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 طرح درس انتخاب برای نوجوان دبیرستان دوره اول

 سازیانگیزه
 قهرمان( بازنده 1355های ایران سال داستان ابراهیم هادی )فینال قهرمانی باشگاه

گرفت هم به  یم ینقد یزهبود. مقام اول مسابقات ، هم جا 1355باشگاه ها در سال  یمسابقات قهرمان
 ییدمطلب را تا ینا یدد یمسابقه از او م یکبود. هر کس  یدر اوج آمادگ یمرفت. ابراه یکشور م یانتخاب

 .یستن یمابراه یفحر یکس یلوک 24گفتند: امسال در  یم یانکرد. مرب یم
که برگزار کرد به  ی. با چهار کشتیداشترو برم یشاز پ یکی یکیهمه را  یمشروع شد. ابراه مسابقات

 برد. یباال م یازبا امت یاکرد  یضربه م یاها را  ی. کشتیدرس ینهائ یمهن
با  ینهائ یمهن یدار. در دیمل یمره ت یاز باشگاه ما م یرگ یکشت یهامسال  ید،گفتم: مطمئن باش یمرفقا به
 رفت. ینالبرنده شد. او با اقتدار به ف یمابراه یمطرح بود ول یلیخ یفشحر ینکها

 جهان شده بود. یبود که همان سال قهرمان مسابقات ارتش ها یاش کس یانیپا حریف
 یلی. خیدمرو د یفتحر یرختکن و گفتم: من مسابقه ها یتو یمابراه یشرفتم پ ینالاز شروع ف قبل
انتخاب  یمل یممن مطمئنم امسال برا ت یر،بگ یجون، تو رو خدا دقت کن. خوب کشتفقط ابرام  یفه،ضع

 .یشیم
بست.  یکفشش را م یبندها یمکه ابراه یکرد. در حال یگوشزد م یمها را به ابراه یهتوص ینآخر مربی،

 بعد با هم به سمت تشک رفتند.
هم وارد شد. هنوز  یمابراه یفتشک رفت. حر یرو یمتماشاگر ها نشستم. ابراه ینرفتم و ب یعسر من

 سالم کرد و دست داد. یفشجلو رفت و با لبخند به حر یمبود. ابراه یامدهداور ن
او  یفتکان داد. بعد هم حر ییدسرش را به عالمت تا یمگفت که متوجه نشدم. اما ابراه یزیاو چ حریف

 تماشاگرها به او نشان داد! ینسالن ب یرا در باال ییجا
 سکوها نشسته. یبه دست، باال یحتنها ، تسب یزن یرپ یدمهم برگشتم و نگاه کردم. د من

 یچارهکرد. ب یرا شروع کرد. همه اش دفاع م یبد کشت یلیخ یمچه گفتند و چه شد. اما ابراه نفهمیدم
و  یمرب هاییاداز فر یزیانگار چ یمگرفت. ابراه یشکرد که صدا ییداد زد و راهنما ینقدر، ا یمابراه یمرب
 کرد! ی. فقط وقت را تلف میدشن یمن را نم یدادزدن ها یحت

هم با  یمکرد. ابراه یکرد. مرتب حمله م یدابود اما جرأت پ یدهترس یلیدر ابتدا خ ینکهبا ا یمابراه حریف
 مشغول دفاع بود. یخونسرد

سه اخطاره شد و باخت و  یمهم ابراه یانداد. در پا یماخطار را به ابراه یناخطار و بعد هم دوم یناول داور
 شد! یلوک 24قهرمان  یمابراه یفحر
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خوشحال بود! انگار که خودش قهرمان شده! بعد هر دو  یمبرد ابراه یرا باال م یفداور دست حر وقتی
 را بغل کردند. یکدیگر یرگ یکشت

در  یرگ ی! دو کشتیدرا بوس یمکرد خم شد و دست ابراه یم یهگر یکه از خوشحال یدر حال یمابراه حریف
 آمدم. یمسمت ابراه یت. با عصبانیینپا یدمسکوها پر یحال خروج از سالن بودند. من از باال

 یبا مشت زدم به بازو یتبود؟ بعد هم از زور عصبان یچه وضع کشت ینزدم و گفتم: آدم عاقل، ا داد
 معطل نکن.بگو، ما رو هم  یریبگ یکشت یخوایو گفتم: آخه اگه نم یمابراه

 یشرفت تو رختکن، لباسها یعحرص نخور! بعد سر ینقدرگفت: ا یشگیآروم و با لبخند هم یلیخ ابراهیم
گوشه  یکزدم. بعد  یمشت م یواربه در و د یتانداخت و رفت. از زور عصبان یین. سرش را پایدرا پوش

 آروم شدم. راه افتادم که بروم. یگذشت. کم یساعت یمنشستم. ن
ها و رفقا دور هم  یلاز فام یبا مادر و کل یمابراه ینالف یفرزشگاه هنوز شلوغ بود. همان حردر و جلوی

همان آقا مرا صدا کرد. برگشتم و با اخم گفتم: بله؟! آمد به  یکدفعهخوشحال بودند.  یلیبودند. خ یستادها
 !فرمایش؟گفتم:  یتدرسته؟ با عصبان ید،آقا ابرام هست یقسمت منو گفت: شما رف

. من قبل مسابقه به آقا ابرام گفتم، شک ندارم که از شما یددار یبا مرام یقمقدمه گفت: آقا عجب رف بی
 یعضا یلیکن ما خ یسالن نشستند. کار یما رو داشته باش، مادر و برادرام باال یخورم، اما هوا یم

 .یمنش
اش گرفت و  یهه. بعد هم گرمادرم چقدر خوشحال یدون یسنگ تموم گذاشت. نم یقتونادامه داد: رف بعد

چقدر  یدون یداشتم، نم یاجاحت یلیمسابقه هم خ ینقد یزهگفت: من تازه ازدواج کرده ام. به جا
 خوشحالم.

ماجرا از چه قرار  یدمسکوت کردم و به چهره اش نگاه کردم. تازه فهم ی. کمیمبودم که چه بگو مانده
کارو  ینا یدنکش یو سخت ینهمه تمر ینم بودم، با اداش ابرا یجون، اگه من جا یقبوده. بعد گفتم: رف

 مثل آقا ابرامه. یبزرگ یکارا مخصوص آدما ینکردم. ا ینم
خوشحال و خندان انداختم و حرکت کردم. در راه به  یرزنبه آن پ ینگاه یمکردم. ن یآن پسر خداحافظ از

 !یادگذشت کردن، اصالً با عقل جور در نم ینطورکردم. ا یفکر م یمکار ابراه
، دارد و حاکم شهر یاجدر مسابقه احت یبه قهرمان یفشحر یدفهم یوقت یول یایکردم، پوریخودم فکر م با

 ...یمباخت. اما ابراه یفشکرده، به حر یتآنها را اذ
 یو خوشحال یرزنآن پ یلبخند ها یادبود افتاده.  یدهمدت کش یندر ا یمکه ابراه یسخت یها ینتمر یاد

 !یمابراه ینا یهام گرفت. عجب آدم یهگر یکدفعهآن جوان، 
 یمسالم بر ابراه کتاب
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فداکاری و قهرمانی را توضیح دهیم، داستان پوریای ولی افسانه است ولی این داستان نیست  ارزش
 واقعیّت است.

 اندیشه اقناع
قهرمانی و  ها )ابراهیم وقتی که حریف با او صحبت کرد خود را میان یک دوراهی دید:به دوراهی وصل

، با دو ما همیشه در حال انتخابیمها، گذشتن از خود و رسیدن به خدا(، رسیدن به نتیجه تالش

 شویم:های مختلفی روبه رو میراهی
 فحش دادن و خوش زبانی •
 ندرس خواندن و درس نخواند •
 مسخره کردن و مودب بودن •
 تالش و تنبلی •

 یعنی: در حال انتخابیم، همیشه

 هر لحظه •
 هر ساعت •

 هر زمان و مکان •
 توان انتخاب کرد.ترین شرایط هم میانتخاب کنیم تا به مرحله بعد برویم، حتی در سخت باید

 احساس پرورش
کنیم. شنیده؟ اگه اکثریت نشنیده بودند تعریف میرو کی / ز دانش آموزان: داستان شهید نیریا السؤ

 1)داستان شهید نیری(
 که: کندیم یفتعر «یّرین یاحمدعل» یداز دوستان شه ینور محسن

 دانمیاز تو دارم نم یسؤالاما  یمبا هم بود یشههم یکه احمد من و تو از بچگ یدمبار از احمد پرس یک»
بحث را  خواستیزد و م یاما من... لبخند یدکرد یقدر رشد معنو ینشما ا یرچند سال اخ ینچرا در ا

! با ی؟: طاقتش را دارفتاصرار سرش را باال آورد و گ یبعد از کل یمالم را پرسؤعوض کند اما دوباره س
 تا بهت بگم. ینرو؟! گفت بنش یتعجب گفتم: طاقت چ

آن  یدماوند. شما تو یمفته بودمسجد ر یهامحل و بچه یروز با رفقا یکو گفت  یدکش یقیعم نفس
رو  یکتر یناز بزرگترها گفت: احمد آقا برو ا یکیبودند.  یو سرگرم یهمه رفقا مشغول باز یدسفر نبود

                                                 
های جایگزین: شهید رجائی و دورکردن راه خانه از مدرسه دخترانه برای نگاه نکردن به نامحرم. داستان موسی و داستان 1.

 دختر شعیب: تمشی علی استحیاء.
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من  یاررو نشان داد گفت اونجا رودخانه است برو اونجا آب ب یی. بعد جایمدرست کن یتا چا یارآب کن و ب
شدم تا چشمم به رودخانه  یکها به رودخانه نزدها ودرختبوته یالنبود از البه یادیهم راه افتادم. راه ز

چه کار  دانستمیکرد نم یدنانداختم و همانجا نشستم! بدنم شروع به لرز ییندفعه سرم را پا یکافتاد 
 گناه بزرگ انجام دهم. در پشت یک یتم به راحتتوانسیشدم. من م یها مخفکنم! همان جا پشت بوته

 یاخدا»دختر جوان مشغول شنا کردن بودند. من همان جا خدا را صدا کردم و گفتم:  ینها چندآن بوته
اما به  شودیکس هم متوجه نم یچکه من نگاه کنم ه کندیمن را وسوسه م یطانکمکم کن اآلن ش

 .«گذرمیگناه م ینخاطر تو از ا
بودند. من هم شروع  یها مشغول بازآوردم. بچه آب یگرد یرا از آن جا برداشتم و از جا یخال یکتر بعد

 یادمبود.  یاز چشمانم جار طورینچشمانم رفت. اشک هم یدود تو یلیبه آتش درست کردن بودم خ
من « داشت. هددوست خوا یلیکند خداوند او را خ یهخدا گر یهرکس برا»افتاد که حاج آقا گفته بود: 

منقلب بود. از آن  یلی. حالم خکنمیم یهخدا گر یبه بعد برا ینگفتم از ا ریختمیکه اشک م ینطورهم
طور که داشتم اشک  ینآمده بود هنوز دگرگون بودم. هم یشپ یمکه در کنار رودخانه برا یامتحان سخت

عبارت را  ینکه ا ینبه محض ا« ا اهلل...ی یااهلل»با توجه گفتم:  یلیخ کردمیو با خدا مناجات م ریختمیم
ها صدا ها و درختو تمام کوه هایزهبلند شدم. از سنگ ر یمناخودآگاه از جا یدمشن ییصدا تکرار کردم

َّواُلوح»: گفتندی. همه مآمدیم َّربَّاْلالئکه َّو ا ئ ُی  وسَّرا َّدقی وُح )پاک و مطهر است پروردگار ما و  «ُسب 

ها متوجه بچه یدمدم دناباورانه به اطراف خودم نگاه کر یدمصدا را شن این یپروردگار مالئکه و روح( وقت
صدا را  یناز همه ذرات عالم ا رفتمیبه اطراف م لرزیدیکه از وحشت م ینشدند. من در آن غروب با بدن

 !«شنیدمیم
از عالم باال به  ییآرام ادامه داد: از آن موقع کم کم درها ییسکوت کرد. بعد با صدا یبعد از آن کم احمد

  1«نکن. یفماجرا را تعر ینا یکس یام براتا زنده»من باز شد! احمد بلند شد و گفت:  یرو
ها انتخاب در آن است که: اگر انتخاب صحیح نداشته باشیم بعدها دچار افسوس و ای کاش گفتن اهمیت

 شویم.می
 2کردم. قرآن: ای کاش فالنی را دوست خود انتخاب نمی آیه
 آموز بدهیم.توانیم پیام دوست و معیارهای دوست خوب را به دانشاین قسمت از درس می در

 

                                                 
 .ش1386، انتشارات شهید ابراهیم هادی، چاپ نوزدهم  -زندگینامه و خاطرات عارف شهید احمدعلی نیری -«عارفانه»برگرفته از کتاب  1.

 لَمْ أَتَّخِذْ فُالناً خَلیالً لَیْتَنی یا وَیْلَتى   29الفرقان :  .2
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 رفتارسازی
 کنیم؟گیریم، در دو راهی چه میاز دانش آموزان مشارکت می سؤال با

 کنند تا انتخاب صحیحی داشته باشیم:که به ما کمک می مواردی
 انتخاب هدف .1

 دهیم.ن میها حقیقت وجود خود را نشاانتخاب با
 کنند.ها هستند که مسیر را برای ما مشخص میهدف این

 کل امرء ما یحسنه )داستان عالمه جعفری و ارزش انسان( قیمة
 :فرمودندیم یجعفر یمحمّد تق علّامه
به بحث و تبادل  یجمع شده بودند تا دربارۀ موضوع مهمّ« دانمارک»در  یاشناسان برتر دناز جامعه ایعدّه

 یست؟انسان به چ یبود: ارزش واقع یننظر بپردازند. موضوع ا
آن است.  یارارزش طال به وزن و ع یارمثالً مع یم؛دار یخاصّ یاراز موجودات، مع یلیسنجش ارزش خ برای

ارزش  یارارزش پول، پشتوانة آن است. امّا مع یارآن است. مع یفیّتبه مقدار و ک ینارزش بنز یارمع
 یست؟ها در چانسان

 را ارائه دادند. یخاصّ یارهایداشتند و مع ییهاها صحبتکدام از جامعه شناس هر
 یزیبه چه چ ینیدانسان چقدر ارزش دارد، بب یک یدبدان خواهیدیگفتم: اگر م ید،نوبت به بنده رس وقتی

 .ورزدیعشق م یزیعالقه دارد و به چه چ
 آپارتمان دو طبقه است در واقع ارزشش به مقدار همان آپارتمان است. یککه عشقش  کسی
 است. یزاناست، ارزشش به همان م ینشکه عشقش ماش کسی

 متعال است، ارزشش به اندازۀ خداست. یکه عشقش خدا یکس امّا
 یدندمرا شن یهاکه صحبت ییهاجامعه شناس یآمدم. وقت یینمطلب را گفتم و پا ینفرمودند: من ا علّامه

 و کف زدند. یستادندخود ا یپا یرو یقهچند دق یبرا
به  یکالم از من نبود. بلکه از شخص ین! ایزانآنها تمام شد من دوباره بلند شدم و گفتم: عز یقتشو وقتی

ُةَِِّقَّ»: فرمایندیم« نهج البالغه»است. آن حضرت در  ینام عل اََّّما ٍئَّما َّاَْمِ ی ْخِسُنُهَُُّکِ ُ  یارزش هر انسان ؛ی 

 .«داردیاست که دوست م یزیبه اندازۀ چ

از جا بلند شدند و  یعل یرالمؤمنینکالم را گفتم دوباره به نشانة احترام به وجود مقدّس ام ینا وقتی
 کردند. یچند بار نام آن حضرت را بر زبان جار

تومان پول باشد.  یلیونم 52( عاشق است که انسان )مثالً ین: عشق حالل به افرمودندیدر ادامه م علّامه
حرف  ینکه ا فهمدیدر واقع م آید؟ی!!!. چقدر بدش میلیونی!!! پنجاه می: آیندحال اگر به انسان بگو
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عشق به گناه و  یاگر کس ینیدبب ،معلوم شد یویعشق حالل امّا دن یفدر حقّ اوست. حاال که تکل ینتوه
 ارزش است! یداشته باشد چقدر پست و ب یتمعص

که در واقع آنقدر شرافت و  یاست. خون یفی. ثار اهلل اضافة تشرشودیکه ارزش ثار اهلل معلوم م اینجاست
متعال  یاست و ارزش آن به اندازۀ خدا یقابل ارزش گذار یاله یارهایکرده که فقط با مع یداارزش پ

 است.
 ی صحیحانتخاب گزینه .2

 نماهمیشه در انتخاب چند گزینه داریم: صحیح، خطا، صحیح آگاهانه انتخاب کنیم: باید
 ها بیشتر از استعدادها در زندگی ما مؤثرند.انتخاب نکته این است که: اولین

 انتخاب کنیم؟ چگونه
 حق و باطل بین
 ترصحیح و صحیح بین

 کوشی وتالشسخت .3
 هدفی انتخاب کردیم در راه رسیدن به آن باید به سختی بکوشیم. اگر

 های انتخابآخر: مانور روی یکی از مؤلفه نکته

  


