طرح درس: 

 ها و رخدادهاست.مبنای طرح درس بر شکوفایی عقل بر اساس مواجهه با پدیده 

 ای نیز تحت در سیر طرح درس اگرچه تمرکز بر تفکر بنیادی است اما انواع دیگر تفکر همچون مشاهده

 تاثیر خواهند بود.

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

 شوند.از کتاب در قالب پاورپوینت ارائه 

 هایی که مخاطب کارگاه باید پاسخ گوید در اختیار او قرار زمان با ارائه کارگاه، کاربرگی از سوالهم

 گیرد. می
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 ها تا فهم آیهپدیده با درس اول: از رویارویی

 پخش کنید. آب یهایشگفت از نماهنگی .1

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

 کاربرگ: هایسوال

 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 تخیّل 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

 

 هاپدیدهاصل و شیوه کلی تفكر صحیح در رویارویی با  .2

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

 های کاربرگ:سوال

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

تدبیری 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(در عطای این ویژگی

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

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

 

 اي از شیوه تفكر صحیح در قرآننمونه .3

 پخش کنید. هانهای حیوانات و انسااثر آب در انواع خوردنی ی با موضوعنماهنگ

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

 

 آیه بودن هر پدیده .4

 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
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  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

 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  .6

 داشت؟

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

 

 از پاورپوینت های درس اولارائه سرفصل
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 فهم عبرتاز رویارویی با حوادث تا درس دوم: 

 نقش حوادث در رشد یا انحراف انسان .1

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

 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؟از سیل میآیا  .1

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

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

 تفکیك کرد؟

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

 که 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 دیگران، میمدیریت در زندگی قرار دهد؟ و یا اینکه آیا مطالعه حوادث رخ داده برای 

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

 

 تفكر در حوادث و رخدادها .2

 انگیزاي شگفتتفكر پیرامون انسان به عنوان پدیده. 2-1

در قرآن به  به همین جهت تواند از حوادث برداشت مثبت یا منفی بکند،که می است انسان به عنوان حد واسطی

که ممکن است بر اثر آن به نعمتی دست یافته و یا نعمتی را از دست شود تحولی در حوزه انسان بال گفته میهر 

ه طور طبیعی در شدن عمر او ب یدهد که با سپرقرار می یبه هر حال، گذشت زمان انسان را در حالت یول ،دهد

 دگیرد، در این صورت اگر هر نعمتی را به طور صحیح استفاده کند، نعمت او به رشمعرض زوال نعمت قرار می

و خسر گشته، دچار محرومیت  انیگردد، و گرنه به طور طبیعی دچار زشود و به سعادت ابدی نائل میتبدیل می

 شود.ابدی و عذاب و ناخوشی دردناك جاودان می

 بخوانید. تخریب از سازندگی بعدداستانی با موضوع 
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های زراعی از بین رفته بودند. مردم شهر تنها توانسته بودند جان خود و سیل آمده بود. تمامی منازل و زمین

خانواده خویش را نجات دهند و هر آنچه که داشتند از بین رفته بود. غبار غم و افسردگی و ناامیدی کم کم داشت 

نشست. تا اینکه استاد مهندس معماری از مرکز شهر با دانشجویانش آمد. او از مردم پول جمع کرده میبر شهر 

های محکم بسازد. با اهالی شهر صحبت کرد و از نیروی ایشان نیز ترین مواد خانهبود تا در کمترین زمان با سبك

ده بر لبان بزرگان و کودکان شهر نشست. برای بازسازی منازلشان استفاده کرد. نور امید بر شهر بازگشت. خن

 های زراعی دوباره آماده کشت گشتند.ها در کمترین زمان بنا شدند و زمینخانه

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

 های کاربرگ:سوال

 سه کنید؟آیا تاکنون شده توان خود را با توان سایر موجودات مقای .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 سیبآیا این موضوع که انسان برای خود بین موجودات موقعیت خاصی قائل باشد دارای آفات و آ .4

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

 

 هاي انسان و سایر موجوداتها و تشابهتفكر در تمایز  .2-2

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

 های کاربرگ:سوال

 مشابه بقیه موجودات است؟هایی وجود دارد که در انسان چه توان .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

 

 تفكر در انواع حوادث و منشأ و کارکرد آن  .3-2

 یرامون آنها صحبت شود.های کاربرگ پاسخ داده و پاز مخاطب خواسته شود تا به سوال

 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؟تفکیك حوادث بر اساس زمان )گذشته، حال، آینده(  چه محاسنی را می .3
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 ؟بیشترین عوامل تعیین کننده سرنوشت زندگی فردی انسان چیست .4

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

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

 خود را به گردن آن بیندازد؟

 

 تفكر در چگونگی ارتقاي سطح معنوي و ادراکی خود با روبرو شدن با هر حادثه .4-2

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

 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 آیا بین زندگی شما و آنها تشابهاتی وجود دارد به گونه .3

 بگیرید؟

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

 مند شود؟دیگران بهره

 علت است؟ برند به چههای 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 داده است، در ذهن بیاورید و عبرت ترین حوادثی را که برای نزدیکان شما رخبرخی از مهم .7

 .شوید

های آن را داده است، در ذهن بیاورید و عبرت راف شما رخترین حوادثی را که برای مردم اطبرخی از مهم .8

 .یادآور شوید

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

 .را یادآور شوید

 د.ای آن را یادآور شویهرید و عبرتداده است، در ذهن بیاو ترین حوادثی را که برای تاریخ رخبرخی 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.

  از پاورپوینت های درس دومارائه سرفصل
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 ها، تا فهم آیه و عبرتها با پدیدهاز انطباق رخداددرس سوم: 

 هاو پدیدهشیوه کشف روابط بین حوادث . 3-1

النَّاسُ وَ الْأَنْعَامُ حَتىَّ إِذَا أَخَذَتِ  بَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا یَأْکلُ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَیَوةِ الدُّنْیَا کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَ

مْسِ  ارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِیدًا کَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَئهَا أَمْرُنَا لَیْالً أَوْ نهَا أَتَنَ عَلَیهْ هَا أَنهَّمْ قَدِرُوالْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَ ازَّیَّنَتْ وَ ظَنَّ أَهْلُ

 (24سوره مبارکه یونس، یَاتِ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ)کَذَالِكَ نُفَصِّلُ االَ

ایم و به این منظره عبور کردهیش تا خشك شدن، نمایش داده شود)شاید بارها و بارها از کنار از رو نماهنگی

، آیه و داللتی که در این پدیده نهفته است در ارتباط ذهنمان هم نیامده است که درسی در آن نهفته است. درس

ماند. حال ای دگرگون شده، هیچگونه اثری از آنها باقی نمیبا عدم ثبات برخی از اشیاء است که با مختصر حادثه

 ای در دو رخداد از زندگی انسان روبرو شده است(.هاین پدیده طبیعی با حادث

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

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

 های کاربرگ:سوال

 بزنید. های هستی مثالرا در پدیده مصادیق دیگری از فنا .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 کدامیك از پدیدهشبیه این آسیب .4

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

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

 

 :توضیح داده شود ها توسط مربیگزاره

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

و منفی آنها به باورهایی زیباتر و توان راجع به رخدادهای زندگی و تأثیرات مثبت قرآن، می است. با این شیوه

 تر دست یافت. عمیق

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

 کند.عمل می

تر ها، سریعها حوادثی مشابه با حوادث زندگی انسان موجود است که با دقت بر روی آن پدیدهدر پدیده –ج 

 توان به پیام آنها منتقل شد.می
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های ای از مجموعه پیامتوانند به عنوان شاخههایی که در قرآن ذکر شده )آیاتی که با ذکر مثل است( میمثل -د

 و فقط مربوط به آن پدیده خاص نیستند. ها قابل انتقال باشند پدیده

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

 آنها باید در موارد زیر اندیشید:

 ای که انسان با آن روبروست.اول: حادثه

 دهد. ای که در پدیده رخ میدوم: حادثه

 توان از پدیده مشاهده کرد. ی که میسوم: پیام

 های حادثه انسانی و حادثه طبیعی چهارم: انطباق مؤلفه

 پنجم: انطباق پیام حادثه طبیعی و حادثه انسانی      

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

 

 ها و رخدادهاانطباق پیام پدیدهمراحل تفكر پیرامون . 3-2

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

تواند غیر آن دهد و نمیوضعی تکوینی حاکم است و بر اساس ذات خود فعل و اثر مشخصی را از خود بروز می

 :باشد

ها و پیام حوادث دقت نماید به ویژه زندگی خود به تدریج بر روی پیام پدیده مرحله دوم: فرد در روند -

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

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

 .را با توجه به وجه تشابهش به آن حادثه، مشاهده کند پدیده

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

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

 مند شود.ه و حادثه بهرهبودن پدید

پدیداري)به وجود آمدن( تا فنا)از زندگی، به فرآیند  تفكر و مطالعه بر روي رخدادي از گام نخست: براي

 .)حیات دنیا و حیات آخرت( کنیمتأمل میبین 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
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 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: براي مطالعه و تفكر بر پدیده

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

 های کاربرگ:سوال

 گیرد؟رویش صورت میدر گیاه چگونه  .5

 رود؟از بین می چگونه گیاه .6

 چه فرایندی از روییدن تا از بین رفتن گیاه هست؟ .7

 

 

 گام سوم: روبرو کردن رخداد حیات دنیا و آخرت و پدیده رویش و از بین رفتن آن

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

 های کاربرگ:سوال

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

 

 گیري از بستر فانی براي منافع باقییده و رخداد که بهرهگام چهارم: تأکید و توجه بر روي پیام مشترك پد

 است.

 های کاربرگ پاسخ داده و پیرامون آنها صحبت شود.خاطب خواسته شود تا به سوالاز م

 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
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 معیار و میزاندرس چهارم: از فهم پیام آیه و عبرت تا فهم 

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

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

 :برای این منظور الزم است بدانیم

 ر مبنای باورهای اوستاساس و شیوه زندگی انسان ب. 

 تواند صحیح یا غلط باشدباورهای انسان می. 

 باورهای انسان به عنوان مالك، 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. 

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

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

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

 .ت است و از بین رفتنی نیستبُعد ثابت هر شئ از ابتدا تا انتها ثاب

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

 

 گیري باورهاي صحیحنحوه شكل

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

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

 های کاربرگ:سوال

 گیریم؟هایی از رویش گیاه میچه درسدر رویش گیاه چه چیزهایی متغیر است؟ .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

 زندگی کنم؟چگونه در دنیای متغیر، پایدار  .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
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 مراحل رسیدن به معیار و میزان با تفكر در آیات

 مرحله اول: تفكیك رخدادهاي طبیعی و انسانی

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

 های کاربرگ:سوال

 (67أَعْرَضْتُمْ  وَ کاَنَ الْانسَانُ کَفُورًا) إِلىَ الْبرَّ مَّا نجَّئکمُ وَ إِذَا مَسَّکُمُ الضُّرُّ فىِ الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِیَّاهُ  فَلَ

 (68وَکِیالً) دُواْ لَکمُ أَوْ یُرْسِلَ عَلَیْکُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تجَ یخَسِفَ بِکُمْ جَانِبَ الْبرَّأَ فَأَمِنتُمْ أَن 

عَلَیْنَا بِهِ  مُ لَا تجَدُواْ لَک ثمُ  فَیُغْرِقَکُم بِمَا کَفَرْتمُ سِلَ عَلَیْکُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّیحِفَیرُ مْ فِیهِ تَارَةً أُخْرَىأَمْ أَمِنتُمْ أَن یُعِیدَکُ

 (69تَبِیعًا)

 (70کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا) وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلىَ مَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فىِ الْبرَّوَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنىِ ءَادَ

 (71کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَأُوْلَئكَ یَقْرَءُونَ کِتَابَهُمْ وَ لَا یُظْلَمُونَ فَتِیلًا)   فَمَنْ أُوتىِبِإِمَامِهِمْ  یَوْمَ نَدْعُواْ کُلَّ أُنَاسِ

 (72َو أَضَلُّ سَبِیلًا) خِرَةِ أَعْمَىفَهَُو فىِ االَ اذِهِ أَعْمَىوَ مَن کاَنَ فىِ هَ

 رخدادهای طبیعی و انسانی را در آیات باال مشخص کنید.

 

 هاهاي آیات و عبرتدوم: استخراج پیاممرحله 

 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.

 .دیامروز خود بدست آور 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

 د:یسیقرار داده و آن را بنو یرا به دقت مورد بررس كیهر  یرفتارها مبناها نیاز ا كیبا دقت در هر  سپس

 نادرست است؟ كیمبناها درست و کدام نیاز ا كینظر شما کدام به
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 درس ششم: تشخیص مبناهای حقیقی و غیر حقیقی

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

 های کاربرگ:سوال

 .دیکن انیرا ب ی رفتارهای زندگیمبناها .1

 .است یقیحق ریغ كیو کدام یقیمبناها حق نیاز ا كیکدام دیکن نییتع .2

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

 

 حقیقی اي براي حقیقی بودن معیارها و مبناهاينشانه

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

( مستند یمربوط به خداوند )اسماء و صفات اله نیبه قوان یبه نحو كیکه هر  اییخبر هایگزاره یدر واقع تمام

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

 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 مبناهای

نبودن مبناها مطرح  ایبودن  یقیحق صیرا جهت تشخ یمختلف هایبتوان مولفه دیپرسش شا نیپاسخ به ا یبرا

 .ینگر تیکه عبارتست از : غا مدهیمی قرار استفاده مورد را هامولفه نیا نیبخش ما مهمتر نیدر ا کنینمود، ل

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

 :مپردازییم یعمل نیتمر كینبودن مبناها، به  ای

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

 های کاربرگ:سوال

 

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

 یعملکرد نیداشته باشد که او را به چن اییمهم و جد یمبنا ستباییاو م عتاًیطب اورد،یدرس خواندنش بوجود ن

. به نظر میکن ینبودن آن را بررس ای بودن یقینموده و حق ییاو را شناسا یمبناها مخواهییوادار نموده است. م

 شروع کرد؟ دیمسئله از کجا با نیا یشما برا
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فرد را  شودیآن مطرح م یکه برا یلیکار و دال نیانجام ا لیاز علت و دل یمکرر هایبا طرح پرسش توانیم

که پرسش و  دیمشخص نمود. توجه کن شینبودن آن را برا ایبودن  یقیمورد نظرش نموده و حق تیمتوجه غا

 .همه قابل اجرا است یکار برا یاست، اگرچه قالب کل یفرض لیپاسخ ذ

 ؟خوانییدرس م تیبا جد نقدری: چرا اپرسش

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

 ؟یرا باالتر ببر اتیو عمل یتوان علم خواهیی: چرا مپرسش

 .کندیم 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 كینرفته 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

 .کنندینگاه 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

 

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

 یکننده و سامان دهنده مبناها میمبنا، تنظ نیکه ا باشدیمردم م انیفرد، شهرت در م یاصل یما مبنا ینمونه فرض

 .نمود ییرا شناسا یاصل ینبودن مبنا ایبودن  یقیحق توانیاساس م نیو بالتبع عملکرد او است. بر ا گرید

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

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

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

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

 .میده صتشخی را



15 
 

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

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

 .است یالزم و ضرور یامر د،یبه آن رس توانیاعمال م

به دو گروه  توانیمورد نظر افراد را م هایتیغا یتمام یریبه تعب ایو  یو اساس یاصل یمبناها یتمام -3

 .و آخرت اینمود: دن بندیدسته یکل

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  مبناهایی و هاگزاره یکه تمام ستین یمعن نیبه ا چگاهیفرد مورد نظر، ه یاصل ینادرست بودن مبنا -3

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

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

 یقیحق ریمورد استفاده او غ یمبناها یکه تمام ستین یمعن نیبه ا چگاهیفرد، ه كی تیغا ایو  یاصل یبودن مبنا

مورد استفاده نادرست قرار  یقیحق ریغ تریکل یمبنا كیرا بر اساس  یقیحق یمبناها یاست. لذا امکان دارد فرد

 .دآییموجود به شمار م هایمشکالت و چالش نیاز مهمتر یکیمطلب  نیدهد، که ا

 

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

 های کاربرگ:سوال

مراجعه کرده و  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 ایبودن  یقیحق

 د؟یینما انیب كینبودن 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 -
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 درس هفتم: ویژگی معیارها و شِبه معیارها  

 مبتنی بر ایمان به غیب و آخرت یقیحق يمعیارها و مبناها

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

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

وجود ه نه آنکه ب شود،می آشکار اند،نداشته جهآن گروه از افراد که به آن تو یعالم آخرت تنها پس از مرگ برا

 !دیایب

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

 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 مالك كیتشخیص دنیایی بودن یا آخرتی بودن  برای .2

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

 

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

 :دفرماییم  دیدر سوره مبارکه حد

اموال و  بدانید زندگى دنیا تنها بازى و سرگرمى و تجمل پرستى و فخر فروشى در میان شما و افزون طلبى در»

  أَوْالدِ()اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِینَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَ تَکاثُرٌ فِی اْلأَمْوالِ وَ الْ « فرزندان است

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

« (صْفَرًّا ثُمَّ یَکُونُ حُطاما)کَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْکُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ یَهِیجُ فَتَراهُ مُ«! شودبینى، سپس تبدیل به کاه مىنگ مىر

)وَ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِیدٌ « عذاب شدید است یا مغفرت و رضاى الهى»در آخرت )از دو حال خارج نیست(:  و

و )به هر حال( زندگى دنیا جز متاع و »دهد: سر انجام آیه را با این جمله پایان مى و. ةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٌ(وَ مَغْفِرَ

 )وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ(«! فریب نیست

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

 .دهندلعب: به معناى بازى نظامدارى است که اطفال به منظور رسیدن به غرضى خیالى آن را انجام مى -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

 .: مباهات کردن به حسب و نسب استتفاخر -4

 .تکاثر: به این معنا است که شخصى به دیگرى فخر بفروشد که من مال و فرزند بیشترى دارم -5
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 .در نظر گرفت یقیحق ریغ یمبناها صیتشخ یپنج مالك را برا توانیاساس م نیا بر

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

به عنوان  تواندیآخرت، م رامونیمطرح شده پ هاییژگیکه مشخصات و و یمعن نیمطرح کرد، بد زیآخرت ن

 .ردیمورد استفاده قرار گ یقیحق یمبناها ییمالك شناسا

 :توان چنین یافتمیآخرت را  یمطرح شده برا هاییژگیمراجعه کرده و و دیبه سوره مبارکه حد گریبار د كی

 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

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

 :دیقرار ده یابیمورد ارز كیپنجگانه فوق را در هر 

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

 

 متكی به وحی و برهان الهی یقیحق يمعیارها و مبناها

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

توجه داشت که افراد در استناد اعمال خود  دیبا نادرست بوده و عمل بر اساس آن هم، خطا و اشتباه خواهد بود.

. دشونیمطلب م نیدچار ا یناآگاه یآنکه از رو اینداشته و  ایچاره نکهیا یعنی ستند،یمعذور ن یجزئ یبه مبناها

مورد  نیانجام دهد و در ا یقیحق اریدرست و مع یموظف است اعمال و رفتار خود را بر اساس مبنا یهر فرد

 ایو  یدر خصوص کل تواندیم د،نماییکه از آنها استفاده م ییمبناها تیکل رامونیتنها با طرح چند سوال ساده پ

 .ماندیو عذر نم هیتوج یبرا ییجا گریپس د د،یخود را اصالح نما یبودن آنها حکم کرده و مبناها یجزئ

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

 . میینما

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

و حاالت  طیشرا یهستند که در تمام هاییگزاره یکل هایگزاره کهیدر حال باشند،یدرست بوده و قابل اجرا م
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مورد  یمبناها توانیم قیاز دو طر حیتوض نیآن را نقض کند. با ا تواندینم یمثال چیبوده و ه حیو صح یعمل

 :بودن آنها حکم کرد یکل ایبودن و  یکرده و در خصوص جزئ یاستفاده را بررس

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

 مورد استفاده یمبناها یآوردن مثال نقض برا -2

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

مثال نقض آورده  توانینم ،یکل یمبناها یاست که برا یدر حال نیطرح شده عاجز خواهد بود، ا یسواالت کل

 دارند. یمطرح شده پاسخ درخور یسواالت کل یمبناها برا نیو ا

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

 های کاربرگ:سوال

 .دینخود نگاه ک یبه زندگ .1

 .دیخود مشخص کن یرا در زندگ گرانیبا د یرفتار جزئ كی .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

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 امدهیرا د کبارشیمن  د،گوییدروغ م شهیاو هم! 

 

  مبناهاي حقیقی و غیر حقیقی در ساختار وجودي انسان

  ارائه این قسمت از کتاب
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 ترین معیارهای زندگیدرس هشتم: معرفی مهم

 با پاورپوینت ارائه درس
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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

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

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

داند چقدر برایشان مهم بود تا روزی نباشد که فیض دیدارش را از دیدنش هم برایشان وجد آفرین بود، خدا می

کردند. رفتند و لحظاتشان را با مصاحبت و همنشینی با او سپری میشد به سراغش میدست بدهند، هر وقت که می

کردند، این کارشان البته ها آنجا اطراق میرفتند و بعد از صرف اندکی غذا، ساعتاش میگاهی اوقات هم به خانه

 کرد ...خوشایند نبود و او را اذیت می

 حال به سواالت زیر پاسخ دهید:

 عمل این افراد چه بوده است؟ نیت و جهت .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

 

 فرادی به منزل پیامبر گرامی اسالمکرده و آن را مطالعه کنید. )ابه مثالی که در اول این بحث بیان کردیم مراجعه 

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

به نظر شما چه معیارهایی در این صحنه قابل رجوع بوده و این افراد بر اساس کدامیك از این معیارها عمل 

 اند؟نموده

 ایی مختلف و متفاوتی را برای این منظور بیان نمود، مانند اینکه: رسد که بتوان مبناهبه 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. -

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

 خیلی چیزهاست که باید از پیامبر فرا بگیریم. -

 حرف زدن بعد از غذا خیلی لذتبخش است.  -
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ها، توان برای این عمل بیان داشت، اگرچه برخی از این گزارهکنید مبناهای فراوانی را میهمانطور که مالحظه می

 باشد! بر اساس آن عمل نمود و تنها تعدادی از این مبناها حقیقی میتوان مبنای حقیقی 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:شته و از طریق وحی آن را بازگو میدر اینجا خداوند خود این مسئله را در نظر دا

 

 طَعامٍ غَیْرَ ناظِرینَ إِناهُ وَ لكِنْ إِذا دُعیتُمْ فَادْخُلُوا  یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِیِّ إاِلَّ أَنْ یُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى

مَِن  مِْنكُمْ وَ اهلل  ال یَسْتَحْیی لِحَدیثٍ إِنَّ ذلِكُمْ کانَ یُؤْذِي النَّبِیَّ فَیَسْتَحْییفَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَ ال مُسْتَأْنِسینَ 

 1الْحَق

هاى پیامبر داخل نشوید مگر به شما براى صرف غذا اجازه داده شود، در اید! در خانهاى کسانى که ایمان آورده

امّا هنگامى که دعوت شدید داخل شوید و وقتى  ،ذا ننشینیدحالى که )قبل از موعد نیایید و( در انتظار وقت غ

نماید، غذا خوردید پراکنده شوید، و )بعد از صرف غذا( به بحث و صحبت ننشینید این عمل، پیامبر را ناراحت مى

 گوید( امّا خداوند از )بیان( حق شرم ندارد!کند )و چیزى نمىولى از شما شرم مى

 

نماید: نباید پیامبر را اذیت کرد )و این عمل مومنان موجب آزار معیار دیگری را مطرح میدر اینجا خداوند مبنا و 

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

 کند تا این مطلب را رعایت کنند. امر می

 حال سوال اساسی این است:

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

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

  شناسایی نمود؟ 

 

 حاصل مطالب باال اینکه:

مینه مراجعه کرده و حرف انسان یا خود بهترین معیار و مبنا را تشخیص داده یا آنکه به متخصص و عالم در آن ز

 دهد.او را گوش می
                                                           

 53ی سوره مبارکه احزاب، آیه 1
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شود و آن اینکه، حاال اگر انسان نتوانست با عقل خود بهترین معیار را تشخیص ای مطرح میدر اینجا نیز مسئله

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

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

آمد تذکر دادن این نکته، اما همیشه داد، به نظرش هم الزم میحرفش درست بود، یعنی نکته درستی را تذکر می

فتن کار را خراب دانست این نحوه گکرد، میشد که کار را بدتر هم میگفت نه تنها درست نمیکه مطلب را می

 کند اما دفعه بعد، باز هم همین آش بوده و همین کاسه ...می

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

 شود.دانیم: مومن هیچگاه از یك سوراخ دوبار گزیده نمیمان میمعروفی است که همه

تواند ما را در تشخیص بهترین معیار و مبنا کمك کند، همین دستی و البته مهم که میهای کامال دمی از راهآری یک

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

ده و یا به عاقلی دسترسی نداشته باشد تا به تشخیصات نادرست گذشته را تکرار نکند. )اگر کسی خود عاقل نبو

تواند این تجربیات را مبنای تصمیمات و اعمال بعدی خود قرار داده و بدین حرف او گوش دهد، حداقل می

 ترتیب در جهت کشف بهترین عمل در هر زمان گام بردارد.(

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

این رابطه مورد استفاده قرار گیرد، بر این اساس شنیدن و توجه داشتن به تجربیات گذشتگان از اهمیت باالیی 

 باشد.  برخوردار می

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

 وقعیت موجود جهت شناسایی بهترین معیاراستفاده از گزاره های عقلی خود به همراه شناخت دقیق م -

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

 مراجعه به تجربه های مشابه خود و دیگران و استفاده از آن -
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 درس دهم: شکوفایی عقل  

 با پاورپوینت ارائه درس

 

 

 :آخر نیتمر

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

 را   در خصوص آن انجام دهید.

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

 نمایید.

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

 قرار دهید.

بررسی  کنید معیارهای حقیقی ای که برای زندگی خود در نظر گرفته اید در کدامیك از دسته های زیر  .3

 قرار دارد.

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

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

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

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

ررسی کرده، نسبت و جایگاه آن را با مهم یك عالم به آن رسیده اید( را با معیارهای مطرح شده در درس هشتم ب

 ترین معیارهای زندگی شناسایی نمایید.

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

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

 هم درنظر گرفته، معیارهای آن را استخراج نموده و با معیارهای خود تطبیق دهید.

 


