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منزلگاه بعد
قسمت اّول: کلّيات 

الف) اهداف
۱ــ هدف کلى: آشنايى با جهان برزخ و توانايى تبيين رابطٔه آن با دنيا و آخرت

۲ ــ اهداف آموزشى:
ــ شناخت جهان برزخ به عنوان عالم ميان دنيا و آخرت

ــ شناخت رابطٔه دنيا با برزخ و آخرت و توضيح و تبيين آن رابطه. 

ب) پيش دانسته ها
اين درس، دربارٔه برزخ است. دانش آموز در دورٔه راهنمايى با عالم پس از مرگ آشنا شده است 
و می داند که پس از مرگ وارد مرتبه اى به نام برزخ می شود. هم چنين می داند که در برزخ نوعى نعمت 

و راحتى يا عذاب و سختى هست اّما از کيفيت آن اطالع چندانى ندارد.

ج) اصطالحات علمى درس
۱ــ برزخ؛ در لغت به معناى واسط و حائل ميان دو چيز است. در قرآن کريم، برزخ به معناى 

حائل و واسط به کار رفته است. خداوند در سورٔه «الرحمن» می فرمايد:
« «َمَرَج البَْحريِن يَلَْتقياِن بَْيَنُهما بَرَزٌخ ال يَبِْغياِن

«اوست که دو دريا را با هم درآميخت ميان آنها فاصله اى است که به حدود 
» (الرحمن، ۱۹ و ۲۰) يک ديگر تجاوز نمی کنند

آئه زير نيز اصطالح برزخ به معناى عالَم بين دنيا و آخرت به کار رفته است.
(۱  «… َو ِمن َوراِئِهم بَرَزٌخ ِالى يَوِم يُبَْعثوَن» (مؤمنون، 
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؛ به معناى دريافت کامل و تمامى يک چيز است. قرآن کريم دربارٔه کيفيت مرگ از 
ٰ
۲ــ تََوّفی

اصطالح توفّى استفاده می کند. از اين بيان معلوم می شود که در هنگام مرگ، چيزى به تمامه توسط 
فرشتگان دريافت می شود. آن چيز، حقيقت وجود انسان، يعنى نفس و روح اوست.

در برخى آيات، توفّى به خدا و در برخى ديگر به فرشتگان الهى نسبت داده شده است؛ زيرا عمل 
توفّى به فرمان الهى و با کارگزارى فرشتگان صورت می گيرد.

۳ــ اعمال ماتقّدم؛ اعمالى است که انسان در دورٔه حيات خود انجام داده و تا قبل از مرگ 
براى خود آماده کرده است. اين اعمال، که مقدم بر مرگ انسان اند، «اعمال ماتقّدم» ناميده می شوند.

۴ــ آثار ماتأّخر؛ آثار کارهايى است که پس از مرگ انسان، ادامه دارد و به حساب او نوشته 
صالح  فرزندى  که  انسانى  به  می توان  مثال  براى  است؛  انسان  قبلى  اعمال  نتيجٔه  آثار  اين  می شود. 
تربيت می کند اشاره کرد؛ وقتى اين فرزند صالح کارهاى خوبى انجام می دهد، حسناتى به حساب پدر 
يا مادرش هم نوشته می شود. هم چنين، کسى صدقٔه جاريه اى را پايه گذارى می کند؛ تا وقتى که مردم 
کسى  اگر  باشد.  رفته  دنيا  از  اگرچه  می شود،  ثبت  او  براى  حسناتى  می شوند،  بهره مند  صدقه  آن  از 
سنت هاى بدى هم پايه گذارى کند، همين وضع را خواهد داشت. لذا قرآن کريم می فرمايد که انسان ها 
از  پس  که  اعمالى  آثار  و  پيش فرستاده اند  که  اعمالى  می شوند؛  اعمال  دسته  دو  اين  متوجه  قيامت  در 

مرگ کسب کرده اند.
َر »؛ آن روز انسان به آن چه پيش می فرستاده  َم و َاخَّ «يَُنِبّؤاالنساُن يَوَمئٍذ ِبما َقدَّ

و آن چه پس از خود کسب کرده است، با خبر می شود (قيامت، ۱۳)

د) ارتباط با درس قبل
پس از طرح بينش انسان ها دربارٔه مرگ و معاد، در درس پنجم و استدالل بر ضرورت معاد در 
درس ششم، اکنون نوبت به تشريح و تبيين مراحل بعد از مرگ می رسد. آگاهى نسبت به اين مراحل 
و پيوستگى ميان حوادث قبل و بعد از مرگ سبب می شود که انسان براى کسب آمادگى حضور در 
جهان ديگر بکوشد. هدف اصلى از آموزش درس معاد نيز همين تأثير عملى است وگرنه ِصرف اطالع 

از پيچيدگى ها و َاسرار آن جهان، گره گشاى مشکلى نخواهد بود.
از اين رو، در اين درس به عالَم پس از مرگ و کيفيت حضور در اين عالَم و در درس بعد، به 

عالَم آخرت و کيفيت حضور در آن جهان می پردازيم.
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هـ) محورهاى اصلى درس
«برزخ»  نام  به  عالَمى  وارد  انسان  قيامت،  از  قبل  و  مرگ  از  پس  که  می فرمايد  کريم  قرآن  ۱ــ 

می شود. 
دنيايى انسان حيات خود را از دست می دهد اّما روح فعاليت آگاهانٔه  برزخ، بدن  ۲ــ در دورٔه 

خود را دارد.
۳ــ پيشوايان معصوم ما ــ صلوات الله عليهم ــ دربارٔه سرنوشت مؤمنان و کافران در برزخ، ما 

را راهنمايى کرد ه اند.
۴ــ از آيات قرآن کريم و کالم معصومان (ع) به دست می آيد که بهره اى از بهشت و جهنم آخرت 

در برزخ به ترتيب نصيب مؤمنان و کافران می شود.
۵  ــ در دورٔه برزخ پروندٔه اعمال انسان ها باز است و آثار کارهايى که در دنيا انجام داده است، 

به او می رسد.

قسمت دوم: سازمان دهى فعاليت ياد دهى ــ يادگيرى

الف) ارزشيابی از درس قبل 
در ابتدای تدريس، براساس موارد تعيين شده، از درس قبل ارزشيابی به عمل می آيد.

ب) آماده سازى و ايجاد انگيزه
اين درس آغاز بحث دربارٔه ورود به عالم پس از مرگ است. سخن گفتن دربارهٔ  اين عالَم براى 
دانش آموزان جذابيت هاى خاص خود را دارد. آنان می خواهند از کيفيت و چگونگى آن عالَم و ربط 
آن با دنيا چيزهايى بدانند؛ به خصوص، به دنبال داستان هايى از سرگذشت آدم هايى هستند که به آن عالَم 
رفته اند و در خواب ديگران آمده اند يا خودشان خواب هايى دربارٔه آن عالم ديده اند. هم چنين، سخنان 

پيشوايان برايشان شنيدنى و جذاب است.
صحنه هاى  و  اغراق گويى  حاوى  داستان هاى  که  کنيم  توجه  بايد  مهم  بسيار  نکتٔه  اين  به  البته 
ترسناک، براى اين سنين مناسب نيست. بهتر است در اين گونه موارد، به نقل داستان هاى معتبر و قابل 
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استناد بسنده شود. هم چنين می توان از کلمه ها و جمله هاى هشدار دهنده کمک گرفت. از موارد زير 
نيز می توان استفاده کرد.

۱ــ کالم امام على (ع)
ِانَّ العاقَل َمن نَظَـَر فى يومه ِلَغِده و َسعٰى فى فکاک نفسه و َعِمَل ِلما البُـدَّ له منه  

َوال َمحيَص له َعنه (غررالحکم و دررالکلم، ج ۲، ص ۵۵۷)
آن  از  گريزى  که  است  منزلگاهى  سوى  به  رفتن  و  مرگ  از  بعد  براى  مناسبى  هشدار  کالم  اين 

نيست.
۲ــ عالمى ثروتمند و درويشى کشکول به دست با يکديگر هم سفر شدند. عالم از ثروتش دل بريد 
تا به سفر برود ولى نگران آن نبود. درويش کشکول را فراموش نکرده بود و دائماً نگران آن بود. معلوم 

شد که او از کشکول خود که دنياى او را تشکيل می داد، نتوانسته بود دل ببرد. 
اين داستان از حيث دل کندن از دنيا می تواند انگيزه اى براى ورود به بحث باشد.

۳ــ داستان رهاشدن جوجه از تخم که در پايان درس قبل آمده بود نيز براى اين جا قابل استفاده 
است. اگر فرصت نشده است که اين داستان در جلسٔه قبل طرح شود، می توان از آن براى آمادگى و 

ورود به درس جديد استفاده کرد و نسبت عالم برزخ به عالم دنيا را نشان داد. 
براى اين منظور می توان از فيلم هايى که مراحل تکوين دورٔه درون تخم و ورود به دنيا را نشان 
می دهند، بهره برد. اين داستان با دو درس بعد و موضوع برزخ ارتباط دارد و می توان جنبه هايى از آن 
را در درس هاى بعد مطرح کرد. درصورتى که اين داستان در جلسٔه قبل طرح شده باشد، بايد با ياد آورى 

آن و استفادٔه تشبيهى از آن، درس را آغاز کرد.
۴ــ می توان بحث را با طرح سؤال هايى دربارٔه آيندٔه انسان پس از مرگ آغاز کرد. سؤال هايى 
از قبيل «آيا دوران پس از مرگ دوران بى خبرى است؟»، «پس از مرگ به کجا می رويم؟»، «آيا کسانى 
از سرنوشت انسان ها پس از مرگ اطالع دارند؟» و «آيا شما چيزى دربارٔه بستگان خود که مرده اند، 
شنيده ايد؟»، می تواند انگيزٔه مناسب را فراهم کند؛  به خصوص، اگر فرصت دهيم که دانش آموزان دربارٔه 

آن حرف بزنند و خاطرات و شنيده هاى خود را بيان کنند.
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ج) اجزای تدريس
اين درس دارای قسمت های زير است: 

اجزای تدريسرديف
قرائت و ترجمٔه آيات۱
تبيين ويژگی های برزخ۲
انجام فعاليت نمونه يابی۳
تفکر در احاديث مربوط به برزخ۴
انجام فعاليت پيام احاديث۵

١ــ قرائت و ترجمۀ آيات
در ابتدای تدريس، آيات درس قرائت می شود و ترجمه ها تکميل می گردد. همان طورکه در روش 
تدريس درس اّول توضيح داده شد، تلفظ صحيح حروف بايد در هنگام قرائت تمرين شود. توجه شود که 

هنگام سؤال از درس قبل، حتماً بايد آيات آن درس نيز قرائت شود و به دانش آموزان نمره تعلق بگيرد.
٢ــ تبيين ويژگی های برزخ

تدوين اين قسمت با فعاليت دبير و دانش آموزان همراه است. زيرا روبروی هرمتن مربعی قرار 
گرفته که بايد آئه مربوط به آن توسط دانش آموزان نوشته شود. ابتدا دبير هر قسمت را توضيح می دهد 

و سپس از دانش آموزان می خواهد که مشخص کنند اين توضيحات مربوط به کدام آيه است.
ابتدا دربارٔه کلمٔه «برزخ» توضيح داده شده است. در آئه ۱۰۰ سورٔه مؤمنون کلمٔه برزخ به کار 

رفته و مشخص شده که مربوط به بعد از مرگ تا روز قيامت است.
اّولين ويژگی دوران برزخ جدايی روح از بدن دنيايی و دريافت روح توسط مالئکه و ادامٔه حيات او 
در دورٔه برزخ است. اّما بدن دنيايی وارد خاک می شود و فعاليت های حياتی خود را از دست می دهد. 

آئه ٩٧ سورٔه نساء و آئه ٣٢ سورٔه نحل دربارٔه دريافت روح می باشند.
ويژگی دوم مربوط به گفت و گوی فرشتگان با انسان پس از مرگ است. اين گفت وگو نشان می دهد 
که انسان هوشياری خود را پس از مرگ نه تنها از دست نداده، بلکه بر آن افزوده شده، به طوری که می تواند 

حضور فرشتگان را درک کند. آيات ٩٧ سورهٔ نساء و ٣٢ سورهٔ نحل به اين موضوع اشاره می کند.
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سومين ويژگی، مربوط به پاداش و جزای برزخی است، که گوشه ای از پاداش و جزای اخروی 
است. و اين نشان می دهد جهان برزخ بسيار عظيم تر و وسيع تر از اين جهان است که ظرفيت آن پاداش ها 

و جزاها را دارد. آئه ٤٦ سورٔه غافر دربارٔه اين موضوع است.
چهارمين ويژگی مربوط است به ارتباط عالم برزخ با دنيا و تأثير اعمال دنيايی بر وضع انسان در 

برزخ. آئه ١٢ سورٔه يس مربوط به اين موضوع است.
ذکر اين ويژگی ها به اين منظور است که دانش آموزان هم متوجه تفاوت دنيا با برزخ و برزخ با 
آخرت شوند و هم به سرنوشت عظيمی که پس از مرگ وجود دارد پی ببرند. بنابراين، دبير بايد در البالی 

صحبت های خود به اين موضوعات بپردازد و توجه دانش آموزان را به آنها جلب کند.
٣ ــ انجام فعاليت نمونه يابی

دادن  توجه  فعاليت،  اين  از  اصلی  هدف  است.  برزخ  چهارم  ويژگی  تکميل  برای  فعاليت،  اين 
دانش آموزان به آثار و عواقب اعمال خودشان است. آنان با ذکر اين مثال ها بيشتر خواهند فهميد که 
کمتر عملی در دنيا هست که آثار طوالنی مدت نداشته باشد و عموم اعمال و آثارشان حتی پس از مرگ 

هم باقی است. 
٤ ــ تفکر در احاديث مربوط به برزخ

از دانش آموزان می خواهيم که چند دقيقه ای احاديث را مطالعه کرده و دربارٔه آنها فکر کنند و 
نکاتی را که به نظرشان می رسد، يادداشت نمايند. نکاتی که يادداشت می کنند، بيش تر مربوط به ويژگی های 

برزخ خواهد بود.
آنان،  صحبت  البالی  در  دبير  و  می شود  بازگو  دانش آموزان  نظر  و  نکات  آنان،  مطالعٔه  از  پس 

مطالب ضروری دربارٔه احاديث را بيان می کند و آنان را آمادٔه فعاليت بعد می نمايد.  
٥ ــ انجام فعاليت پيام احاديث

در اين فعاليت سه سؤال طرح شده است. دانش آموزان بايد به صورت گروهی يا فردی پاسخ هر 
سؤال را آماده کنند.

در سؤال اّول، توجه دانش آموزان به اين نکته جلب می شود که دورٔه برزخ دورٔه بی خبری نيست. 
اين گونه نيست که انسان فقط جسدی باشد که در قبر افتاده و به تدريج فرسوده و ازبين می رود بلکه 
دوره ای جديد از آگاهی ها و خبرهاست. برای توضيح اين مورد، دانش آموزان بايد شواهدی از آيات و 

روايات نشان دهند. البته همٔه روايات ذکر شده بيانگر اين حقيقت است.
کاری  انسان  دست  از  نيست و  عمل  دورٔه  برزخ  است.  شده  تأکيد  تفاوت ها  بر  دوم،  سؤال  در 
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برنمی آید اّما آثار بعضی از اعمال انسان در این دنیا باعث می شود که پروندٔه کارهای خیر یا بد انسان 
به کافران  به مؤمنان و نصیبی از جهنم  بهره ای از بهشت  برزخ،  قطورتر و سنگین تر شود. در دورٔه 
می رسد. عالوه بر این، در دورٔه برزخ، سطح آگاهی انسان نسبت به خود و اعمال خود، فزونی می یابد و 

از بسیاری از اموری که غافل بوده است، آگاه می شود.
در سؤال سوم، رابطٔه میان انسان و عمل وی بررسی می شود. انسان در برزخ درمی یابد که آن چه از 
او جدانشدنی است، عمل است. علت جدانشدن عمل، این است که عمل بخشی از وجود او و در واقع، 
اصل وجود اوست. اگر در این زمینه خوب بیندیشیم، انسان چیزی جز مجموعه ای از اعمالش نیست. 
عمل معنای گسترده ای دارد و شامل اعمال ظاهری وباطنی می شود. تفکرات، تخیالت، احساسات، 
عواطف و اخالق و رفتاری که انسان در طول زندگی داشته است، هویت او را می سازد. عمل انسان، 
خود انسان است که در مقابل او مجّسم می شود؛ یعنی، انسان در برزخ، خود را به واقع درمی یابد و 
به درک عمیقی از خود نائل می شود. پس علت جدا  نشدن عمل از انسان، این است که انسان و عمِل 

انسان دو چیز نیستند بلکه یک واقعیت اند و این نکته در برزخ به خوبی درک می شود. 

د( اندیشه و تحقیق
در این بخش سه سؤال طرح شده است: 

سؤال اّول دربارٔه کلمٔه »توفّی« است. توفّی به معنی دریافت کامل است. خداوند در قرآن کریم 
می فرماید که ما در هنگام مرگ نفس شما را به تمام و کمال دریافت می کنیم. روشن است که این توفّی 

مربوط به بُعد غیرمادی وجود انسان، یعنی روح اوست. 
در سؤال دوم توجه دانش آموزان به باز بودن پروندٔه اعمال پس از مرگ جلب شده تا انگیزٔه رفتن 

به سوی اعمالی که آثار ماتأخر مثبت دارند، پیدا نمایند. 
سؤال سوم، دربارٔه سخنان رسول خدا )ص( و امام صادق )ع( است. این دو سخن به آن دسته 

از اعمال مربوط هستند که دارای آثار ماتأخر می باشند. 

هـ( پیشنهاد
این پیشنهاد، یک کار تحقیقی و پژوهشی است برای آشنایی دانش آموزان با انسان های نیکوکار 
شهر خود. این آشنایی زمینه ای فراهم می کند که دانش آموزان این شخصیت ها را الگو و اسوه قرار 

دهند و در مسیر آنان قدم بردارند. 
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و) ارزشيابی از ميزان يادگيری 
در اين درس، از موارد زير ارزشيابی به عمل می آيد: 

ــ قرائت و ترجمٔه آيات
ــ معنای برزخ و حقيقت عالم برزخ

ــ ويژگی های عالم برزخ براساس آيات درس 
ــ تبيين اعمال و رابطٔه آنها با برزخ

ــ انجام فعاليت نمونه يابی 
ــ ذکر ويژگی های برزخ در کالم معصومين 

ــ انجام فعاليت پيام احاديث
ــ پاسخ به سؤال های انديشه و تحقيق

ــ انجام فعاليت پيشنهاد
ــ مشارکت و همکاری در تدريس
ــ داشتن دفتر کار خوب و منظم

قسمت سوم: تمهيدات

الف) دانستنى هاى ضرورى و اطالعات مورد نياز معلم 
۱ــ آياتى از قرآن کريم که مفسران در ذيل آنها به بحث دربارٔه برزخ پرداخته اند؛ از جمله:

سجده / ۱۱ مؤمنون / ۹۹ و ۱۰۰ 
انعام / ۶۱ هود  / ۱۰۵ تا ۱۰۸ 
نوح/ ۲۵ مؤمن / ۴۶ و ۴۷ 
نساء / ۹۷ مريم/ ۶۲ 
مؤمن/ ۱۱ آل عمران /  ۱۶۹ و ۱۷۰ 

يس / ۲۶ و ۲۷ زمر / ۴۲ 
روم/  ۵۵ بقره/ ۱۵۴ 

براى تحقيق بيشتر به تفسير الميزان، تفسير نمونه، تفسير موضوعى آيت اللّه جوادى آملى و ساير 
تفاسير مراجعه شود.
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۲ــ برخى احاديث دربارٔه آگاهى در برزخ:
ــ امام صادق (ع) فرمود: «به درستى که مؤمن خانوادٔه خويش را زيارت می کند؛ پس آن چه را 
دوست دارد، می بيند و آن چه را ناخوشايند دارد، از او پوشيده می شود. کافر نيز خانوادٔه خويش را 
زيارت می کند؛ پس، می بيند آن چه ناخوشايند است و از او پوشيده می شود، آن چه را دوست می دارد». 
امام فرمود: «پاره اى از ايشان هر جمعه زيارت می کنند و پاره اى برحسب عمل خود زيارت می کنند» 

(کافى ج ۳ کتاب الجنائز، باب الميت يزور اهله، روايت ۱).
ــ خضر می گويد به امام صادق (ع) عرض کردم:« از چه کسانى در قبر سؤال می شود؟ فرمود: 
مشخص  کافر  مؤمن و  تا  می شود  سؤال  کفر  ايمان و  از  محض [يعنى فقط  کفر  از  محض و  ايمان  از 
شود].» گفتم: « وضعيت ديگر مردم چگونه است؟» فرمود: «به خدا قسم، آنان به حال خود رها شده 
و در آن هنگام توجهى به آنها نمی شود [اين گروه مستضعفان اند که ايمان و کفرشان مشخص نيست].» 
گفتم: «در قبر از چه چيزى می پرسند؟» فرمود: «از حجت خدا که در ميان آنهاست»؛ پس، به مؤمن 
است.»  من  امام  می گويد: «او  مؤمن  می گويى؟»  خدا) چه  شخص (حجت  آن  می شود: «دربارٔه  گفته 
پس به او گفته می شود: «بخواب، خدا خواب را بر تو گوارا گرداند» و درى از بهشت به روى او باز 
می شود و پيوسته تا قيامت نسيمى از آن بر او می وزد. به کافر گفته می شود: «دربارٔه آن شخص (حجت 
می شود:  گفته  او  به  پس  کيست»؛  نمی دانم  اّما  شنيده ام  او  می گويد:«دربارٔه  وى  می گويى؟ »  چه  خدا) 
«دانستى [ولى انکار کردى]» و درى از جهنم به روى وى گشاده می شود و پيوسته تا قيامت آتشى از 

آن او را دربر می گيرد».
(کافى، ج ۳، باب المسألة فى القبر، روايت ۸)

ــ از امام صادق(ع) دربارٔه ارواح مؤمنان سؤال شد، فرمود:
«فى ُحُجراٍت ِفى الَجنَِّة، يَأکُلوَن ِمن طَعاِمها َو يَشَربوَن ِمن َشراِبها َو يَـقولوَن َاقم لنا     

           الساَعَة َو َانِجْز ما َوَعدتَنا»
و چون از ارواح مشرکان سؤال شد، فرمود:

بوَن، يَـقولوَن ال تَُقم لََنا الساَعَة َو ال تَنِجز لَنا ما َوَعدتَنا» «ِفى النار يَُعذَّ
(بحار، ج ۶، ص ۱۶۹ و ۲۷۰)

ــ امام سجاد ــ عليه السالم ــ :
«ِانَّ الَقبَر ِاّما َروَضٌة ِمن رياِض الَجنَِّة َاو ُحفَرةٌ ِمن ُحَفر الّنار»

(الميزان، ج ۱۵، ص ۷۴)
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ــ امام صادق ــ عليه السالم ــ:
قدمِت  ذا  فَاِ َوتَسائُل،  تَعاُرف  الَجنَِّة  ِمَن  َشَجٍر  فى  االجساِد  ِصَفِة  فى  االَرواَح  «ِانَّ 
َّها َقد َاقبَلَت ِمن َهوٍل َعظيٍم ثُمَّ يَسئَلونَها ما فََعَل فُالٌن  ن الـّروُح َعلَى االَرواِح تَقوُل: َدعوها فَاِ
ارتجوُه، َو   ِان قالَت لَُهم: َقد َهلََك، قالوا: َقد  ن قالَت لَُهم: تََرکُته َحّيـاً  َو ما فََعَل فُالٌن، فَاِ

َهوٰى َهوٰى»
(الفصول المهمه فى اصول االئمه، الحرالعاملى، ج ۱، ص۳۳۰ )

ب) منابع براى معلم و دانش آموز
با توجه به ثابت بودن موضوع، منابع قابل استفاده در اين درس، همان منابع درس پنجم است.
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 واقعۀ بزرگ

قسمت اّول: کلّيات 

الف) اهداف
١ــ هدف کلى: آشنايى با مراحل وقوع قيامت و چگونگى محاکمٔه الهى

٢ــ اهداف آموزشى:
ــ آشنايى با مراحل تکوين واقعٔه قيامت و توانايى تبيين آن

ــ به دست آوردن درک صحيح از محاکمٔه الهى در روز جزا و سرنوشت انسان ها پس از آن
ــ کسب مراتبى از خوف و رجا نسبت به آيندٔه خود در جهان آخرت.

ب) پيش دانسته ها
دانش آموزان، در دورٔه راهنمايى با برخى حوادث روز قيامت آشنا شده اند اّما با چگونگى تکوين 

آن و مراحل مختلفى که ميان دو نفخٔه صور پيش می آيد، آشنايى تفصيلى ندارند.

ج) اصطالحات علمى درس
اين درس مشتمل بر اصطالحاتى است که براى حادثٔه قيامت در قرآن کريم به کار رفته است. 

از جمله:
١ــ نفخ صور؛ معناى لغوى آن دميدن در شيپور است. در جاى ديگر قرآن، از کلمٔه «صيحه» 

استفاده شده است که به معناى صداى سهمگين و مهيب است.
٢ــ تجسم عمل؛ منظور اين است که در قيامت، عين عمل حاضر می شود و انسان حقيقت 
عمل خود را می بيند و می يابد. اين عمل، که حقيقت انسان را تشکيل می دهد و همان ملکات نفسانى 
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فرد است که در طول عمر شکل گرفته و شاکلٔه او را ساخته است، به صورتى زيبا يا زشت مجسم 
می شود.

٣ــ ميزان؛ سنجش گر عمل انسان است. اين ميـزان در قيامت، عدل الهى است.
٤ــ نامۀ عمل؛ نامه اى که عين عمل در آن ثبت است و در قيامت وقتى آن نامه گشوده مى شود، 

انسان خوِد عمل را می بيند.

د) ارتباط با درس قبل
در درس گذشته دربارٔه دورٔه برزخ که دوران واسط بين دنيا و آخرت است، توضيح داده شد. 
اين درس نيز دربارٔه مراحل تکوين قيامت و چگونگى برپايى آن است و به کيفيت عبور از دوران برزخ 

و ورود به جهان آخرت، می پردازد.

هـ) محورهاى اصلى درس
١ــ قرآن کريم مراحل تکوينى قيامت را در سوره هايى از قرآن کريم از جمله در سورٔه «زمر» 

بيان فرموده است.
٢ــ برپايى قيامت داراى دو مرحله است که هر مرحلٔه آن با يک نفخ صور آغاز مى شود.

٣ــ در مرحلٔه اول بساط حيات روى زمين برچيده مى شود و تحولى عظيم در آسمان ها و زمين 
رخ مى دهد؛ به طورى که به آسمان ها و زمينى ديگر تبديل مى شود.

٤ــ در مرحلٔه دوم همٔه انسان ها زنده مى شوند و از دل زمين بيرون می آيند؛ پرده ها کنار مى رود 
و حقايق دنيا آشکار مى شود.

دادگاه  رسيدگى می شود. در  عدل  موازين  انسان ها بر  شده و به حساب  برپا  دادگاه الهى  ٥  ــ 
الهى، پيامبران و امامان به عنوان شاهد حضور دارند.

٦  ــ نامٔه اعمال که عين عمل انسان را تشکيل می دهد، در اختيار هرکس قرار می گيرد و هرکس 
صورت واقعى خود را ــ زشت يا زيبا ــ می بيند و مشاهده می کند.
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قسمت دوم: سازمان دهى فعاليت ياددهى ــ يادگيرى

الف) ارزشيابی از درس قبل
در ابتدای تدريس، براساس موارد تعيين شده، از درس قبل ارزشيابی به عمل می آيد.

ب) آماده سازى و ايجاد انگيزه
براى آغاز درس و زمينه سازى تدريس، می توان از شيوه هاى زير استفاده کرد.

١ــ استفاده از فيلم هاى مستندى که تحوالت بزرگ روى زمين را بازسازى کرده اند؛ مانند: 
تحوالت  و  زمين  سطح  در  مذاب  مواد  شدن  جارى  و  آتشفشان  پيدايش  زلزله،  وقوع  از  فيلم هايى 

دوران هاى زمين شناسى.
٢ــ سؤالى طرح شود که دانش آموزان اطالعات خود دربارٔه حوادث قيامت را بيان کنند و يکى 
از دانش آموزان روى تخته يادداشت کند تا در ضمن تدريس، معلوم شود که کدام در قرآن کريم آمده 

است.
٣ــ پيشنهاد طرح شده در درس قبل، براى آغاز اين درس نيز قابل استفاده است. موضوع آن 
پيشنهاد، اعمال ماتأخرى است که دانش آموزان در جامعٔه خود مشاهده کرده و براى طرح در کالس 

آماده ساخته اند.

ج) اجزای تدريس
در تدريس اين درس بايد به اجزای زير توجه شود: 

اجزای تدريسرديف

قرائت و ترجمٔه آيات١
تبيين مرحلٔه اّول قيامت٢
انجام فعاليت استخراج نمونه ها٣
تبيين مرحلٔه دوم قيامت٤
انجام فعاليت انديشه در آيات٥
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١ــ قرائت و ترجمۀ آيات
در آغاز تدريس، قرائت آيات تمرين و ترجمٔه آيات تکميل می گردد و به دانش آموزان نمره داده 

می شود.
٢ــ تبيين مرحلۀ اّول قيامت

دبير، به بيان اين حوادث با حالت تنذير و موعظه می پردازد. در شرح اين حوادث، نبايد برداشت های 
شخصی را دخالت داد، بلکه صرفاً به نقل و توضيح آن حوادث اکتفا شود. البته الزم است دبيران خود 
را آمادهٔ پاسخ گويی به سؤال هايی که دانش آموزان مطرح می کنند، بنمايند. اين آمادگی با مطالعٔه کتاب های 
دربارٔه  آملی  جوادی  آيت الله  موضوعی  تفسير  نور،  تفسير  نمونه،  تفسير  الميزان،  تفسير  مانند  تفسير، 
معاد، به دست می آيد. ذکر اين حوادث، در قرآن کريم و آوردن آنها در کتاب درسی، هم حتمی بودن 

معاد را برای دانش آموزان ملموس تر می کند و هم عظمت آن را بهتر نمايان می کند.
پس از توضيح هر حادثه، دانش آموزان به آيات ابتدای درس مراجعه می کنند وآيه ای را که به 
آن حادثه می پردازند، مشخص می نمايند. همچنين الزم است بگويند کدام قسمت از آيه مربوط به اين 

حادثه است.
اّولين حادثه، نفخ صور اّول است که در آئه ٦٨ سورٔه زمر آمده است. دومين حادثه، مدهوشی 
اهل آسمان ها و زمين است که در همان آيه آمده است. سومين حادثه، تغيير و تحول در آسمان ها و 
زمين است که در بسياری از آيات قرآن، از جمله در سورٔه انشقاق، تکوير، قارعه، زلزال، حاقه، فجر 

و انفطار ذکر شده است.
٣ ــ انجام فعاليت استخراج نمونه ها

برای انجام اين فعاليت، تعدادی از قرآنهای دارای ترجمه را ميان دانش آموزان يا گروه ها توزيع 
می کنيم و از آنها می خواهيم تا با خواندن سوره های انشقاق و تکوير برخی از حوادث قيامت را بيان 
خود  انتخاب  به  کنند،  بلند  دست  بخواهيم  دانش آموزان  از  اينکه  بدون  مطالعه،  اندکی  از  پس  کنند. 
همٔه  هم  و  برسد  بيشتری  تعداد  به  نوبت  هم  تا  بگويند.  را  واقعه  يک  که  می خواهيم  آنها  از  برخی  از 

دانش آموزانی که قرآن دارند، بدانند که ممکن است از آنها سؤال شود. 
در ضمن ذکر حوادث توسط دانش آموزان، دبير نظرات آنها را اصالح می کند و نکات الزم را 

توضيح می دهد. در پايان اين مرحله، بايد به جدولی مشابه جدول صفحٔه بعد برسيم.
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حوادث قيامتنام سوره
شکافته شدن آسمان ها، کشيده و گسترده شدن زمين، بيرون ريخته  شدن سورٔه انشقاق

هرچه در زمين است
در هم پيچيده شدن و بی نورشدن خورشيد، تيره شدن ستارگان، از جا سورٔه تکوير

رانده شدن کوه ها، رها و بی صاحب  شدن شتران ماده، گرد آورده شدن 
جانوران وحشی، به جوش  آمدن درياها

توجه: آوردن قرآن کريم در کالس و مراجعٔه دانش آموزان به آن، يکی از رويکردهای اين برنامه 
است. بنابراين الزم است در هنگام تدريس، چند جلد قرآن کريم در کالس داشته باشيم تا در    صورت 

نياز در هر جلسه، به آنها مراجعه کنيم.
اهميت  جلسه  هر  ابتدای  در  ما  که  است  ضروری  نيز،  دانش آموزان  وضو  داشتن  مورد  در 
قرآن    کريم واحترام به کتاب آسمانی خود و داشتن وضو را يادآوری کنيم. اّما اين اهميت نبايد باعث 
شود که قرآن را در اختيار دانش آموزان قرار ندهيم يا دربارٔه وضو  داشتن به جستجو بپردازيم و تأکيد 

بيش از حد بکنيم. 
٤ ــ تبيين مرحلۀ دوم قيامت

دبير، با همان بيان تنذيری و موعظه ای، هر   يک از حوداث مرحلٔه دوم قيامت را توضيح می دهد 
و از دانش آموزان می خواهد که آيه ای را که اين حادثه در آن آمده را مشخص کنند.
حادثٔه اّول نفخ صور دوم است که از آئه ٦٨ سورٔه زمر استخراج شده است.

حادثٔه دوم زنده شدن انسان هاست که از همان آيه به دست آمده است.
حادثٔه سوم نورانی شدن زمين است که از آئه ٦٩ سورٔه زمر به دست آمده است.

حادثٔه چهارم برپاشدن دادگاه الهی است که از آيات ٦٩ سورٔه زمر و ٤٧ سورٔه انبياء استخراج 
شده است.

حادثٔه پنجم حضور شاهدان و گواهان است که از آئه ٦٩ سورٔه زمر به دست آمده است. 
حادثٔه ششم قضاوت بر معيار حق است که از آيات ٦٩ سورٔه زمر، ٤٧ سورٔه انبياء و ٨ سورٔه 

اعراف به دست آمده است.
حادثٔه هفتم دادن نامٔه اعمال است که از آيات ١٩ و ٢٥ سورٔه حاقه به دست آمده است. 
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٥  ــ انجام فعاليت انديشه در آيات 
تا  می شود  توزيع  دانش آموزان  ميان  کريم  قرآن  تعدادی  ديگر  بار  پنجم،  حادثٔه  توضيح  از  پس 
آيات ٢٠ تا ٢٢ سورٔه فصلت را بياورند و نکاتی را که مربوط به شهادت دادن اعضای بدن انسان است، 
را  آنان  يقين  هم  و  می شود  دانش آموزان  تدبر  مهارت  تقويت  سبب  هم  فعاليت  اين  نمايند.  استخراج 
دربارٔه شهادت اعضای بدن افزايش می دهد. در اين آيات شريفه آمده که وقتی گناهکاران و ستمگران 
به دوزخ می رسند، گوش، چشم، و حتی پوست های آنان شهادت می دهند. گناهکاران به پوست خود 
می گويند چرا شهادت می دهی؟ پوست می گويد: خداوند ما را به سخن آورده است؛ آن خدايی که هر 

چيزی را به سخن می آورد. 

د) انديشه و تحقيق
در تمرين اّول، آيات ٥١ و ٥٢ سورٔه يس مطالعه می شود. اين دو آيه دربارٔه نفخ صور دوم است 
که مردگان از قبر برانگيخته می شوند و می گويند که چه کسى ما را از خوابگاه ما برانگيخت. در آئه ٥٣ 
از نفخ صور، با عنوان «صيحه» ياد شده است که به معناى بانگ بلند و شديد است. اين آيه، توضيح 

«نفخ صور» تلقى می شود.
از اين که قرآن کريم در يک جا کلمٔه «نفخ صور» و در جاى ديگر «صيحه»، را به کار می برد، 
درمی يابيم که تفاوت کلمه ها به دليل تفاوت کاربرد آنهاست. «نفخ صور» براى اعالن خبر و بيدارباش 
است و صداى هنگام قيامت بدان جهت «نفخ صور» ناميده شده است که آغاز قيامت را اعالم می کند و 
براى همٔه مردگان حکم بيدارباش را دارد. اين صدا بدان جهت «صيحه» ناميده می شود که بانگى عظيم 

و بزرگ است و همه را نگران و مضطرب می کند.
در تمرين دوم، تفاوت محکمٔه الهى و دادگاه دنيا موردنظر است. در دادگاه دنيا همواره اين احتمال 
وجود دارد که حق پايمال شود و ظلمى صورت گيرد. اين ظلم می تواند از دو جهت باشد؛ يکى، از آن 
جهت که گناهکار و ظالم با حيله هاى مختلف ظلم و ستم خود را بپوشاند؛ به طورى که قاضى نـتواند 
حق را تشخيص دهد. ديگر، از جهت قضاوت قاضى است که ممکن است قـاضى دقـت و کفايت الزم 

را نداشته باشد يا تحت تأثير هواى نفس قرار بگيرد و به زيـان مظـلوم حکم کند.
در قيامت، هر دو جهت فوق براى ظلم منتفى است؛ نه گناهکار می تواند چيزى را از خداوند 
مخفى کند و نه خداوند به کسى ظلم خواهد کرد؛ زيرا ظلم از صفات سلبيه و نقص است و خداوند 
از هر نقصى مبّراست. ظلم در جايى اتفاق می افتد که شخص نياز داشته باشد و نتواند آن را از راه 
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درست برطرف کند. خداوند نيازى ندارد تا بخواهد براى به دست آوردن آن، از راه درست يا غلط، 
اقدام کند.

تمرين سوم نيز پيامى شبيه تمرين دوم دارد. با اين که دادگاه عدل الهى مانند دادگاه دنيا نيست و 
همه چيز براى خداوند روشن است اّما باز هم در آن دادگاه شاهد وجود خواهد داشت. اين شهادت ها 
براى اثبات چيزى نزد قاضى دادگاه نيست بلکه براى خود شخص گناهکار است تا حقيقت وضع خود 

را دريابد.

هـ) پيشنهاد
از  انسان ها  خروج  چگونگى  دانش آموزان  تا  است  شده  ارائه  قرآنى  تحقيقى  اّول  پيشنهاد  در 

زمين را بهتر دريابند.
در آئه ٥٧ سورٔه «اعراف»، بيرون آمدن مردگان از زمين را به ميوه دادن و به بار نشستن درختان 

پس از باريدن باران تشبيه کرده است.
در آئه ١٩ سورٔه «روم»، به پيدايش مرده از زنده و زنده از مرده و زنده شدن زمين بعد از مرگ 
اشاره شده و خداوند فرموده است که شما نيز اين چنين از قبرها خارج می شويد. مفسران دربارٔه پيدايش 
زنده از مرده و مرده از زنده اقوال گوناگونى گفته اند. شايد بهترين قول اين باشد که موجوداِت بى جان و 
مرده همواره جزء اندام موجودات جاندار می شود؛ مثل اين که نان، سبزى، گوشت و سيب زمينى همراه 
با تغذيه جزء بدن انسان و حيوان می شود و بدن انسان ها و حيوان ها از همين مواد بى جان طبيعت پديد 

می آيد. همين اجزاء بدن نيز بار ديگر به موجود مرده و اجزاء بى جان مبدل می شود.
در آئه ٩ سورٔه «فاطر»، به زنده شدن زمين، پس از مرگ اشاره دارد که به همان معناى سرسبزى 

و خّرمى پس از خشکى است و در آخر آيه، اشاره می کند که رستاخيز نيز همين گونه است.
آئه ١١ سورٔه «زخرف» نيز به همان سرسبزى و خرمى زمين و زنده شدن زمين پس از مرگ آن 

اشاره می کند و می فرمايد که رستاخيز نيز همين گونه است.
آئه ١١ سورٔه «ق» نيز همين موضوع را بيان می فرمايد.

قرآن کريم در اين دسته از آيات، زنده شدن پس از مرگ را مانند زنده شدن زمين پس از مرگ 
دانسته است و همانطور که خود قرآن تصريح فرموده، منظور از زنده شدن زمين، رويش گياهان، به بار 

نشستن درختان و سرسبزى و خّرمى زمين است که با بارش باران و آبيارى زمين انجام می گيرد.
ضرورى  و  الزم  معاد،  به  مربوط  درس هاى  از  بعد  که  است  نفس  محاسبٔه  براى  دوم،  پيشنهاد 
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گفتيم، درس معاد، عالوه بر اين که بايد ديدگاه درستى دربارٔه آيندٔه انسان به  است. همان طور که قبالً 
دانش آموزان بدهد، بايد آنها را به تأمل و تفکر دربارٔه زندگى ترغيب  کند تا دانش آموزان با ارزيابى 

خود، قدم هاى جديدى به سوى آيندٔه بهتر و برتر بردارند.

و) ارزشيابی از ميزان يادگيری 
ارزشيابی اين درس شامل موارد زير می باشد: 

ــ قرائت و ترجمٔه آيات 
ــ توضيح حوادث مرحلٔه اّول و ارتباط دادن آنها با آيات 

ــ انجام فعاليت استخراج نمونه ها 
ــ توضيح حوادث مرحلٔه دوم و ارتباط دادن آنها با آيات

ــ انجام فعاليت انديشه در آيات 
ــ پاسخ به سؤال های انديشه و تحقيق

ــ انجام پيشنهادها
ــ مشارکت و همکاری در تدريس

ــ داشتن دفتر کار منظم 

قسمت سوم: تمهيدات

الف) دانستنى هاى ضرورى و اطالعات مورد نياز براى معلم
دبير محترم براى تبيين اين درس به کسب اطالعات کافى در موضوعات زير نيازمند است.

١ــ ارتباط برزخ و آخرت
٢ــ مراحل و حوادث قيامت و تحوالتى که در آسمان ها و زمين رخ می دهد.

٣ــ حقيقت نفخ صور
٤ــ چگونگى مردن مردگان در نفخ صور اّول و زنده شدن آنها در مرحلٔه دوم

٥  ــ منظور از روشن شدن زمين
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٦ــ چگونگى شهادت شاهدان
٧ ــ حقيقت دادگاه الهى و تفاوت آن با دادگاه دنيا

ب) منابع براى معلم و دانش آموز
عالوه بر منابع ذکر شده در درس هاى مربوط به معاد، از منابع زير نيز می توان استفاده کرد.

١ــ تجسم عمل و شفاعت؛ محمد شجاعى، کانون انديشه جوان (معلم و دانش آموز)
٢ــ مواقف حشر؛ محمد شجاعى، کانون انديشه جوان (معلم و دانش آموز)

ج) برنامه ريزى براى دانش آموزان ويژه
پيشنهادهاى طرح شده در پايان درس براى دانش آموزان ويژه مناسب است.
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فرجام کار

قسمت اّول: کلّيات

الف) اهداف
١ــ هدف کلى: آشنايى با سرنوشت و سرانجام انسان در منزل آخرت و احساس نياز به کسب 

آمادگى در آن روز
٢ــ اهداف آموزشى:

ــ بيان مراحل واقعٔه قيامت از ابتداى نفخ صور تا بعد از حضور در دادگاه الهى
ــ شرِح جايگاه نيکوکاران و گناهکاران براساس قرآن کريم و سّنت

ــ تبيين تناسب عمل با پاداش و کيفر در قيامت.

ب) پيش دانسته ها
دانش آموزان، در دورٔه راهنمايى، با برخى از ويژگى هاى بهشت و جهّنم و نعمت هاى بهشتى و 
عذاب هاى جهّنمى آشنا شده اند؛ از اين رو، تأکيد بر ذکر نعمت ها يا عذاب هايى که براى آنان آشناست، 

ضرورتى ندارد.

ج) اصطالحات علمى درس
ــ کيفر و پاداش قراردادى

ــ کيفر و پاداش طبيعى
ــ عينّيت عمل و کيفر و پاداش. 
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د) ارتباط با درس قبل
در درس قبل، ضرورِت وجود جهان آخرت به اثبات رسيد و معلوم شد که خداوند به اين ضرورت 
پاسخ گفته و در قرآن کريم از آمدن روز قيامت و جهان آخرت خبر داده است. همچنين فرموده است 

که زندگى آخرت، متناسب با زندگى دنيا و شيؤه عمل انسان ها در دنياست.
در اين درس، چگونگى حضور انسان در صحنٔه قيامت و ورود او به بهشت يا جهّنم و نمونه هايى 
از پاداش ها يا مجازات هاى اخروى تبيين می شود و رابطٔه عمل با پاداش و جزا توضيح داده می شود.

هـ) محورهاى اصلى درس
١ــ پس از محکمٔه الهى،جهّنميان با خوارى به سوى جهّنم رانده می شوند.

٢ــ پس از محکمٔه الهى، بهشتيان با جالل و کرامت به سوى بهشت برده می شوند.
٣ــ جهّنميان به عذاب هاى گوناگونى در جهّنم دچار می شوند؛ قرآن کريم از اين عذاب ها خبر 

داده است.
٤ــ ما با توجه به انذار قرآن، بايد بکوشيم خود را از عذاب الهى حفظ کنيم.

٥ ــ بهشتيان در بهشت از نعمت هاى بى شمارى بهره می برند که قرآن کريم از آنها خبر داده است.
٦ــ ما بايد با استفاده از بشارت هاى قرآن، استعدادهاى درونى خود را براى رسيدن به نعمت هاى 

بهشتى شکوفا کنيم.
٧ــ آن چه انسان به عنوان پاداش يا کيفر دريافت می کند، محصول کار اوست.

٨ ــ پاداش و کيفر الهى ظهور و بروز خود عمل انسان است.

قسمت دوم: سازمان دهى فعاليت ياددهى ــ يادگيرى

الف) ارزشيابی از درس قبل 
در ابتدای تدريس، براساس موارد تعيين شده، از دانش آموزان ارزشيابی به عمل می آيد.
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ب) آماده سازى و ايجاد انگيزه
اين درس، ماهيت تبشيرى و انذارى دارد؛ زيرا موضوع آن دربارٔه عاقبت کاِر انسان و سرنوشِت 

نهايى اوست. 

ج) اجزای تدريس
اين درس از قسمت های زير تشکيل شده است. 

اجزای تدريس رديف
قرائت آيات و تکميل ترجمٔه آنها   ١

انجام فعاليت انديشه در آيات  ٢
تبيين جايگاه گناهکاران  ٣
انجام فعاليت خودکاوی  ٤
تبيين جايگاه نيکوکاران  ٥
انجام فعاليت خودکاوی  ٦

تبيين اقسام رابطٔه عمل و نتيجه  ٧
انجام فعاليت مقايسه  ٨

تبيين رابطٔه ميان عمل با نتيجه در آخرت  ٩
انجام فعاليت تطبيق  ١

توضيح دربارٔه «بيشتر بدانيم»  ١١
اجرای گام سوم  ١٢

١ــ قرائت و ترجمه
در ابتدای تدريس، قرائت آيات تمرين می شود و ترجمٔه آنها تکميل می گردد. 

٢ــ انجام فعاليت انديشه در آيات 
اين فعاليت به صورت فردی يا گروهی انجام می شود. دانش آموزان، آيات ابتدای درس را مطالعه 
کرده و مراحل بعد از محاکمٔه قيامت را مشخص می کنند و جدول مربوط به حالت نيکوکاران و گناهکاران 
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را پُر می نمايند. آن گاه چند گروه نظر خود را ارائه می کنند و دبيران نظرات را بررسی و اصالح می نمايند. 
جدول مربوط به اين فعاليت به صورت زير تکميل شود. 

گناهکاران شماره نيکو کاران شماره
گروه گروه به سوی جهنم رانده شوند 

درهای جهنم به روی آنها گشوده شوند 
نگهبانان با آنها سخن گويند 

درهای  از  که  می شود  گفته  آنها  به  پايان  در 
دوزخ وارد شوند 

١
٢
٣
٤

گروه گروه به سوی بهشت سوق داده شوند
درهای بهشت به روی آنها گشوده شوند 

نگهبانان بهشت به آنان سالم کنند و خوش آمد 
گويند

وعده اش  راست بودن  خاطر  به  را  خدا  آنان 
سپاس می گويند 

١
٢
٣

٤

٣ــ تبيين جايگاه گناهکاران
احاديث  يا  کريم  قرآن  از  خود  که  ديگری  مثال های  و  شده  ذکر  نمونه های  از  استفاده  با  دبير 
استخراج کرده است، نمونه هايی از عذاب های جهنّم را بيان می کند تا دانش آموزان با جايگاه جهّنميان 
و عاقبت کار آنان بيشتر آشنا شوند. الزم است دانش آموزان بدانند که اين عذاب ها يا در قرآن کريم ذکر 
شده يا از احاديث معصومان (ع) نقل شده است و چيزی ساختگی نيست. هم چنين، توجه کنيم که الزم 
نعمت های بهشتی قبل از عذاب ها برای جوانان ذکر شود. در قرآن کريم نيز در بسياری  نيست حتماً 
از موارد، ابتدا از عذاب ها و سپس از نعمت های بهشتی نام برده شده است؛ زيرا عامل اولئه حرکت 
و تصميم های انسان دفع خطرها و زيان هايی است که او را تهديد می کند و همين موضوع در نوجوان 
افسانه ای  و جوان نيز وجود دارد. البته مهم اين است که از ذکر نمونه ها و عذاب های غير مستند و 
دوری کنيم و زبان تنذيری مناسبی را برگزينيم. دبير می تواند قبل از شروع کالس عذاب های جهّنمی و 
همچنين نعمت های بهشتی را با ماژيک در صفحٔه بزرگی يادداشت کند و در مورد آنها توضيح دهد. 

برای اينکه دانش آموزان متوجه شوند که اين گونه عذاب ها ارتباط مستقيمی با گناهان انسان دارد 
و اين عذاب های بزرگ، نتيجٔه گناهان بزرگ و محصول آنهاست نه چيزی اضافی، دبير بايستی توجه 
اتفاق  دنيا  فرهنگی که در سطح  اجتماعی، اخالقی و  بزرگ  گناهان  دانش آموزان را در اين مرحله به 
ارتکاب  برای  بزرگ  عذاب های  اين  که  می شود  متوجه  وسيله  اين  به  دانش آموز  کند.  جلب  می افتد، 
چند گناه بزرگ و کوچک توسط افراد معمولی نيست بلکه بين عذاب ها و اعمال تناسب و هماهنگی 
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برقرار است. مطالب بخش «بيشتر بدانيم» کتاب درسی به همين مناسبت در اين درس آمده است. البته 
توضيحات شما نبايد به گونه ای باشد که گناهان فردی و کوچک کم اهميت جلوه کند؛ زيرا همين گناهاِن 
کوچک و کم اهميت اند که به تدريج صفحٔه قلب انسان را مکّدر می کنند و او را برای ارتکاب گناهان 

بزرگ آماده می سازند.  
٤ــ انجام فعاليت خودکاوی به صورت انفرادی

در اين مرحله، دانش آموزان با خود اندکی فکر می کنند و زمينه ها و عوامل رفتن به سوی گناه 
را در خود بررسی می کنند تا ببينند در برابر چه موضوعی، ضعف دارند. اگر دانش آموزان مايل باشند 
می توانند ضعف های معمولی و قابل طرح را در کالس مطرح کنند و به کمک معلم و ديگر دانش آموزان، 

راه های از بين بردن آنها را بيابند. از اين گونه فعاليت ها در امتحان کتبی سؤال طرح نمی شود.
٥  ــ تبيين جايگاه نيکوکاران

دبير می تواند با استفاده از صفحه ای بزرگ، نعمت های بهشتی را که در قرآن کريم ذکر شده يا 
در روايات آمده است، به دانش آموزان يادآوری کند؛ اين يادآوری بايد حالت تبشيری داشته باشد تا 
شوق و اميد به کسب آن نعمت ها را در دانش آموزان ايجاد کند. نعمت های بهشت متنوع اند و متناسب 
با وجود انسان، هم جنبٔه جسمانی دارند و هم معنوی؛ پس، الزم است دانش آموزان را به انواع مختلف 

اين نعمت ها و لذت ها متوجه سازيم.
٦  ــ انجام فعاليت خودکاوی به صورت انفرادی

بار ديگر، دانش آموزانی که تمايل دارند، می توانند به صورت انفرادی دربارٔه خود بينديشند و 
عوامل و زمينه های رفتن به سوی خوبی ها را در وجود خود بررسی کنند. همچنين می توانند دربارٔه 
آن عوامل صحبت کنند و به کمک معلم و دانش آموزان ديگر، راه های تقويت آنها را در خود بيابند و 

برای آنها برنامه ريزی کنند. از اين فعاليت در امتحان کتبی سؤال طرح نمی شود.
٧ــ تبيين رابطۀ عمل با پاداش و کيفر

دبير، انواع رابطه های ميان عمل و نتيجٔه آن را روی تخته سياه به صورت جدول نمايش داده و 
دربارٔه آنها توضيح می دهد. ابتدا دو نوع رابطٔه قراردادی و طبيعی را تبيين می کند و ويژگی های هريک 

از اين دو را توضيح می دهد.
٨  ــ انجام فعاليت مقايسه

فکر  انفرادی  يا  گروهی  به صورت  رابطه  دو  اين  دربارٔه  دانش آموزان  دبير،  توضيحات  از  پس 
می کنند و ضمن مقايسٔه اين دو رابطه با هم، اختالف های آنها را يادداشت می کنند؛ سپس دبير از برخی 
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گروه ها می خواهد که نتيجٔه بررسی خود را بيان کنند تا دانش آموزان ديگر و خود دبير دربارٔه آنها نظر 
دهند. بدين وسيله اين دو نوع رابطه، بهتر و عميق تر برای دانش آموزان تبيين می شود. توجه شود که 

در امتحان کتبی فقط رابطه های ذکر شده در کتاب از دانش آموزان سؤال می شود.
تفاوت های ديگری نيز وجود دارد؛ از قبيل اينکه:

چون ميان پاداش و کيفر قراردادی و عمل، رابطٔه واقعی نيست، می توان اين پاداش و کيفر را 
ظالمانه تنظيم کرد. همچنين می توان به آن عمل نکرد. مثالً کسی برای ديگری کار انجام دهد ولی پاداش 
را نگيرد. همچنين ممکن است که فرد به خود عمل هيچ عالقه ای نداشته باشد و فقط به خاطر پاداش 

آن کار را انجام دهد.
اما در پاداش و کيفری که محصول عمل است، نمی توان پاداش يا کيفر را ظالمانه کرد. پاداش 

يا کيفر مشخص است و کسی نمی تواند آن را تغيير دهد.
٩ــ تبيين رابطۀ عمل با نتيجۀ اخروی آن

همان طورکه می دانيم، رابطٔه عمل با نتيجٔه آن در آخرت رابطه ای عينی است؛ يعنی، عين عمل 
به صورت پاداش يا جزا درمی آيد. اين نوع رابطه در دنيا کمترمصداق دارد؛ بنابراين، تصور آن برای 
ما مشکل است اّما چون آخرت باطن دنياست و رابطٔه دنيا و آخرت رابطٔه ظاهر و باطن است، ظهور و 
جلؤه اعمال انسانی که در دنيا انجام شده است، در آخرت به صورت نعمت های بهشتی يا عذاب های 
جهّنمی ظاهر می شود؛ برای مثال، غيبت در جهّنم به صورت عذاب خاصی درمی آيد يا خوِد راستی در 
بهشت به صورت يک نعمت ظاهر می شود؛ به همين جهت در حديث آمده: «اين همان اعمال شماست 

که به سوی شما بازگردانده شده است.١»
موضوع مهمی که به تبيين دقيق نياز دارد، حقيقت نامٔه عمل و چگونگی ثبت و ظهور آن است. 
اين موضوع، بحث عمدٔه اين درس است و بايد به خوبی برای دانش آموزان روشن شود و آنان دريابند 
که نامٔه عمل، چيزی جز آن چه هر شخص در دنيا کسب کرده است، نيست. برای اطالع بيشتر از کيفيت 

نامٔه عمل، خالصٔه نظرات آيت الله جوادی آملی را تقديم می کنيم. 
آيت الله جوادی آملی در کتاب معاد در قرآن (جلد پنجم از تفسير موضوعی قرآن کريم، ص 
٩٦ ــ ٤٧) بحث مبسوطی دربارٔه تجسم اعمال دارند که خالصٔه بخشی از آن را در اين جا می آوريم. 

«آيات تجسم اعمال بر چند دسته است: 
اول ــ آياتی که بر زنده و مشهود بودن عمل پس از مرگ داللت دارد؛ مانند: سورٔه کهف، آئه 

١ــ مجموعٔه آثار استاد شهيد مطهری، ج ١، ص ٢٣٥.
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٧٨ و ٤٩؛ سورٔه زلزال، آيات ٦ تا ٨؛ سورٔه آل عمران، آئه ٣٠ و سورٔه تکوير، آئه ١٤. 
ـ آياتی که داللت دارد آن چه را انسان به عنوان خير و کار نيک پيش می فرستد يا به عنوان  دومـ 
شر و عمل قبيح انجام می دهد،همه را خواهد ديد؛ مانند: آئه ١١٠ سورٔه بقره، آئه ٢٠ سورٔه مزمل و 

آئه ٤٠ سورٔه نبأ. 
قيامت  در  انسان  رموز  و  اسرار  پنهانی های  حتی  و  کردار  همٔه  دارد  داللت  که  آياتی  ــ  سوم 
آشکار می شوند؛ مانند: آئه ٢٨٤ سورٔه بقره، آئه ١٦ سورٔه مؤمن، آئه ٥٤ سورٔه احزاب و آئه ٢٩ سورٔه 

آل عمران.
چهارم ــ آياتی که داللت دارد انسان در برابر کردار خويش به پاداش کامل خواهد رسيد و 
آن چه کسب کرده است به او کامالً بازپرداخت خواهد شد؛ مانند: آئه ٢٨١ سورٔه بقره، آئه ١٦١ و ٢٥ 

و ١٨٥ سورٔه آل عمران و آئه ٧٠ سورٔه زمر.
ـ آياتی که داللت دارد اعمال انسان آزموده می شود؛ چنان که محصول کشاورزی به   وسيلٔه  پنجمـ 
چشيدن آزموده می شود تا کال يا رسيده بودن آن و نيز مزه اش معلوم شود؛ عمل انسان نيز در قيامت به 
آزمايش گذاشته می شود و انسان آن را می چشد تا بفهمد شيرين است يا تلخ؛ مانند: آئه ٣٠ سورهٔ يونس. 
ششم ــ آياتی که داللت دارد پاداش عين عمل و کردار انسان عين پاداش است؛ مانند: آئه ٩٠ 
سورٔه نمل، آئه ٣٩ سورٔه صافات، آئه ١٦ سورٔه طور، آئه ٧ سورٔه تحريم، آئه ٨٤ سورٔه قصص، آئه ٤٠ 

سورٔه غافر و آئه ١٤٧ سورٔه اعراف. 
در برخی آيات  هفتم ــ آياتی که بر چگونگی ارائٔه عمل به انسان در قيامت داللت دارد؛ مثالً 
عمل انسان به صورت غل و زنجير بر گردن آدمی بيان شده است؛ مثل: آئه ٣٣ سورٔه سبا. در دنيا نيز 
گاهی انسان حقايق باطنی و اخروی اشيا را در خواب که دريچه ای به ملکوت است، به صورتی مناسب 
می يابد؛ چنان که علم و دانش به صورت آب زالل و حکمت به صورت شير تجلی می کند. خواب بيننده، 
با لوح محفوظ، لوح محو و اثبات و کتاب مبين ارتباط حضوری برقرار می سازد و از امور غيبی گذشته 
والّشمس والقمر  يا آينده مطلع می شود؛ چنان که حضرت يوسف فرمود: (إنّی رأيت أَحَد عشر کَْوکَباً 
رأيتهم لی ساجدين)١؛ من در خواب يازده ستاره را با خورشيد و ماه ديدم. ديدم آنها برای من سجده 
می کنند. آن حضرت اين حقيقت را در عالم مثال منفصل ديد و آن گاه که به ظهور و تأويل رسيد، گفت: 
(يا أبت هذا تأويل رؤيای من قبل)٢؛ ای پدر، اين است تعبير خواب پيشين من. آن سان که علم از عالَم 

١ــ سورٔه يوسف، آئه ٤.
٢ــ سورٔه يوسف، آئه ١٠٠.
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انديشه و ذهن در خارج به صورت نوشتار شکل می گيرد، يعنی نخست از ماده و صورت منّزه است 
وسپس، در قالب ماّده و صورت نزول می يابد و اين دو نحؤه وجود در طول هم قرار دارند. در قوس 
هم چنين،  می شود؛  نموده  جهّنم  سگ های  خورش  نان  شکل  به  غيبت  مانند  انسان،  کردار  نيز  صعود 
بردن حيثيت و آبروی مردم در دنيا و گزيدن و نيش زدن آنان با زبان در قيامت به  صورت تيغ در می آيد: 
(ليس لهم طعام إّال من ضريع ٭ اليسمن وال يغنی من جوٍع)١؛ غذايی جز تيغ دوزخ بر آنان نيست. با 

اين غذا نه فربه شوند و نه سير گردند. 
اشاره شد، در آستانٔه مرگ، عقايد و اخالق و رفتار انسان  الزم به ذکر است که چنان که قبالً 
تجسم می يابد و شکل می گيرد و آدمی آنها را مالحظه می کند؛ از اين رو عالمٔه بزرگوار مجلسی َرحَمةاللّه 

می گويد: 
شيخ بهايی (قدس اللّه روحه) می فرمايد: همين کردار کنونی در لباس ديگری در قيامت ظهور 
می کند؛ زيرا (فاليوم التظلم نفس شيئاً وال تجزون إّال ما کنتم تعملون)٢؛ چنان که در حديث پيامبر (ع) 
آمده است: «آنان که در ظروف طال و نقره می آشامند، همانا در درونشان آتش جهنم می غّرد» و فرمود: 
بحمده»  و  اللّه  «سبحان  آن  نهال  و  صحراست  فرمود:«بهشت  و  است»  قيامت  روز  ظلمات  «ستم، 

است...».
هشتم ــ آياتی که داللت دارد بر اين که اعمال انسان دارای ظاهر و باطنی است؛ مثالً، خوردن 
سورٔه   ،١٠ آئه  مانند:  است؛  يتيمان  مال  خوردن  آن  کامل  مصداق  و  است  آتش خوردن  مردم،  مال 

نساء.
نهم ــ آياتی که داللت دارد بر اين که وقتی ظلم که در حقيقت آتش است، در جان انسان ملکه 
شود، خود انسان هيزم و مواد سوختی جهنم می شود؛ مانند: آئه ١٥ سورٔه جن، آئه ٢٤ سورٔه بقره، آئه 

١٠ سورٔه آل عمران، آئه ٩٨ سورٔه انبيا. 
دهم ــ آياتی که داللت دارد در قيامت قدرت عمل و کردار انسان به حدی قوی است که عامل 

را به صورت خود در می آورد، نظير آئه ١٨ سورٔه نبأ و احاديثی که در شرح آن آمده است.»٣ 
١٠ــ انجام فعاليت تطبيق

در اين فعاليت، دانش آموزان با تدبر درآيات پی می برند که قرآن کريم بر نوع دوم از رابطٔه عمل 

١ــ سورٔه غاشيه، آيات ٦ ــ٧.
٢ــ سورٔه يس، آيه ٥٤.

٣ــ تفسير موضوعی قرآن کريم، آيت الّله جوادی آملی، ج ٥، صص: ٤٧ــ٩٦.
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با پاداش و جزا، يعنی عينيت و يکی بودن آنها تأکيد دارد.
در آيات ٧ و ٨ سورٔه زلزال به اين موضوع اشاره شده است.

١١ــ توضيح دربارۀ «بيش تر بدانيم»
اين قسمت، دارای يک «هشدار» و يک «بشارت» است. در قسمت هشدار، به نکات زير توجه 

شده است:
١ــ عذاب های جهنم متناسب با گناهان افراد است. و اگر ما به زندگی برخی افراد درست نگاه 

کنيم، می بينيم که مسئول فقر و بدبختی ميليون ها نفر و کشته شدن هزاران انسان می باشند. 
٢ــ افتادن در دام شيطان تدريجی است، بايد مواظب و مراقب خودمان باشيم.

٣ــ دنيای امروز سرشار از ستم ها و ناماليمات است و ما بايد مسئولين اصلی اين ستم ها را بشناسيم 
و برای نجات مستضعفان تالش کنيم.

در قسمت بشارت سخنانی از رسول خدا و ائمٔه اطهار (صلوات الله عليهم) است. در اين سخنان 
به نکات زير توجه شده است:

١ــ پاداش اخروی آن چنان عظيم و گسترده است که تالش محدود انسان در دنيا با آن قابل مقايسه 
نيست. بايد هّمت کرد و اين پاداش بزرگ را به دست آورد.

٢ــ برخی انسان ها در بهشت موقعيت ممتازی دارند، مانند مجاهدان و شهدا.
٣ــ برخی از زنان جهان درجٔه خاصی در بهشت دارند.

٤ــ تنها پيامبر اکرم و ائمٔه اطهار هستند که می توانند ما را به درستی از جزئيات بهشت و جهنم 
و چگونگی زندگی در آن جا آگاه کنند.

١٢ــ اجرای گام سوم
سه گونه  که  آمد  آن جا  در  شد.  داده  کامل  توضيحات  عهد  اقسام  دربارٔه  اّول  سال  کتاب  در 
عهـد داريـم: اّول: عهـد کلـی ميان انسان و خدا برای عمل  کردن به فـرمان های خدا و قـرارگرفتن 
مسير  در  که  صورت  بدين  عهد،  تکميل  سوم:  عهد.  همين  تجديد  دوم:  اسالم.  مستقيم  صراط  در 
عهـد  خود  خدای  با  آن  دربـارٔه  کنيم  اجرا  می خواهيم  که  را  جديدی  برنامٔه  هر  بـرنامه ريـزی،  انجام 

می بنديم.
در اين جا به دانش آموزان می گوييم که می خواهيم آن عهد کلی خود را بار ديگر تجديد کنيم. 
زيرا درک بهتری از معاد که يکی از اصول دين است پيدا کرده ايم. با تفکر دربارٔه معاد، دانسته ايم که 
چه آيندٔه عظيم و مهمی پيش روی انسان است و اگر ما خود را برای آن آينده آماده نکنيم، زندگی را 
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باخته ايم. تنها راه جلوگيری از خسران و سربلندی در آخرت، عمل به دستورات الهی و پذيرش راهی 
زندگی  هدف  به  تا  کنيم  عمل  راه  اين  به  که  کرديم  عهد  قبل  سال  در  است.  قرارداده  ما  جلو  که  است 
برسيم. امسال نيز مجددًا آن عهد را تجديد می کنيم و به خداوند قول می دهيم که به راه حق يعنی دين 

اسالم عمل کنيم تا در آخرت در زمرٔه بهشتيان باشيم.

د) انديشه و تحقيق
در بخش انديشه و تحقيق سه تمرين وجود دارد که دانش آموزان بايد آنها را انجام دهند.

در تمرين اّول، آنان بايد اين موضوع را بررسى کنند که آيا اصوالً در مجازات نوع سوم که همان 
عينّيت يافتن عمل است، ظلم امکان پذير است يا نه. می دانيم که در مجازات هاى قراردادى، امکان عدم 
مساوات و ظلم وجود دارد؛ يعنى، ممکن است مجازاتى بيش از گناه يک شخص، به او بدهند. وقتى 

خود عمل به صورت مجازات ظاهر می شود، ظلم معنا ندارد.
در تمرين دوم دانش آموزان جدولى را به صورت زير ترسيم می کنند و تفاوت هاى آخرت با دنيا 

و برزخ را در آن می نويسند.

آخرتبرزخدنيارديف
محل عمل نيستمحل عمل نيستمحل عمل است١
پروندٔه عمل بسته استپروندٔه عمل باز است پروندٔه عمل باز است٢
بهره ای از آثار اخروی عمل فقط آثار دنيايی عمل ظهور دارد٣

ظهور پيدا می کند
آثار اخروی عمل به طور کامل ظاهر 

می شود
آگاهی انسان به اعمال خود، باال آگاهی های انسان محدود است٤

می رود
سطح آگاهی انسان به اعمال 

خود باال می رود و آنها را به طور 
حضوری می بيند

امکان تقلب و فريبکاری در ٥
محاکمه هست

امکان فريب کاری در محاکمه ــ
نيست

پاداش ها ظهور و تجسم خوِد عمل اندــبرخی پاداش ها قراردادی است٦
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تمرين سوم دربارٔه حديثى از رسول خداست. رسول خدا دنيا را به مزرعه تشبيه فرموده است. 
در اين تمرين، شباهت هاى دنيا و آخرت که مربوط به اين حديث است، درخواست شده است. 

محصول  برداشت  به  رسيدن  براى  شرط هايى  چه  بدانيم،  کشت  براى  مناسب  زمين  را  دل  اگر 
خوب ضرورى است؟ 

١ــ بذر سالم، همان استعدادها و گرايش هاى پاک است. 
٢ــ آبيارى و تغذئه مناسب، همان اعمال نيک است. 

٣ــ پاک کردن از خس و خاشاک و علف هاى هرز، همان پاک شدن از گناهان است. 
٤ــ حفظ کردن از آسيب آفات و حيوانات، جلوگيرى از وسوسٔه شيطان، نفس اّماره و دوستان 

ناباب و عوامل تبليغى ديگر است. 

هـ) ارزشيابی از ميزان يادگيری 
ارزشيابی اين درس دارای موارد زير است: 

ــ قرائت و ترجمٔه آيات
ــ انجام فعاليت انديشه در آيات 

ــ توضيح جايگاه گناهکاران 
ــ انجام فعاليت خودکاوی

ــ توضيح جايگاه نيکوکاران 
ــ انجام فعاليت خودکاوی

ــ توضيح رابطٔه عمل و پاداش و کيفر در آخرت 
ــ انجام فعاليت مقايسه 
ــ انجام فعاليت تطبيق

ــ توضيح قسمت «بيشتر بدانيم» 
ــ مشارکت و همکاری در تدريس

ــ داشتن دفتر کار منظم 
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قسمت سوم: تمهيدات

الف) دانستنى هاى ضرورى و اطالعات مورد نياز معلم
١ــ برخى از ويژگى هاى بهشت که در قرآن کريم و روايات آمده، به قرار زير است:

ــ بهشت محل حزن و رنج نيست (سورٔه فاطر: آيات ٣٥ــ٣٣).
ــ مؤمنين با سالمت و امنيت وارد بهشت می شوند (سورٔه حجر: آيات ٤٨ــ  ٤٥ و سورٔه نحل: 

آيات ٣٢ــ٣٠).
ــ بهشت «دارالسالم» است و سالم يکى از نام هاى خداست (سورهٔ انعام: آئه ١٢٧ و سورهٔ حشر: 

آئه ٢٣).
در دعا نيز آمده است «اللّهم انت الّسالم و منک الّسالم و لک الّسالم و اليک يعوُد الّسالم.» 
سالم بيان يک تعارف و گفتن درود نيست بلکه سالم اسمى از اسماء خداست؛ بنابراين، خودش حقيقتى 
(معـادشناسى:  شود.  نايل  مرتبه،  آن  به  می تواند  انسان  که  حقايق  ساير  و  علم  رحمت،  مانند:  است، 

ج١٠ــ ص ١٠٧)
ــ بهشت هشت در دارد (اميرالمؤمنين على (ع)، خصال شيخ صدوق ــ ص ٤٠٧ و ٤٠٨).

ــ در بهشت بيهودگى و لغو نيست (سورهٔ نبأ: آئه ٣٥ ، سورهٔ واقعه: آئه ٢٤ و سورهٔ غاشيه، آيات 
١٠ و ١١).

آيات  زخرف:  سورٔه   ،  ٨٢ آئه  بقره:  دارد (سورٔه  صالح  عمل  که  است  مؤمنى  ويژٔه  بهشت،  ــ 
٧٣ــ   ٦٨ ، سورٔه مؤمن: آئه ٤٠ و سورٔه محّمد: آئه ٤٧).

محمدحسين  عالمه  تأليف  معادشناسى  کتاب  به  بهشت،  ويژگى هاى  با  بيشتر  آشنايى  براى 
حسينى طهرانى، جلد دهم مراجعه کنيد.

٢ــ دربارٔه جهّنم و ويژگى هاى آن، آيات و روايات متعّددى آمده است که به برخى از آنها اشاره 
می کنيم:

ــ جهّنم، ريشه در تکبّر انسان دارد و تکبّر نيز از خصلت هاى اصلى شيطان است (سورٔه بقره: 
آئه ٣٤ و آئه ٨٧، سورٔه اعراف: آئه ٣٦ و سورٔه غافر: آئه ٢٧)، درحالى که بزرگى و کبريا ويژٔه پروردگار 

متعال است (سورٔه حشر: آئه ٢٣ و سورٔه اسراء: آئه ١٧).
ــ مشرکان راهى جز جهّنم ندارند (سورٔه حج: آئه ٣١ و سورٔه بّينه: آئه ٦).

ــ خلقت بهشت قبل از جهّنم است؛ امام باقر (ع) در اين باره می فرمايند: خداوند بهشت را 
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پيش از آتش آفريد؛ طاعت را پيش از معصيت، رحمت را پيش از غضب، خير را پيش از شر، زمين 
را پيش از آسمان، زندگى را پيش از مرگ، خورشيد را پيش از ماه و نور را پيش از تاريکى (روضٔه 

کافى: ص ١٤٥).
ــ دوزخ داراى درکات١ است و گفته اند که هشت طبقه دارد و پايين ترين آن جهّنم است؛ طبقات 
باالى آن به ترتيب، لَطْٰى، ُحطََمة، َسَقر، َجحيم، َسعير و هاوية هستند (مجمع البيان، چاپ صيدا، ج ٣، 

ص ٣٣٨).
ــ جهّنم االن موجود است (سورٔه توبه: آئه ٤٤ و سورٔه عنکبوت: آئه ٥٤).

ــ چگونه زندگى کردن مهم ترين سؤالى است که پاسخ درست آن سبب می شود انسان به بهشت 
نائل شود و از عذاب رهايى يابد.

ب) منابع
١ــ عالوه بر منابع ذکر شده در درس هاى پيش، جلد دهم از مجموعٔه معادشناسى تأليف عالمه 

محمدحسين حسينى طهرانى توصيه می شود.(معلم و دانش آموز)
٢ــ نهج البالغه؛ خطبٔه ١٨١ (معلم و دانش آموز)

٣ــ مواقف حشر؛ استاد محمد شجاعى، کانون انديشٔه جوان (معلم و دانش آموز)
٤ــ بازگشت به هستى؛ استاد محمد شجاعى، کانون انديشٔه جوان (معلم و دانش آموز)

٥ ــ تجسم عمل و شفاعت؛ استاد محمد شجاعى، دانش و انديشٔه معاصر (معلم و دانش آموز)
٦ــ آموزش عقايد؛ استاد محمدتقى مصباح يزدى، سازمان تبليغات اسالمى (معلم)

٧ــ واژه نامٔه قرآن؛ مصطفى اسرار، انتشارات چوگان (معلم و دانش آموز). اين کتاب که براى 
کمک به ترجمه است، در تمام درس ها کاربرد دارد.

١ــ درکات، در مقابل درجات قرار دارد. درجات، مرتبه های روبه باال و درکات مرتبه های روبه پايين است.
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کتاب دين و زندگى (٢)، مانند کتاب سال پيش، داراى سه مرحله است. مرحلٔه 
اّول آن شامل نه درس است که با پايان يافتن آن وارد مرحلٔه دوم می شويم. مرحلٔه دوم 
براى تجديد عهد سال گذشته است؛ به همين علت، صفحه اى به عنوان يادآورى قرار 
داده شده است تا دانش آموزان چگونگى عهدبستن را مرور کنند و جايگاه تجديد عهد را 
بيابند. تجديد عهد موضوعى است که هر از چندگاهى به مناسبتى در زندگى اتفاق می افتد 
و معموالً اين تجديد عهد، پس از مطالعه و تفکر پيش می آيد. اکنون نيز که تفکر دربارٔه 
معاد صورت گرفته است و دانش آموزان با عاقبِت انسان در آخرت بيشتر آشنا شده اند، 
فرصت مناسبى براى يادآورى عهد اصلى و قدم گذاشتن در راه زندگى است تا با تجديد 

و تقويت آن، انجام دادن برنامه هاى زندگى نيز پرشتاب تر شود.
که  نيست  بدين معنا  کتاب،  دوم  مرحلٔه  به  ورود  که  شد  يادآورى  نيز  اين  از  پيش 
دانش آموزان به مرحلٔه تصميم گيرى و تجديد عهد رسيده باشند يا ما به نحو صورى، اين 
کار را انجام دهيم بلکه درواقع، می خواهيم به آنان آموزش دهيم که از چنين فرصت هايى 

براى تفّکر و تصميم گيرى استفاده کنند.
تصميم گيرى و عهد و پيمان، شرايطى دارد که با برخى از آنها در سال پيش آشنا 
شده ايم. در اين جا نيز توکل و اعتماد بر خدا را مطرح می کنيم و تأثير آن را در تقويت 

تصميم گيرى نشان می دهيم.

مرحلة دوم: 
تجديد عهد
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اعتماد به او

قسمت اّول: کلّيات  

الف) اهداف
۱ــ هدف کلى: توجه به نقش توکّل و اعتماد به خدا در تقويت عهدها و پيمان ها و تسريع در 

حرکت به سوى خدا
۲ــ اهداف آموزشى:

ــ آشنايى با معنا و جايگاه توکل در قرآن
ــ توانايى تشخيص ميان توکل و خطر کردن (ريسک)

ــ توضيح اين که چرا فقط بايد به خدا توکل کنيم.

ب) پيش دانسته ها
پيش دانسته هاى اصلى اين درس، همان مطالبى است که در بخش يادآورى آمده است. چگونگى 
تصميم گيرى، مراحل و مراتب عهد و پيمان، عوامل و شرايطى که به تقويت يک عزم يا تصميم کمک مى کنند، 

مانند مراقبه و محاسبه، از جملٔه اين پيش دانسته هاست که دانش آموزان در سال اّول آموخته اند.

ج) اصطالحات علمى درس
۱ــ توکل؛ يکى از اصطالحات مهم قرآنى و دينى و از موضوعات مهم اخالق اسالمى است. 

اين درس، دربارٔه اين اصطالح است.
۲ــ خطر کردن؛ اين اصطالح، معموالً در جايى به کار مى رود که شخص عملى را انجام مى دهد 
اگر  مى گيرد.  پيش  بى احتياطى  و  ندارد  چندانى  آشنايى  آن  احتمالى  خطرات  با  که  مى رود  را  راهى  يا 
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بخواهيم براساس علم اخالق توضيح دهيم، شجاعت که يک فضيلت اخالقى است، حّد وسط ميان 
ترس (ُجبن) و بى باکى (تهّور) است. برخى افراد نمى توانند تصميم هاى بزرگ بگيرند و اين ناشى از ترس 
آنهاست؛ برخى افراد هم بدون محاسبه، تصميم هاى بزرگ مى گيرند و اين ناشى از تهّور آنهاست،   کار 
چنين افرادى را ريسک و خطر کردن مى گويند. آنان که با محاسبه و مشورت و تعقل تصميم هاى بزرگ 

مى گيرند، اهل شجاعت اند.

د) ارتباط با درس قبل
اين درس، با مجموعٔه مرحلٔه قبل ارتباط دارد اّما اين ارتباط از قبيل ارتباط مفهومى نيست. 
اين درس، به عنوان مرحلٔه دوم با درس هاى گذشته به عنوان مرحلٔه اّول ارتباط دارد. اين ارتباط، در 

ابتداى مرحلٔه دوم توضيح داده شده است و به تکرار آن نيازى نيست.

هـ) محورهاى اصلى درس
تجديد کنيم و  دربارٔه معاد و عاقبت انسان، الزم است پيمان خود را با خدا  ۱ــ پس از تفکر 

مصّمم تر در راه سعادت گام برداريم.
۲ــ يکى از عوامل تقويت عزم و استوارى در عهد و پيمان، توکل و اعتماد به خداست.

۳ــ همان طور که قرآن کريم سفارش مى کند، توکل به جاى تعقل و مشورت نيست بلکه کمک کنندٔه 
به آنهاست.

۴ــ هر قدر تصميم ها و پيمان هاى انسان، بزرگ تر باشد، به اعتماد بيشتر به خدا و توکل بيشتر 
به او مورد نياز است.

۵  ــ توکل، با خطر کردن تفاوت دارد. توکل، نشانٔه شجاعت و ريسک کردن نشانٔه تهّور است 
که صفت خوبى نيست.

۶  ــ پيامبران بزرگ الهى که رسالت بزرگى برعهده داشته اند، با توکل بر خدا و ايمان به او، مبارزه 
را به پيش مى برده اند.

۷ــ مالک توکل به خدا و اعتماد به او، توانايى خداوند در برآوردن حاجات، دانايى او به عوامل 
سعادت ما و قدرت مطلق خدا براى اجراى هر کارى است.
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قسمت دوم: سازمان دهى فعاليت  ياددهى ــ يادگيرى

الف) ارزشيابی از درس قبل
در ابتدای تدريس، بنابر موارد تعيين شده، از درس قبل ارزشيابی به عمل می آيد.

ب) آماده سازى و ايجاد انگيزه
براى ورود به درس مى توان از موارد زير استفاده کرد.

۱ــ طرح اين سؤال که «ميان اين مرحله و مرحلٔه قبل چه ارتباطى وجود دارد؟»
۲ــ ذکر داستانى دربارٔه افرادى که با يادآورى معاد و توجه به آن متحّول شده اند.

۳ــ استفاده از طرحى که ارتباط مرحلٔه اّول با دوم در آن ترسيم شده باشد؛ مانند طرح زير:

ج) اجزای تدريس
اين درس شامل اجزای زير است: 

اجزای تدريس رديف
قرائت و ترجمٔه آيات  ١

انجام فعاليت پيات آيات ٢
تبيين حقيقت توکل و رابطٔه آن با عزم ٣

انجام فعاليت ذکر نمونه ها ٤
طرح دو نکتٔه مهم  ٥
طرح گام چهارم ٦

١ــ قرائت و ترجمۀ آيات
در ابتدای تدريس، قرائت آيات تمرين می شود و ترجمٔه آنها تکميل می گردد. 

انديشه           تصميم     
پيام معاد:           کدام تصميم: 
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ـ   انجام فعاليت پيام آيات ٢ـ
پس از تمرين قرائت و تکميل ترجمه، دانش آموزان به تدبر در آيات می پردازند و به سه سؤال 
طرح شده، پاسخ می دهند و بدين ترتيب، يکی ديگر از روش های تدبر در قرآن را تمرين می کنند، روش 

طرح سؤال و گرفتن پاسخ از قرآن کريم. 
در سؤال اّول علت توکل بر خداوند مطرح شده است. در پاسخ اين سؤال بايد دانش آموزان 
می فرمايد  فرقان  سورٔه   ٥٨ آئه  اوست.  بر  اعتماد  و  توکّل  منشأ  که  کنند  توجه  خداوند  از  به  اوصافی 
خداوند زنده ای است که هرگز مرگ را نمی پذيرد و بر کار بندگان خود خبير و آگاه است. از آئه ٣٨ 
سورٔه زمر هم در می يابيم که تمام قدرت ها در اختيار اوست. تنها اوست که می تواند بدی را از ما دور 

کند و تنها اوست که نعمت ها را به ما می رساند و هيچ مانعی در مقابل او نيست. 
در سؤال دّوم علت اختصاص توکّل بر خداوند آمده است. علت چنين اختصاصی در همان آئه 
٣٨ سورٔه زمر ذکر شده است. کسی قدرت ايستادگی در مقابل ارادٔه خدا را ندارد. کسی نيست که 

بتواند در کار خدا دخالت کند و باز دارندٔه رحمت يا دور کنندٔه گزند باشد. 
 ١٥٩ آئه  بنابر  که  است،  شده  خواسته  بهتر  تصميم  به  رسيدن  راه های  از  يکی  سوم،  سؤال  در 

سورٔه آل عمران، مشورت   کردن می باشد. 
٣ــ تبيين حقيقت توکل و رابطه اش با عزم

معلم، ابتدا توکل را معنا می کند و نقش توکل را در تصميم گيری ها توضيح می دهد. آن گاه اين 
نکته را بيان می کند که توکل، جايگزين فکر کردن، مشورت کردن و سنجيده تصميم گرفتن نمی شود. 
لََنهديَنَُّهم  ِفينا  ٰجاَهدُوا  «َألّذيَن  که  است  متعال  خدای  وعده های  به  اعتماد  و  تصميم ها  پشتوانٔه  توکل، 
همٔه  شامل  بلکه  نمی شود  خالصه  دشمنان  مقابل  در  جهاد  به  خدا  راه  در  مجاهده  و  تالش  ُسبُلَنا». 

اقداماتی است که در چارچوب برنامٔه زندگی دينی و برای خدا صورت می گيرد. 
همچنين، الزم است که دبير بر دوره های نوجوانی و جوانی به عنوان دوران تصميم های مهم 
و سرنوشت ساز تأکيد کند و با ذکر نمونه های عينی و شواهد مختلف، نشان دهد که چگونه انسان های 
بزرگ توانسته اند با تصميم گيری های درست در دورٔه نوجوانی و جوانی، به مقام های بزرگی برسند. 
آنان که راه به جايی برده اند، معموالً کسانی بوده اند که در نوجوانی و جوانی بهترين تصميم ها را گرفته 
و از انرژی متراکم اين دوران به نحو مطلوب  استفاده کرده اند. در مواردی نيز، برخی در سنين باالتر 

کارهای بزرگی کرده اند اّما اين ها استثنا بوده اند. 
نياز  دبير  است  الزم  زندگی،  در  مهم  تصميم های  گرفتن  به  دانش آموزان  تشويق کردن  از  پس 
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بيشتر نوجوان و جوان به توکل را نيز تبيين کند. 
٤ ــ انجام فعاليت ذکر نمونه ها 

برای اين که دانش آموزان به اهميت رابطٔه توکّل و تصميم بيشتر پی ببرند و با نمونه های عينی آشنا 
شوند، اين فعاليت درخواست شده است. اّول، نمونه هايی از تاريخ پيامبران و اسالم: 

پيامبران  از  خود  او  است.  بزرگ  تصميم های  از  سرشار  ابراهيم  حضرت  زندگی  که  می دانيم 
اولوالعزم است و به داشتن صفت عزم مشهور است. از همان دورٔه نوجوانی تصميم های بزرگ او آغاز 
می شود. در ابتدا با منطق قوی از سرپرست خود آزر می خواهد که بت پرستی را کنار بگذارد. پس از 
چندی به مبارزه با عقايد نمرود و تابعان او رفت؛ وارد بت خانٔه شهر شد و بت ها را شکست نمروديان 
وی را در آتش افکندند ولی خداوند آتش را بر او گلستان کرد. پس از آن به سرزمين فلسطين مهاجرت 
آن جا  به  را  خود  خانوادٔه  و  کرد  مهاجرت  حجاز  به  بعد  سال ها  پرداخت.  يکتا پرستی  تبليغ  به  و  کرد 
برد. بعدها بار ديگر مهاجرت کرد و به تجديد بنای کعبه، کانون يکتا پرستی پرداخت. در اواخر عمر به 
فرمان خدا تصميم گرفت فرزندش اسماعيل را قربانی کند، که از امتحان الهی سربلند بيرون آمد و خداوند 

گوسفندی را برای قربانی به او هديه کرد. همٔه اين تصميم های بزرگ نيازمند عزم بزرگ است. 
زندگی امير مؤمنان نيز همواره با تصميم هايی همراه بود که دين اسالم را حفظ می کرد و دعوت 

رسول خدا را پيش می برد مانند: 
اعالم ايمان خود در دعوت عشيرٔه اقربين در حدود ده سالگی.

همراهی پيامبر در تمام دورٔه سختی در مکه. 
خوابيدن به جای پيامبر در هنگام هجرت و پذيرش خطر شهادت. 

حضور در جنگ بدر، خندق، خيبر، ُاُحد، و ساير جنگ های پيامبر. 
کشتن عمرو بن عبدود در جنگ خندق. 

حمله به قلعٔه خيبر و به دست آوردن پيروزی در آن جنگ. 
دفاع جانانه از پيامبر در جنگ ُاُحد پس از فرار بسياری از همراهان پيامبر. 

تصميم به تحمل سکوت، پس از رحلت رسول خدا برای حفظ اسالم.
قبول خالفت در دوره ای که امت اسالم گرفتار انواع فتنه ها بود. 

عدم سازش با سران قاسطين و مارقين و ناکثين.
و ....

خود  پيرامون  زندگی  در  دانش آموزان  که  را  بزرگی  تصميم های  از  نمونه هايی  دّوم،  قسمت  در 
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سراغ دارند يا در همين سال ها کسانی در کشور خودمان داشته اند، بيان می شود: 
تصميم های مهم و بزرگ امام خمينی رهبر کبير انقالب و مقام معظم رهبری 

شهيد  همت،  شهيد  چمران،  شهيد  مانند  مقدس،  دفاع  دوران  مجاهدان  مهم  تصميم گيری های 
باکری و .....

تصميم گيری های بزرگ مردم که سبب حفظ انقالب شده است. 
تصميم گيری هايی که در ميان خانواده يا خويشان و يا دوستان اتفاق افتاده است. 

٥ ــ طرح دو نکتۀ مهم 
معلم ابتدا ارتباط اخالص و توکّل را توضيح می دهد. توکّل امری قلبی است و انسان بايد به 
جايی برسد که فقط به خدا دل ببندد و به او اعتماد کند. بسياری از افراد می خواهند توکل کنند اّما 
دلشان عمالً متوجه قدرت ديگر و جای ديگر است. آنها نمی توانند بگويند که ما توکّل کرديم و به جايی 

نرسيديم؛ خود همين بيان نشانٔه عدم توکّل آنان است. 
رابطٔه ديگر، رابطٔه ميان توکّل و احساس مسئوليت است. توکّل، جانشين تنبلی و ندانم کاری 
آن  انجام دادن  راه  در  قدم  و  شناخته  را  خود  مسئوليت  تدبير،  و  فکر  با  که  است  کسی  برای  و  نيست 
در  همواره  که  اطهارند (ع)  ائمٔه  و  پيامبر اکرم (ص)  متوکّل،  انسان های  برجستٔه  نمونٔه  است.  گذاشته 

انجام دادن مسئوليت های خود کوشا بوده اند. 
جامعٔه اسالمی و نظام اسالمی ما نيازمند همت های بلند، تصميم های بزرگ و به تبع آن، آدم های 
متوکّلی است که با عزم راسخ وارد زندگی اجتماعی شوند و کشتی امت اسالمی را در ميان توفان های 
سهمگين مستکبرين به پيش ببرند و عقب ماندگی های چند صد ساله را جبران کنند و زمينه ساز تمدنی 
ما  آورد.  خواهد  پديد  را  جهانی  عدالت  و  شد  خواهد  برپا  امام  عصر(ع)  دست  به  انشا ء الله  که  شوند 
معلمين به اندازٔه توان خود بايد بتوانيم اين بلند نظری ها را به دانش آموزان بدهيم و آنان را انسان هايی 
مصمم و متوکّل تربيت کنيم و آنها را از تنبلی و دون همتی دور سازيم. از اين رو ضروری است که اين 

قبيل نکات را در البالی تدريس خود بگنجانيم و توجه دانش آموزان را به آنها جلب کنيم. 
٦ ــ طرح گام چهارم

هر  گام، برنامه ای است که دانش آموزان، پس از آموزش نظری آن، بايد به طور عملی بردارند و 
تالش کنند آن را در زندگی خود رعايت نمايند. 

در اين درس، آنان برنامٔه توکل کردن را آموختند. اکنون که به پايان درس رسيده اند، با خدای 
توکّل،  شرط  مهم ترين  کنند.  رعايت  را  آن  شرايط  و  باشند  توکّل  اهل  بکوشند  که  می کنند  عهد  خود 
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تصميم گيری درست، حرکت به سوی عمل به آن تصميم و قبل از اين دو، مشورت کردن است. 
در  توکّل،  برنامٔه  خلقت)  و  جامعه  خانواده،  خدا،  خود،  با  (ارتباط  پنج گانه  برنامه های  ميان  از 
ارتباط با خداست. زيرا عمل توکّل دو طرف دارد: يک طرف توکّل کننده است و طرف ديگر کسی 

است که بر او توکّل و اعتماد می  کنيم وآن کس خداست. 
ما به طور نمادين گام چهارم را در کالس اجرا می کنيم تا خود اينکار زمينه ساز انگيزه در هر  يک 

از دانش آموزان باشد تا در برنامه ريزی شخصی خودشان اين برنامه را هم وارد کنند. 

د) انديشه و تحقيق
در اين بخش چهار تمرين قرار گرفته است: 

مشخص  را  توکّل  فوايد  تا  می کنند  مراجعه  درس  متن  و  آيات  به  دانش آموزان  اّول،  تمرين 
نمايند؛  فوايدی مثل تقويت عزم، تجديد محکم تر پيمان، ورود محکم تر و استوارتر در کارهای بزرگ، 
افزايش شجاعت، قدرت تحمل و صبر بيشتر، از دست ندادن آرمان ها، خسته نشدن در بين راه، دوری 

از تنبلی و …
هنگام  توکّل  به  نياز  بايد  دانش آموزان  و  است  توکل  و  عزم  ميان  رابطٔه  مورد  در  دوم،  تمرين 
تصميم گيرى را توضيح دهند. اين موضوع در کتاب درسى توضيح داده شده و گفته شده است که هرچه 

عزم بزرگ تر باشد، به توکل بيشترى نياز دارد. 
تمرين سو  م، براى رفع يک بدفهمى است و آن، اين که برخى توکل را بهانه اى براى توجيه تنبلى 
خود قرار مى دهند. دانش آموزان بايد با استفاده از آئه ۱۵۹ سورٔه آل عمران، اين موضوع را توضيح 
دهند. اين آيه دربارٔه پيامبر اکرم (ص) است. ايشان انسانى خستگى ناپذير و شجاع بود و به خاطر نجات 
انسان ها، با روى باز با مردم روبه رو مى شد. هم چنين، در همين آيه، خداوند از او مى خواهد که توکل 

بيشتر کند. روشن است که توکل سبب تنبلى نمى شود. 
تمرين چهارم، براى آن است که دانش آموزان، شرايط توکل درست را بيان کنند؛ شرايطى مانند 

انديشه و تفکر، مشورت با ديگران و انتخاب عاقالنه ترين هدف ها.

هـ) پيشنهاد
فعاليت اّول   ، يک کار تحقيقى ساده است که در مورد يکى از داستان هاى مثنوى انجام مى گيرد. 
اين تحقيق سبب آشنايى بيشتر دانش آموزان با ادبّيات ايران و آثار مولوى مى شود. دانش آموزان مى توانند 
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با مطالعٔه اين داستان، آن را در کالس براى ديگران بازگو کنند يا در قالب يک نمايش نامه به اجرا درآورند. 
داستان ياد شده در دفتر اّول مثنوى با عنوان قصٔه نخجيران و بيان توکل و ترک جهد  کردن آمده است. 
عده اى شکارچى در شکارگاهى که در آن جا شيرى سکونت داشت، شکار مى کردند. اين شير به شکار 
غذاى تو را  نکنى، ما  شکار ما حمله  گفتند: اگر به  شير  آنها به  آن ها حمله مى کرد و آن را مى خورد. 
تأمين مى کنيم. شير گفت: من بى وفايى هاى بسيار ديده ام و نمى توانم به عهد شما اطمينان داشته باشم. 
آنها گفتند: به قضا و قدر الهى دل خوش باش و به خدا توکل کن. شير گفت: همان کسى که توکل را 
به مردم آموزش داده است، همان پيامبر از ما خواسته که جّد و جهد و تالش کنيم. بدين ترتيب داستان 

ادامه مى يابد. در اينجا، چند بيت از اين شعر را که به توکل مربوط مى شود، از زبان شير مى آوريم.
است رهبر  توّکل  گر  آری  گفت 
بلند آواز  به  پيغمبر  گفت 
شنو الّله  حبيب  الکاسب  رمز 
رو توّکل کن تو با کسب، ای عمو
وارهی تا  نما  جّدی  جهدکن 

اين سبب هم سّنت پيغمبر است
ببند اشتر  زانوی  توکل  با 
مشو کاهل  سبب  در  توکل  از 
جهد می کن کسب می کن موبه مو
ابلهی بمانی،  جهدش  از  ورتو 

نحل است که نشان مى دهد شيطان بر چه کسانى مسلط  فعاليت دو   م، مراجعه به آئه ۹۹،سورهٔ 
نمى شود. 

و) ارزشيابی از ميزان يادگيری 
موارد زير برای ارزشيابی از دانش آموزان پيشنهاد می شود: 

ــ قرائت و ترجمٔه آيات 
ــ انجام فعاليت پيام آيات 

ــ تبيين حقيقت توکل
ــ تبيين رابطٔه عزم و توکل
ــ انجام فعاليت ذکر نمونه ها

ــ تبيين رابطٔه اخالص و توکل
ــ تبيين رابطٔه مسئوليت و توکل

ــ پاسخ به سؤال های انديشه و تحقيق
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ــ انجام فعاليت های پيشنهادی
ــ همکاری و مشارکت در تدريس

ــ داشتن دفتر کار منظم 

قسمت سوم: تمهيدات

الف) دانستنى هاى ضرورى و اطالعات مورد نياز معّلم
۱ــ مالک و مبناى توکّل: همان طورکه مرحوم مولٰى مهدى نراقى در کتاب «جامع السعادات» 
توضيح داده است، توکّل بر اين پايه استوار است که جز خدا مؤثرى در وجود نيست (المؤثَر فى الوجوِد 
االّ اللُّه) و اين يکى از مراتب توحيد است. در حقيقت، انساِن مّوحد مى تواند انسان متوکل باشد. کار 
شيطان اين است که انسان را از توحيد خارج کند و به شرک بکشاند. انسان بايد بکوشد که از اين 
حقيقت که مؤثرى جز خدا در عالم نيست، آگاه شود و قلبش نيز به اين حقيقت ايمان آورد. اگر اين گونه 
شد، حالت توکل در انسان پديد مى آيد و شک نمى کند که همٔه مخلوقات از آفتاب، ماه، ستارگان، ابر، 
باران، حيوان و انسان در قبضٔه قدرت الهى اند. چنان که خداى تعالى خطاب به پيامبر (ص) مى فرمايد: 
«و ما َرَمْيَت إذْ َرَمْيَت و لکّن اللَّه َرمٰى؛ هنگامى که تير انداختى تو نينداختى بلکه خدا انداخت» (سورٔه 

انفال: آئه ۱۷۰).
۲ــ داستاِن بستن زانوى شتر: اين داستان در کتاب «داستان راستان»، ص ۶۹، به نقل از 
کتاب «کحل البصر» تأليف محدث قمى، صفحٔه ۶۹، اين گونه آمده است که پيامبر اکرم (ص) همراه با 
اصحاب به سرزمينى مى رفتند. بعد از مّدتى راه پيمايى، در منزلى براى نماز پياده شدند. رسول اکرم(ص) 
بعد از پياده شدن از شتر به طرف آب رفتند ولى بعد از مدت کوتاهى به سوى مرکب خويش بازگشتند. 
اصحاب تعجب کردند و با خود گفتند: آيا پيامبر اين جا را براى فرود آمدن نپسنديده اند و مى خواهند 
فرمان حرکت دهند؟ اّما ديدند وقتى که ايشان به شتر خويش رسيدند، زانوبند را برداشتند و زانوهاى 
شتر را بستند و دو مرتبه به سوى آب روان شدند. اصحاب گفتند: اى رسول خدا، چرا از ما نخواستى 

که اين کار را انجام دهيم؟
فرمودند: هرگز از ديگران در کارهاى خود کمک نخواهيد و به ديگران اتّکا نکنيد؛ گرچه براى 
يک قطعه چوب مسواک باشد. از اين داستان دو نکته به دست مى آيد:  اّول اين که رسول خدا  (ص) در 
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عين توکل و اعتماد به خدا، شتر را آزاد در بيابان رها نکرد بلکه برگشت و زانوى آن را بست تا کار خود 
را به نحو درست انجام داده باشد. دوم اين که به ديگران آموزش داد که هر کس بايد کار شخصى اش را 

خود انجام دهد و آن را برعهدٔه ديگران قرار ندهد.
٣ــ چند حديث دربارۀ توکل: َمن تََوکََّل َعلَی اللِّه ال يُۡغلَُب َو َمن اعَتَصَم باللِّه ال يُْهَزُم ــ کسی 
که بر خدا توکل کند مغلوب نمی شود و کسی که به خدا پناه آورد شکست نمی خورد. (بحاراالنوار،             

ج ٧١، ص ١٥١)
ـ قوی ترين مردم در ايمان  امام علی عليه السالم: َاقَْوی الناس ايماناً َاکْثَُرهُم تََوکُّالً َعلَی اللِّه سبحانهـ 

کسانی هستند که بيشتر بر خداوند توکل می کنند. (غررالحکم و دررالکلم، حديث ٣٨٥٠)
: َمن َاَحب َاْن يکوَن َاقَْوی الناِس فَلَيَتَوکَّْل َعلَی اللِّه ــ کسی که دوست دارد قوی ترين مردم باشد 

بايد بر خداوند توکل کند. (تحف العقول، ص ٢)
گفت:  و  آمد  وی  نزد  جبرئيل  افکندند،  آتش  در  را  ابراهيم (ع)  حضرت  نمروديان  که  وقتی   :

خواسته ای داری که برآورده کنم؟ 
ابراهيم فرمود: از تونه، خدا مرا بس است و او بهترين وکيل است. 

ميکائيل آمد و گفت: خزانه های آب و باران به دست من است. اگر می خواهی آتش را خاموش 
می کنم. 

ابراهيم فرمود: نه، 
جبرئيل: پس از خدا بخواه. 

ابراهيم فرمود: همين قدر که می داند من در چه حالی هستم، کافی است. 
(بحاراالنوار، ج ٧١، ص ١٥٥)

ب) منابع براى معلم و دانش آموز
مجتبوى،  دکتر  ترجمٔه  مهدى نراقى،  مولٰى  جامع السعادات)؛  (ترجمٔه  اسالمى  اخالق  علم  ۱ــ 

انتشارات حکمت (براى معلم)
۲ــ تصميم هاى بزرگ اخالقى؛ محمدباقر پورامينى؛ کانون انديشٔه جوان (براى دانش آموز)

۳ــ جوان؛ محمدجواد رودگر، کانون انديشٔه جوان (براى دانش آموز)
۴ــ راهيان کوى دوست؛ استاد محمدتقى مصباح يزدى، انتشارات مؤسسٔه آموزشى و پژوهشى 

امام خمينى (ره) (براى معلم)
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براساس طرحى که در کتاب دين و زندگى (۱) پايه گذارى شده است، مرحلٔه سوم 
دربارٔه برنامه هايى است که هر فرد مسلمان بايد در زندگى خود اجرا کند تا به خوشبختى 
برنامه اى است؛ به اين صورت که  ارتباطى  ارتباط اين مرحله با دو مرحلٔه قبل،  برسد. 
در مرحلٔه اّول، با تفّکر در جهان خلقت و آيات قرآن فهميديم که انسان عاقبتى به نام معاد 
دارد و بايد خود را براى آن آماده کند. در مرحلٔه دوم ،تصميم گرفتيم که با تجديد عهد و 

پيمان، توشٔه خود را براى سفر آخرت تهيه کنيم.
اکنون، در مرحلٔه سوم تالش مى کنيم با برخى از برنامه هاى زندگى که همان توشه هاى 
سفر آخرت اند، آشنا شويم و براى آن ها برنامه ريزى کنيم. در ابتداى تدريس اين مرحله، 

ضمن مرور برنامه هاى سال پيش، اجراى آن ها را به دانش آموزان يادآورى مى کنيم.
همچنين به دانش آموزان تذکر می دهيم که برنامه های زندگی را بايد در پنج بخش 

تنظيم کنيم: 
١ــ در ارتباط با خدا
٢ــ در ارتباط با خود

٣ــ در ارتباط با خانواده
٤ــ در ارتباط با جامعه
٥ــ در ارتباط با خلقت

          
          

مرحلة سوم: 
در مسير


