
 نوان درسع محرم نهمشب 

 .کنمن اصرار نمیم مگسآیت 

 توضیح اجمالی درس

 گیری خطی است. گیری، به نام تصمیمهای تصمیمالف( هدف از این درس، آشنا کردن کودکان با یکی از آفت

 ب( برای این منظور از آیت مگس استفاده شده است. مگس از جمله آیات سلبی است.

ی پنجره ی پنجره مدام خود را به شیشه بکوبند. حتی اگر گوشهکه در پشت شیشهها این است یکی از عادات مگس

ی این اصرار شیشه عبور کنند. نتیجه میان ها توجهی نداشته و گویا اصرار دارند تا ازبرای خروج از محل باز باشد آن

 مگس هالکت اوست.

افتند. گیری به دام مییل است که در تورهای ماهیها نیز رفتاری مشابه مگس دارند؛ به همین دلکوسه و انواع ماهی

 هستند.  گیری خطیمگس و سایر جاندارانی که رفتاری مشابه او دارند، آیت تصمیمبر همین اساس 

گیری آیت روش غیرخطی است. او وقتی به مانعی دلفین در تصمیمها و کوسه، بر خالف مگس، ماهی

کند و اگر راهی نباشد از مختلف را برای عبور بررسی می هایرسد، راهگیری میهمچون تور ماهی

 پرد.روی تور می

کودک هر زمان متوجه شد تصمیم اشتباهی گرفته است ی حکمی این درس آن است که، پ( نتیجه

بالفاصله از آن تصمیم بازگردد و آن را اصالح کند. این همان معنای توبه و بازگشت از اشتباه 

 باشد.می

در مواجه با مسائل همانند دلفین رفتار کند و نه مانند  عنوان یک استراتژیست،آموزد که بهت( کودک می

ها را برای اجرا انتخاب های متنوعی بسازد. ثانیاً بهترین آنمگس. به این معنی که: اوالً تصمیم

 گیری شد، بالفاصله از آن بازگردد. کند. ثالثاً هر زمان متوجه اشتباهی در تصمیم

اگر تصمیمی غلط باشد  همیشه دور زدن و بازگشتن اشتباه نیست.گیرد که او در این درس عبرت می ث(

تکرار آن کار درستی نبوده و باعث نابودی او خواهد شد. اصرار بر یک تصمیم زمانی درست است که آن تصمیم درست 

 و حق باشد.

 عبرت عاشورایی

 

ایستادند و بر این تصمیم اشتباه خود پافشاری کردند در نهایت جهنمی  (عتمام کسانی که در برابر امام حسین ) -1

یزید با  (عحاضر نشدند از اصرار غلط خود برای بیعت کردن امام حسین )و شدند. آنها مانند آیت مگس رفتار کردند 

 دست بکشند.

 حر مانند مگس رفتار نکرد و بر اشتباه خود پافشاری نکرد و زمانی که متوجه شد تصمیم اشتباهی گرفته است از -2

 صمیم درست را جایگزین کرد.آن تصمیم برگشت و ت

 

 



 

بر سر بیعت نکردن با یزید از نوع اصرار آیت مگس نیست چرا که اصرار و پافشاری مگس  (عاصرار امام حسین ) -3

با یزید کار اشتباهی نبود که پافشاری بر روی آن  (عامام حسین ) بیعت نکردن بر روی یک کار اشتباه است اما

سازی را در قالب آیت عنکبوت دیدیم و گفته شد که تصمیم (عباه باشد. برای همین هم ما پافشاری امام حسین )اشت

 (سست نبودن ایمان) ویایستادگی ایشان بر این تصمیم از ایمان ق و سازی سست نبودیک تصمیم (عامام حسین )

 شود.میناشی ایشان 

 

 


