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ن ک تصوراال ح کنی؟یند، چه کار مای که اگر قرار باشد رهبری یك جمع را به تو بسپارتا به حال به این فکر کرده

 دیگر اختالف دارند!بینی اعضای آن به شدّت با یکمی شوی ومی معوارد آن ج

هده را بر ع هدایت آن خواهند تااز تو می و یا گروه سرود مدرسه است. آموزان دبستانیدانشاز مثالً یك تیم ورزشی 

وع ه یکی یکی شررسد. اعضای گرومی گروه و شروع کار تو فراپذیری. جلسه آشنایی با اعضای میهم تو  و بگیری

 کنند به صحبت:می

فهمیم م که نمینیازی نکبچون ما تا  ،ما برای هفته بعد باید قرار بازی دوستانه بگذاریم ،به نظر من :گویداولی می

 کجا ضعف داریم.

لی اصو یرینظر من تمنی دوستانه داشته باشیم. به ایم که بخواهیم بازمخالفم. ما که تمرین نداشته :گویددومی می

 کند. است که تیم را به موفقیت نزدیك می

، با مان شویمیم قهرما می توان ،ما باید ترکیب را برای مسابقات به طور کلی عوض کنیم ،به نظر من :گویدسومی می

 توان قهرمان شد.دفاعی بازی کردن که نمی

شویم. ی حذف میه راحتو گرنه ب ،ن طور نیست. ما باید نبازیم، بعد به فکر بردن باشیماصالً هم ای :گویدچهارمی می

 ما توان حفظ توپ را نداریم، پس باید دفاعی بازی کنیم... .

ود همه شان قهرمان خواهند تیمشبینی همه میکنی، میکند. خوب که نگاه میطور ادامه پیدا میاظهار نظرها همین

 خواهند نه باخت آن را، اما :برد تیم را می

  ای هازیبنفر اول خودشان را با تیمی مقایسه می کند که در مسابقات موفق شده و قبل از مسابقات

 ود.شم میتدارکاتی خوبی انجام داده، چون معتقد است بازی تدارکاتی بیش از هرچیز سبب آمادگی تی

 چون به  ،انددهل تمرین خوب در مسابقات قهرمان شکند که به دلینفر دوم خودشان را با تیمی مقایسه می

 تأثیر تمرین در موفقیت تیم بیش از هر چیز دیگر باور دارد. 

 ست عتقد اکند؛ چون مکند، مقایسه مینفر سوم خودشان را با تیمی موفق که به طور تهاجمی بازی می

 ید و نه دفاع.آتوان قهرمانی را دارند و قهرمان شدن با حمله و گل زدن به دست می

 تد حمالضکند که با ترکیبی دفاعی و گل نخوردن چشم به نفر چهارم خودشان را با تیمی مقایسه می، 

ی باید ه تیمگل زدن و برنده شدن دارد. چون به توان تیم خود در حفظ توپ باور ندارد و معتقد است ک

 بازی هجومی ارائه دهد که توان حفظ توپ داشته باشد.

های متفاوت است و مقایسهها باعث ایجاد اختالف اعضای تیم شدهفهمیم تفاوت مقایسهکنیم، میمی خوب که نگاه

های متفاوتی شود خود را با تیمهم به دلیل تفاوت در باورهای آنهاست. باورهای متفاوت افراد است که باعث می

 مقایسه کنند و نظرات مختلفی داشته باشند.
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*** 

وجود  نظر را به . باورهای مختلف است که اختالفشوندهایی است که دچار اختالف میهمه جمعو این داستان ... 

دست  اریم، بهایی که دهانتخاب آورد. شاید هیچ چیز به اندازه باور در زندگی ما اثرگذار نباشد؛ اصالً نبض همهمی

 باور است:

   یانتخاب م ها دعاکردن راست؛ خیلی وقتداری نفع و برطرف شدن نیازهایمان به دست خدا« باور»چون-

 کنی.

 روی.شنوند؛ به زیارتشان میداری امامان زنده هستند و صدای تو را می« باور»چون 

  خاب میری را انتخواهند و تجربه شان از تو بیشتر است؛ کاداری پدر و مادر خوبی تو را می«  باور»چون-

 خواهند.کنی که از تو می

  آیی.توانی درس یاد بگیری؛ به مدرسه میداری می« باور»چون 

 خری.های کوهنوردی را به جان میتوانی به قلّه برسی؛ سختیداری می« باور»چون 

 ... 

کدام ستند. هرك باور هیهای ما تحت تأثیر آیند، اما همه کارها و همه انتخابپس با اینکه باورها خیلی به چشم نمی

ودمان تصویر ا برای خراورها یم تا بتوانیم بر اساس آنها انتخاب کنیم. اگر بتوانیم باز ما باید به باورهایمان توجه کن

  گیریم.توانیم انس بکنیم؛ بتوانیم آنها را به شکل، عکس یا فیلم تبدیل کنیم؛ با آن باور بیشتر می

 پرورش خالقیت

-ان میلبا تشنهآب در کوزه و م» کنند؛ مثال عبارتها به تصویری شدن باورهای ما کمك میخیلی از ضرب المثل

 کند تا باور به اندک بودن فاصله خود تا هدف و مطلوب را به تصویر بکشیم.کمك می« گردیم

 در قالب نقاشی، عکاسی یا فیلم به تصویر تبدیل کن. باور فوق راات در دفتر سیزده سالگی

 حقایق دیدنی و شنیدنی از سوره

ال سوره ردیم. حاگکنیم، جای اینکه تسلیم شویم، دنبال راه گریز میبرخورد میخیلی از ما وقتی به یك مانع 

د . پس بایمایگرفته که در آن قرار فهمیم که در خسر هستیم. زیانی غیرقابل جبرانمی خوانیم ومبارکه عصر را می

 رکت کنیم.شدن ح وی عصارهای بیندیشیم. باید راه گریز از خسر را پیدا کنیم. باید با رهایی از خسر به سچاره

 دهد.جدا شدن ما از این وضعیت را نشان میاند؛ راه کسانی که از خسر رها شده آیه سوم سوره با بیان ویژگی 

بپیوندیم. یعنی ما هم یکی از « الذین آمنوا»اولین کاری که باید انجام دهیم؛ این است که به جمع مطابق آیه، 

. باورهایی که ترس و وحشت را از ما دور است« ایمنی بخش باورهای» به معناییمان کسانی شویم که ایمان دارند. ا

 شوند. باورهایی که باعث آرامش ما می کنند.می
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ریضی و مورشکستگی یا ترسند و وقتی با مصیبتی مثل مرگ یکی از نزدیکان یا ها از مصیبت میانسان 

 خورد. حاال تصور کن:شان به هم میشوند، آرامشرو میروبه مصدومیت

  دارد که ست، باورامصیبت به خدا باور دارد، باور دارد که خدا به وضعیت آنها آگاه برابر شخصی در 

-ه خدا میکدارد  تر است. باورمصیبت به خواست خدایی به او رسیده است که هزاران برابر از مادر مهربان

ه او ست، باتر از چیزهایی را که از دست داده تواند همه ضررهای حاصل از مصیبت را جبران کند و به

  بدهد.
  شد.داشته بانهی در برابر مصیبت به این باورها توجو  ایمن نبودهشخصی دیگر به چنین باورهایی 

 . رودمینهای او همیشگی است و هیچ وقت از بین چنین فردی به این باور دارد که اموال و سرمایه

 ست؟ برابر ا کنند، با دیگریعکس العملی را که هریك از این دو نفر در برابر مصیبت انتخاب می توبه نظر 

 پرورش تفکر

  ده و به عنوان قرار ببارکه کهف آمده است، سوره م 44تا  32زیر که در آیات خودت را در موقعیت داستان

 شاهد ماجرا، آن را بخوان:  

 نَّتَيْنِ مِنْجَدِهِما أَحَلِا نِ جَعَلْنوَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثاَلً رَجُلَيْ

 (32عاً )هُما زَرْ يْنَبَ أَعْنابٍ وَ حَفَفْناهُما بِنَخْلٍ وَ جَعَلْنا

دو باغ  فر،ل بزن که به یکى از آن دو ناآن دو مرد را مث و براى آنان

بین  در وانگور بدادیم و پیرامون آن دو را با درختان خرما پوشاندیم 

 قرار دادیمآن دو کشتزارى 

جَّرْنا هُ شَيْئاً وَ فَمْ مِنْظْلِتَ مْ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها وَ لَ

 (33خِاللَهُما نَهَراً )

داد و ما در مىبدون هیچ کم و کسری ى خود را هر دو باغ میوه 

 رودى روان کرده بودیم میان آن دو باغ

نَا أَكْثَرُ رُهُ أَحاوِ يُوَ هُوَوَ كانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقالَ لِصاحِبِهِ 

 (34مِنْكَ ماالً وَ أَعَزُّ نَفَراً )

وم فر دهایى بود، پس وقتی با نفردی که دو باغ داشت، میوهو براى 

 بیشتری من اموال و نفرات»گفت: می کرد،که همراه او بود، گفتگو می

 «دارم.

 أَنْ تَبيدَ ا أَظُنُّمالَ قهِ وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ وَ هُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِ

 (35هذِهِ أَبَداً )

 گفت: ، داخل باغش شد، کردمی ستم دشو در حالى که او بر خو

 « .کنم که این  باغ هرگز نابود شودگمان نمى»

نَّ رَبِّي لَأَجِدَ تُ إِلىدِدْ رُ وَ ما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَ لَئِنْ

 (36خَيْراً مِنْها مُنْقَلَباً )

 ارمب پروردگکنم که قیامت برپاشود و اگر هم به جانگمان نمىو »

 «جایگاهى بهتر از این خواهم یافت. بازگردانده شوم حتماً

لَقَكَ خَالَّذي بِتَ فَرْ قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَ هُوَ يُحاوِرُهُ أَ كَ

 (37 )جُالً رَمِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ ُنطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ

ه کآیا به کسى »گفت:  ،کردوگو مىبا او گفت دوستش در حالى که

ك سپس تو را به شکل یتو را از خاک سپس از نطفه آفریده است و 

 «ورزى؟درآورده است، کفر مىمردى 

[ او خداوند، همان پروردگار من است و هیچ گویمولى من ]مى (38) أَحَداً بِّيرَبِلكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَ ال أُشْرِكُ 

 سازمرا با پروردگارم شریك نمى کسی

  قُوَّةَ إِالَّللَّهُ الااءَ ا شوَ لَوْ ال إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ م

 (39لَداً )وَوَ  الًبِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ ما

و چرا وقتى که به باغت داخل شدى نگفتى: هر چه خدا بخواهد 

اگر مرا از نظر مال و  جز قدرت الهى نیست.هیچ قدرت به شود، آن مى
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 ؛بینىفرزند کمتر از خود مى

سِلَ عَلَيْها  وَ يُرْتِكَنَّ جَرَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ  فَعَسى

 (40)قاً لَحُسْباناً مِنَ السَّماءِ فَتُصْبِحَ صَعيداً زَ 

و[ تباغ ]که پروردگارم بهتر از باغ تو به من بخشد و بر آن چه بسا 

 گیاه درآید زارى بىصورت خشكآفتى از آسمان بفرستد تا به 

 ورىآ[ فرورود تا هرگز نتوانى آن را به دست یا آب آن ]در زمین (41 ) طَلَباًلَهُ يعَأَوْ يُصْبِحَ ماؤُها غَوْراً فَلَنْ تَسْتَط

 وَ فَقَ فيها ما أَنْ  عَلىيْهِفَّوَ أُحيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَ

رِكْ بِرَبِّي لَمْ أُشْ نييْتَعُرُوشِها وَ يَقُولُ يا لَ هِيَ خاوِيَةٌ عَلى

 (42أَحَداً )

 [ هزینه کردههایش تباه گشت، پس براى آن چه در آن ]باغمیوهو 

هاى تزد، در حالى که داربس[ دو دستش را بر هم مىبود ]از پشیمانى

من احدى را با  ای کاش»گفت: مى[ فروریخته بود و آن ]باغ

 «پروردگارم شریك نگرفته بودم.

وَ ما كانَ  اللَّهِ ونِدُنْ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِ

 (43مُنْتَصِراً )

ودش خنه که او را یارى کنند و نه گروهی بود  در برابر خداوند و

 توانست خود را یاری کند.می

  خَيْرٌ عُقْباً واباً وَ رٌ ثَيْخَلِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ  هُنالِكَ الْوَاليَةُ

(44) 

ز ا ست، اوبر حق ا [ والیت مخصوص خداوندِدر آنجا ]معلوم شد که

 نیکوترین است جهت ثواب بهترین و از نظر عاقبت

 

  اشت؟دنبال دچه عاقبتی را برای او به با توجه به این ماجرا بگویید باورهای نادرست فرد صاحب باغ  

باورهای   ان داریم.گیرند که به آن ایمها و عملکردهای انسان از باورهایی سرچشمه میها، انتخابهمه مقایسه

د، غیر ها باشنتوانند حقیقی باشد یا غیر حقیقی. اگر باورهایی که قرار است سبب آرامش انسانبخش میایمنی

 رست برایهای نادشوند. پس باید توجه کنیم که باوراو می حقیقی و نادرست باشند؛ سبب خسران، هالکت و نابودی

  انسان بسیار خطرناک هستند.

 گفتگو 

 مایید:سوره مبارکه کهف، برای پاسخ به سؤاالت زیر با یکدیگر گفتگو ن 44تا  32با دقت در  آیات 

 رهای یر باوبه چه باورهای خطرناکی اشاره شده است؟ ] در قسمت ترجمه آیات ز در داستان باال

 [، یا لیستی از باورهای خطرناک را در دفتر سیزده سالگی یادداشت کنخطرناک خط بکشید
  ند؟ الکت ببرهو ما را به سوی  توانند در زندگی ما وجود داشته باشنداین باورهای خطرناک می

 چگونه؟

  یی ما برمهاگردد؟ آیا به میزان داراییو آرامش ما در زندگی به چیزی بر می احساس امنیت-

  گردد یا به باورهای ما؟
 رام ندگی ناآثروت ز شناسید که با وجود فقر زندگی آرام و ایمنی دارند یا با وجودافرادی را می اگر

  را بیان کنید. ؛ به سایر اعضای گروه معرفی کرده و داستان زندگی آنهاو مضطربی دارند
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 درسی از نگاه کتاب 

بدی دگی اانسان زیرک کسی است که برای زندگی خود در جهان اخرت توشه فراهم کند و همواره به فکر زن

 سر انجامی جز حسرت و پشیمانی نخواهیم داشت. ،خود باشد. اگر فقط سرگرم زندگی دنیا شویم

ز که در رو زمینیبستگی دارد .حکایت زیر داستان مردم سر سرانجام زندگی انسان در قیامت به اعمالش در دنیا

او  رمانبردارند و فگزینشود تا یك سال به عنوان پادشاه خود برمیمعینی از سال اولین کسی را که وارد شهر می

خص شر ورود کنند و منتظرهایش میو پس ازگذشت یك سال پادشاه را به جزیره ای می برند و آنجا  می شوند

 شوند تا این بار او را تا یك سال به پادشاهی برگزینند و ...به شهر می دیگری

ا ردم شهر ره ی میکی از این افراد در زمان پادشاهیش با فکرو زیرکی خود و راهنمایی پیرمردی که رسم دیرین

ه زیره ای کدر ج به او گفته بود در طول یکسال پادشاهی عادالنه ،پنهان از چشم مردم امکانات رفاهی خود را

-را بیدم شهر اوینکه مرسال پادشاهی ، با ا کند و بعد از یكفراهم می ،مردم قرار بوده او را به آن جزیره ببرند

پیش آن  ز مدتهارود که ابدون هیچ نگرانی به سمت قصری می ،برندای به آن جزیره میخبر و بدون هیچ وسیله

 را در جزیره ساخته بود و... .

اوت ت نیز متفه آخراز دنیا بن مختلف در رفتن از شهر به جزیره متفاوت بود . حالت رفتن انسانها حالت پادشاها

مانند  هستند کسانی که در زندگی خود به خدا و پیامبرانش ایمان دارند و به فکر زندگی پس از مرگاست . 

-به خوش خود را که تمام زندگیران اما کاف .رفتن از شهر هیچ ترسی برایش نداشت باشند کهکی میپادشاه زیر

مرگ  ویا بروند این دن د ازدوست ندارن کنند اصالًماده نمیآی سفر خود توشه ای اپردازند و برگذرانی در دنیا می

 هاست.آغاز سختینها سربرای آ

 باور به جهان ی برسد،شود انسان بتواند از ضرر جلوگیری کند و به نفع حقیقترین باورهایی که باعث مییکی از مهم

ای هو  نفعاشود که نفع و ضرر حقیقی پس از مرگ است. اگر انسان چنین باوری داشته باشد، برایش روشن می

ا ر آن دنیدست اما داند کل زندگی این دنیا چند سالی بیشتر نیمربوط به آن دنیاست و نه این این دنیا. چون می

شت با در به داند زندگیدگی بهتر در آنجا کاری کند. او میزندگی دائمی خواهد داشت. پس بهتر است برای زن

 زندگی در جهنم برابر نیست.

 

 عملیمرین ت

نها ویم، در آشوبرو میردانیم. یا وقتی با دیگران هایی داریم که نقطه قوت خود میها و داراییخیلی از ما توان

 دارند، بعضی ها قدرت جسمانی قابل توجهیضیمثالً بعکنیم. ها تعجب میبینیم که بعضی وقتهایی میتوان

مسائل  در حل چشمان تیزبینی دارند، برخی حافظه خوبی دارند، برخی از نعمت زیبایی برخوردارند، بعضی دیگر

 ریاضی توانمند هستند و ....
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از  گر اینکهود ندارد ماند و هیچ  قوت و توانی وجداده شدهو دیگران ها به خواست خداوند به ما همه این دارایی

 خدا باشد. 

یادآوری شده «  هِ وَّةَ إِالَّ بِاللَّهُ ال قُاءَ اللَّوَ لَوْ ال إِذْ دَخَْلتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ما ش »این باور در ماجرای سوره مبارکه کهف در آیه

ن ایی که میا دار تی داخت باغ شدی، نگفتی  این باغگوید چرا وقاست. فردی که همنشین صاحب باغ است، به او می

ه به ، دیگر نبرو شویمهای خود و دیگران روجز به قدرت الهی نیست. اگر این گونه با تواندارم، به خواست خداست و 

 سهایی که نداریم، نارحت هستیم. پشویم و نه به خاطر توانها و نقاط قوت خود مغرور میتوان

 ای نوشته و آن را در دیوار اتاق و کالس نصب کن.خطّی خوش روی برگه این عبارت را با 

 هایی که داری، تهیه کن.ات لیستی از نقاط قوت و تواندر دفتر سیزده سالگی 

  ءَ اللَّهُ اشما »عبارت  کنی،استفاده میخواهی میها افتی یا از آنمی ی خودهاتوان به یاددر طول هفته وقتی 

 را با خودت تکرار کرده و به معنای آن توجه کن. « بِاللَّهِ ال قُوَّةَ إِالَّ

 مین هکند، همچنین وقتی توان یا نقطه قوت دوستان یا هر کس دیگری توجه تو را به خود جلب می

 عبارت را تکرار کرده و به معنای آن توجه کن.

  


