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 عمیق به باورهادقیق و گاه ن ، درس دوم
 

 نمایش یک باور  
ک است . نه به خاطر  گازی خطرنا که بخاری  که داخل آن همیشه شنیده بود  حرارت آتشی 

که باید از طریق لوله بخاری خارج بشوند. هست و خطر آتش گازهایی  سوزی، بلکه به خاطر 
گر لوله بخاری مشکلی می که ا گازها وارد فضای خپیدا دانست  انه بشوند، ممکن است کند و 

که در خانه هستند جانشان را از دست بدهند. هر سال کسانی  که پدر  ،همه  اّول فصل سرما 
اندازی آن سر زدن به پشت بام و بررسی دودکش بود انداخت، یکی از مراحل راهبخاری را راه می

گاز در بخاری ایجاد می که از سوختن  گازهایی  کتا مطمئن شود  امل خارج شوند، درست و 
 خواهند شد.

کردند. آن روز عصر با برادرش در خانه تنها بودند ، چشم مادر را دور دیدند و حسابی بدو بدو 
ی شمعک  کمی جابجا شد. خوشبختانه بخاری رو کرد و بخاری  وسط بازی با بخاری برخورد 

که تنش بسوزد، ضربه هم آنقدر محکم  که بدنش زخم نبود و آنقدر داغ نبود  شود. جای بود 
کردند و به بازی ادامه دادند. پدر و مادر هنگام غرو برگشتند. بعد از نماز  ببخاری را صاف 

کشید. بعد از مدتی مادر احساس  کمی باال  شام خوردند. هوا سردتر شد. مادر شعله بخاری را 
کرد. بچهبی کرد به خاطر خستگی بازی حالی  ها هم چندان سر حال نبودند. با خودش فکر 

حال برد، وقتی داشت خوابش میامروز عصر است. همه زودتر از هر شب به رختخواب رفتند. 
گهان پدر از رختخواب بلند شد و با ، با خوابیدن هر شب فرق داشتعجیبی داشت . نا

گفت:  کرد. هوای خانه سرد پدر پنجره...!!« گاز »صدای بلند  کرد و بخاری را خاموش  ها را باز 
گرمشان را پوشیدند. لباسشد. ل همه داشت بهتر میشده بود. اما حا بخاری را پدر های 

که لوله بخاری از جای خودش خارج شده. لوله بخاری را در جایش  کرد و متوجه شده  بررسی 
کرد. پنجره کمقرار داد و دوباره بخاری را روشن  گرم شد. به لطف خدا ها را بستند و  کم خانه 

گذشته ب گوششان  دانست ود. نزدیک بود همه شان در خواب بمیرند. همیشه میخطر از بیخ 
 که بخاری خطر دارد، اما تازه باورش شده بود. 
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که باید آنها را بدر زندگی ما قانون کافی نیست، باید بهقانون دانستن خشک و خالییم. اما دانهایی وجود دارد  آنها  ها 
کردن  باور داشته باشیم. گر ما قانونباور داشتن یعنی اعتماد  کردن بر اساس آن. ا ها را درست به یک حقیقت و رفتار 

که میسیم، یا به قانوننشنا که قانون نیستند و دانهایی  یم باور نداشته باشیم، یا به چیزهایی باور داشته باشیم 
 شویم.حقیقت ندارند، در زندگی با مشکالت بزرگی روبرو می

که باورها چگونه دبباورها، به خودی خود دیدنی نیستند.  کنیم باید یاد بگیریم  یدنی رای اینکه بتوانیم به آنها نگاه 
کسی باور دارد با نگاه دقیق و عمیق میچطور شوند. مثاًل می که  ک است»شود دید  برای  ؟یا باور ندارد« بخاری خطرنا

که یک باور را نمایش بدهیم. همین می کنیم   خواهیم سعی 

گروه کنید بنویسید کوتاه نمایشنامهیک زیر، ی هاشخصیتاز  ییکدرباره های سه نفره در  کالس اجرا  . و آن را در 
گرفته شده و شخصیت دوم برای یک نمایش جدی.  خوب است در شخصیت اول برای یک نمایش طنز در نظر 

که نمایش شما از مواجه شخ کنید  کنار شخصیت اصلی، یک یا دو شخصیت دیگر هم طراحی  صیت نمایش خود، 
  اصلی با آنها شکل بگیرد.

 ق لَّ َع آقای ُم شخصیت اصلی:  (1نمایشنامه 

که او  باور ندارد.« افتدپایین می ،هر چیزی رها شود»آقای معلق به جاذبه زمین و اینکه  ه زمین جاذب»اعتقاد دارد 
  «!!ندارد

 شخصیت اصلی: خانم خوش اخالق (2نمایشنامه 

که میخانم خوش اخالق یک مادر مهربان  از هر دستی بدهی از همان دست پس »گوید است. او به این ضرب المثل 
کس انجام بدهد، دیر یا زود نتیجه« گیریمی کاری برای هر  که هر  گردد، اش به خود او برمیباور دارد. او اعتقاد دارد 

کار باخبر نشود. کس از آن  گر به جز خداوند، هیچ   حتی ا
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گذشت  عفو و 
که دتمّد  که با توجه به هشدارها یزندگ یو قحط یو خشکسال دیباریباران نم گریها بود  کرده بود. مردم   یرا سخت 

تشان ۀبودند هم دهیفهم امبرشانیپ  رفتند:  امبرشانینزد پ همگی است، خودشان گناهان خاطر به مشکال
گر باران نبارد، همگ !خدا امبریپ یاـــ  گرسنگ یاز تشنگ یا کن میخواه یو    م؟یمرد؛ چه 
کوچک و بزرگ و پـــ  درخواست بخشش از خداوند و نماز باران از شهر  یتا برا دیو جوان، همه جمع شو ریزن و مرد، 

 ...  میبرو رونیب
که فرشته وح ابانیدر ب همه کس انینازل شد:در م یمشغول مناجات بودند  گناهان بزرگ یمردم  که مرتکب   یهست 

خواست یخداوند م ایگو شود.یتجاب نمآنها مس یمردم باشد، دعا انیاو هنوز توبه نکرده است. تا او در م شود،یم
ک شوند. پ گناهان پا کنند و از  گنهکار در خلو انیرا با مردم در م عخدا موضو امبریهمه مردم توبه  ت گذاشت. آن فرد 

 .  ردیبرود عذرش را بپذ شیآنکه آبرو یبتوبه نمود و از او خواست  شیخود با خدا
گاه با صدا مردم گنهکار بودند به نا  ق و بارش باران مواجه شدند ...رعد و بر یکه منتظر شناختن آن 
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کس یآمرزنده. خداوند تمام اریبس یعنی ،است« غّفار»خداوند  یهااز نام یکی که پش یگناهان هر  شده باشد و  مانیرا 
کرطور نهما آمرزد؛یم ردیبگ شیو تقوا را در پ یبخواهد راه درستکار  :دیفرمایم میکه در قرآن 

 َی ِعباِد  ای ُقل
ذ

َ
 َانُفِسِهم ی  َاسَرفوا َعل َن یاّل
 َتقَنطوا ِمن َرحَمِة اهلِل  ال

نوَب َجم غِفرُ یَ  اهلَل  إّنَ 
ُ

 ًعایالّذ
ح ُه ِانَّ   1ُم یُهَو الَغفوُر الّرَ

 بندگانم یبگو: ا
 دیاروا داشته یروادهیکه بر خود ز

 د؛ینشو دیاز رحمت خداوند نوم
 آمرزدمی را گناهان ۀخدا هم رایز

 .است مهربان ۀکه او، خود آمرزند
گنهکاران وعدغّف  خداوند کافۀ آمرزش داده استار به همه  کار زشتش پش یااست بنده ی، فقط   میشود و تصم مانیاز 

 انجام دهد: ستهیو اعمال شا ردیبه ترک آن بگ
کس نیقیو به  2یَلَغّفار  ِلَمن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل صاِلًحا ُثّمَ اهَتد یِانّ  َو  کند و ا یآمرزنده  که توبه  و  اوردیب مانیهستم 

 شود. تیانجام دهد و سپس هدا ستهیکار شا
که خود بسطهمان خداوند کسانیدعوت م گرانید یخشش خطابآمرزنده است، بندگانش را به  اریور  که  یکند. 

 یو هم موجب خشنود رندیگیرا به خود م یصفت اله یبخشند در واقع رنگ و بو یم شانیرا به خاطر خطاها گرانید
گناهانشان م زین داعمل ارزنده خ نیشوند و به سبب ایخداوند م یو هم خشنود گرانید که گذرد؛ همانیاز  گونه 

 فرموده است:
ن َیْغ ... 

َ
وَن أ اَل ُتِحُبّ

َ
  َلُکْم اهللَُّ  ِفرَ َوْلَیْعُفوا َوْلَیْصَفُحوا أ

ِحیم    3 َواهلَلُّ َغُفور  َرّ
را در  شانیهایکنند و خوب یپوشچشم مردمو باید از بدى 

ید خدا شما را بیامرزد؟ و آیا دوست نمی رند؛ینظر بگ دار
 مهربان است. ۀخدا بسیار آمرزند

 . داشت یخاص گاهین و جاأبود و ش نیمنؤرالمیکه از فرماندهان سپاه ام مالک اشتر است یاله یهااز انسان یانمونه
که یک  کوفه به آرامجناب مالک اشتر روز  که برا یفرد ۀبا برخورد زنند داشت،یمقدم بر یدر بازار   یمواجه شد 

شد، اما برخالف  یعصبان اریرفتار بسجناب مالک از این زباله به طرف او پرتاپ نمود.  یمشت گران،یخنداندن د
که منتظر دعوا  گرفت و رفت.  شیسخت بودند، راهش را پ ییانتظار حاضران 

کسیبه فرد ب مردم که با چه   ۀاز ترس مجازات فرماند زی، او نزشت را انجام داده است یشوخ نیا یادب فهماندند 
رفته و به نماز و دعا مشغول شد.  یبه داخل مسجدکه  دیدرا  شانیو ا دیدو وابه دنبال  ،السالمعلیهعلی سپاه امام 

 وعفو  یکه مرتکب شده بود تقاضا یحماقتبه خاطر نماز منتظر شد تا نماز جناب مالک تمام شود. پس از اتمام 
که او را از مجازات معاف دارد. از ایشان و  کردبخشش  گفتاما خواست  من تنها به  یکنیاشتباه م :مالک اشتر به او 

                                                            

 53. سوره مبارکه زمر، آیه 1
  82. سوره مبارکه طه، آیه 2
  22. سوره مبارکه نور، آیه 3
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کنم  یبه مردم آزار م لیدلیکه ب یفرد یم تا برااهتو به مسجد آمد یخاطر دعا برا خدا به راه راست  کهرساند دعا 
 1.دینما تشیهدا

 

 دادن تصویر یک باور گفتگو پیرامون نشان
که به قانونکنندها بر اساس باورهایشان زندگی میانسان کسانی  های حقیقی اعتقاد دارند و باورهای درستی دارند، . 

که قانونمسیر درستی هم برای زندگی خود در پیش می کسانی  های گیرند و همیشه خوشبخت خواهند بود. اما 
 شناسند و باورهای درستی ندارند ... . حقیقی را نمی

که یکی از قانون گفته شد، «. وند غّفار استخدا»های مهم زندگی ما این است  که  همانطور 
که نتیجه بد گر ما اشتباهی انجام بدهیم  ی غّفار یعنی آمرزنده. اینکه خداوند غّفار است یعنی ا

که به دنبال داشته باشد، خداوند شرایطی فراهم می ی آثار بد به جا مانده از بین برود. یعنکند 
کسی به این قانون باور داشته باشددر زندگی ما، امکان جبران اشتباهات وجود دارد گر   :. ا

گون زندگی ناامید نمیاواًل در موقعیت گونا گناهانهای   شود و از خداوند غّفار، آمرزش و جبران 
 گردد. خواهد و همیشه دنبال راه حل جبران و اصالح میو اشتباهاتش را می

کند؛ چون هم میتواند از اشتباهات و خطاهای دیگران چشمثانیًا می که پوشی  خداوند داند 
کند، پس او هم باید همین گناهان آنها را بیامرزد و آثار بد خطای آنها را محو  طور دوست دارد 

کند؛ هم می گر از خطای دیگران چشمداند عمل  کند، خداوند هم خطاهای او را جبران ا پوشی 
گر اشتباه آنها، مشکلی برای او پیش آورده باشد، خداوند میهم میو  ؛کندمی که ا تواند آن داند 

  .مشکل را از بین ببرد

o  گروه سه نفره کن دیکه دار یمختلف یدرباره باورهادر یک  مشترک بین باور چند از  یستفهرو  دیگفتگو  
کنید  گروه تهیه   .مورد( 5حدود )اعضای 

o کن گر بخواهید که  دیگفتگو  کدام از اا در قالب یک عکس نشان بدهید، آن عکس باید چگونه باورها را  نیهر 
 باشد.

o  کن. یباال را نقاش ستیل یاز باورهایکی 
o کنید و عکستوانید ایدهمی کنید. از این های خود را برای عکس اجرایی  گون تهیه  گونا هایی از باورهای 

 در مدرسه ترتیب دهید.« باورها»ها نمایشگاهی با عنوان عکس
                                                            

 های آسمان پایه هشتمپیام دومخالصه درس  .1
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کر شده در سوره غاشیه     باورهای ذ
ه را با دقت بیشتری بخوانیم. آیسوره این آیه  26خوب است یک بار دیگر برای بررسی باورها در سوره مبارکه غاشیه، 

گرامی پرسیده میاول،  که ظاهرًا از پیامبر  نای به مع« الغاشیة»کند. جلب می« الغاشیة»توجه ما را به شود، با سؤالی 
کس را فرامیحادثه که پوشاننده است و همه چیز و همه   گیرد و نامی است برای واقعه قیامت. ای است 

حِي  ْْحِن الر َّ  بخش مهربانبه نام خداوند هستی ِبْسِم اهَّلِل الر َّ

ِة ) ديُث اْلغاِشيَّ تاكَّ حَّ
َّ
ْل أ ک »ر آیا خب (1هَّ گیرحادثه هولنا  ؟به تو رسیده است« فرا

کسانی به میان می، 7تا آیه  2آیه  که در هنگام حادثه غاشیه، بدحال هستند.سخن از وضع و حال   آورد 

ٌة ) ِئٍذ خاِشعَّ ْومَّ  خوار و ذلیل،هایی در آن روز چهره (2ُوُجوٌه يَّ

ٌة ) ٌة ناِصبَّ کرده و خستگی به تن مانده، (3عاِملَّ  کار 

ْصىل ًة ) تَّ  شوند.میآتشی سوزان  وارد (4نارًا حاِميَّ

ٍة ) ُتْسىق ْْيٍ آِنيَّ  شوند.مینوشانده  جوشاناى از چشمه (5ِمْن عَّ

يٍع ) ر عاٌم ِإل َّ ِمْن ضَّ ْم طَّ ُ ْيسَّ َلَّ  ،تلخ یاز خارمگر طعامی ندارند  (6لَّ

گرسنگی چاق میکه نه  (7ِمْن ُجوٍع ) ل ُيْسِمُن وَّ ل ُيْغين  برد.را از بین میکند و نه 

کسانی سخن می16تا  8بالفاصله بعد از این آیات،آیات  که در هنگام غاشیه، خوشحال و راضی هستند. ، از   گوید 

ٌة ) ِئٍذ ناِعمَّ ْومَّ  ،انمشادهایی در آن روز چهره (8ُوُجوٌه يَّ

ٌة ) ْعِِيا راِضيَّ  ،از سعی خود خشنود (9ِلسَّ

ٍة  يف ن َّ ٍة )جَّ  واالمقام هستند. یدر بهشت (10عاِليَّ

ًة ) ُع فِيا لِغيَّ ْسمَّ  .شنوندمیاى در آن نبیهودههیچ سخن  (11ل تَّ

ٌة ) يَّ ْْيٌ جاِر  جاری هست. چشمۀ ،در آن (12فِيا عَّ

ٌة ) ْرُفوعَّ  بلندمرتبه هست؛هایی تخت ،در آن (13فِيا ُسُرٌر مَّ

ٌة ) ْوُضوعَّ ْكواٌب مَّ
َّ
 قرار داده شده؛هایی و جام (14وَّ أ

ٌة ) ْصُفوفَّ ُق مَّ اِر  ؛چیده شدهکنار هم هایی و پشتی (15وَّ َنَّ
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ٌة ) ْبُثوثَّ راِب ُ مَّ که پهن شدهفاخر  یهاو فرش (16وَّ زَّ  اند.ی 

کردن به پدیده شود. انگار این مطرح می هاپس از توصیف وضع و حال این دو دسته در آخرت، سؤال دیگری درباره نظر 
کردن در دنیا، در تعیین وضعیت افراد در آخرت مؤثر است.  نظر 

ْت ) ْيفَّ ُخِلقَّ كَّ ِبِل  ْنُظُرونَّ ِإَلَّ اْْلِ ال يَّ  فَّ
َّ
که چطور آفریده شده؟کننمینظر شتر مگر به  (17أ  ند 

ْت ) ْيفَّ ُرِفعَّ كَّ ماِء  که چگونه برافراشته شده؟ (18وَّ ِإَلَّ الس َّ  و به آسمان 

باِل  ْت )وَّ ِإَلَّ اْْلِ ْيفَّ ُنِصبَّ کوه (19كَّ که چگونه در جاو به   اند؟خود نصب شده یها 

ْت ) ْيفَّ ُسِطحَّ كَّ ْرِض 
َّ
گسترده شده (20وَّ ِإَلَّ اْْل که چگونه   ؟و به زمین 

کسانی در آیات بعدی خداوند به پیامبر محبوب خود دستور می کند؛ اما نه  کردن، توجه مردم را فعال  که با ذکر  ا ردهد 
 خواهند حقیقت را بشنوند.کنند و نمیمیپشت 

ٌر ) ِ ك  ْنتَّ ُمذَّ
َّ
ا أ ْر ِإَن َّ ِ ك  ذَّ  تذّکردهنده هستی؛ فقطتو ـــ ده تذّکر بپس  (21فَّ

ْيِطٍر ) صَّ ْم ِِبُ ِْيِ
لَّ ْستَّ عَّ کنی( ـــمسّلط بر آنها نیستی )نمی (22لَّ  توانی آنها را مجبور 

رَّ ) فَّ كَّ  وَّ 
َل َّ وَّ ْن تَّ کافر شودکسی را مگر  (23ِإل َّ مَّ کند و   .که پشت 

رَّ ) ْكبَّ ذابَّ اْْلَّ ُبُه اهَّلُل اْلعَّ ِ ذ  ُيعَّ  .کندپس خدا او را به عذاب بزرگتر، عذاب می (24فَّ

 فرماید.در پایان هم خداوند دو قانون مهم را بیان می

ْم ) ُ ْينا ِإياَبَّ  ؛به سوى ماستقطعًا بازگشتشان  (25ِإن َّ ِإلَّ

ْينا  لَّ ْم )ُث َّ ِإن َّ عَّ ُ  .ماستقطعًا بر عهده حسابشان سپس  (26ِحساَبَّ

 

تنها بر ها حساب همه انسانرسیدگی به »و « ستوند اخدا یها به سوبازگشت همه انسان»این دو قانون اینها هستند: 
کند و هر زندگی «.استعهده خداوند  کاری  کس هر  گردد ای داشته باشد، باالخره روزی به خداوند بازمییعنی اواًل هر 

که به حساب افراد رسیدگی میو با او مالقات خواهد داشت؛ و ثانیًا  کسی  کننده وضعیت آنهاست تنها  کند و تعیین 
 خداوند خواهد بود. 

ها تأثیری بر وجود  این قوانین ندارد. ولی به هر حال فقط رفتن انساناینها قوانین ثابت عالم است و پذیرفتن یا نپذی
که این قوانین را بپذیرند و به آنها باور داشته باشند، بر اساس آنها زندگی می که و . کنندکسانی  فقط همین معلوم است 

 رسند. افراد به خوشبختی و خوشحال می
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که همه انسانزیرا زمانی می کآن روز حال شوند. کنند، چون با آنها روبرو مینون را باور میها این دو قارسد  ه کسانی 
 اند و اآلن هم فرصت تماماند خیلی بد است، چون این قوانین را در زندگی رعایت نکردهها را باور نداشتهاین قانون

که به قانون رویش باور نداشته و به همین دلیل کسی  چیزی نکاشته و در فصل  شده و آنها خسارت دیده هستند. مثل 
که بر اساس این قانونبرداشت، محصولی برای برداشت ندارد. اما در همان روز،  کردهحال افرادی  خیلی  اندها زندگی 

کردهها باور داشتهخوب است. زیرا از قبل به این قانون کارشان را برداشت اند و آنها را رعایت  اند و حاال نتیجه 
گمی که  کسی  کرده و حاال در فصل برداشت، محصول خوبی درو میکنند. مثل  کاشته و از آن مراقبت   کند. ندم 

که خداوند در ابتدای سوره، تصویر مفّص  در  لی از وضعیت افراد بدحال و خوشحالشاید برای ایجاد همین باور باشد 
 ها نشان داده است.مواجهه با این قانون

که پیامبر مهرباو شاید  ها، با توجه درست به پدیدهها کنند تا انسانن به امر خداوند، تالش میبرای همین هم هست 
کنند.را « محاسبه الهی»و « بازگشت به خداوند»های قانون  باور 

 

  تمرینی در مشاهده باورها    
که باید به آنها باور داشته باشیم:   اینها برخی از قوانین ثابت زندگی هستند 

  ،1.و قلب احمق در پشت زبانش قرار داردزبان عاقل در پشت قلب اوست 
گوید بدون فکر آید میمی، اّما احمق هر چه بر زبانش کندرها نمی عاقل زبانش را بدون مشورت و فکر و سنجشیعنی ) 

 گیرد(.و دّقت، پس زبان عاقل از قلب او و قلب احمق از زبان او فرمان می
 كسی كند، و از خدا  است خوش به حال  كند، با قناعت زندگی  كار  كه به یاد معاد باشد، براى حسابرسی قیامت 

 2راضی باشد.
  كه به تو كه مانند ، دهدمیهشدار كسی   3.دهدمیمژده به تو كسی است 
كه تو را ) كسی  كرد، انگار به تو خبر خوبییعنی  كارت  كار اشتباهی بر حذر داشت و متوجه عاقبت بد  ون به تو چداده،  از 

كه دچار آن عتقبت بد نشوی و خبر خوش عاقبت خوبی را به تو داده كرده   .(كمک 
 كنی میزبان تربیت نشده، درنده گر رهایش  كه ا  4گزد!اى است 

                                                            

 40نهج البالغه، حکمت  .1
 44نهج البالغه، حکمت  .2
 59نهج البالغه، حکمت  .3
 60نهج البالغه، حکمت  .4
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 كه گردد، سخن اندك  هنگامی  كامل   1شود.میعقل 
 كه می شخص به اندازههر  ارزش  2.دهدآن را نیکو انجام میداند و چیزی است 
  كه گفتن كسی  ى« دانمنمی»از  كت و نابودى میرو  3رسد.گردان است، به هال

 

o  کن. چنددر جدول زیر که قبمی باور خود را یادداشت  اًل از توانی این باورها را از بین قوانین باال، یا فهرستی 
کرده کنی.باورها تهیه   ای و یا موارد دیگر  انتخاب 

o  کن کنی.این باورها را در خودت هر روز سعی   مشاهده 
o کن:ستون کامل   های جدول زیر را در رابطه با مشاهده هر باور 

که باور دارد  مثال: ک است»کسی  گر وسط بازی به بخاری بخورد و بخاری جابجا شود، خیلی نگران می«خراب بودن لوله بخاری خطرنا شود. قبل از ، ا
کند تا پدر و مادرش متوجه  کهنشوند، به لوله بخاری توجه میاینکه بخواهد جای بخاری را درست  گر نتواند مطمءن شود  که جابجا نشده باشد. ا  کند 

کنند، حتمًا ماجرا را به بزرگترها می که او را دعوا  گر نگران باشد  ست. گوید. چون پای مرگ و زندگی در میان اوضعیت لوله بخاری مناسب است، حتی ا
گر نگوید یعنی به خطر مرگ و زندگی خرابی لول  ه بخاری باور ندارد!!ا

 چگونگی مشاهده باور محل مشاهده باور باورهای من

 دا شیجآنجایی که به بخاری خوردم و بخاری جا خراب بودن لوله بخاری خطرناک است
ه ا بر ترسیدم دعوایم کنند ماجرابا اینکه می

 .پدرم گفتم تا لوله بخاری را درست کند

   
   
   
   
 

o گر یکی از باورهای خود را نتوانسته کنی، فکر میا  چه بوده است؟علت آن کنی ای مشاهده 

............................................................................................................................................................................................ 

o که موفق به مشاهده آنها شدی با مصاحبه اعضای خانواده و دوستانت  درباره آن دسته از باورهای خودت 
کنند؟هم میآنها آیا  کن. ببین کدام از این باورها را در شما مشاهده  و نتیجه را در جدول زیر عالمت  توانند هر 

 بزن: 
                                                            

 71نهج البالغه، حکمت  .1
ِ اْمِرٍئ َما ُیْحِسُنه: 81نهج البالغه، حکمت  .2

ُکل   ِقيَمُة 
 85 نهج البالغه، حکمت .3
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 مشاهده توسط دوستان خانوادهمشاهده توسط  باورهای مشاهده شده من
   
   
   
   
   
 
 


