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درس چهارم: شجاعت در مسیر قهرمانی 

خوش آمد گویی: 5 دقیقه	 
بــه نوجوانــان، گــرم، صمیمــی و همــراه بــا لبخنــد خــوش آمــد بگوییــد. اگــر نوجوانــی بــرای اولیــن بــار در ایــن جمــع حضــور 
دارد )تــازه وارد، نــو ایمــان یــا مهمــان(، او را بــه صــورت ویــژه خــوش آمــد بگوییــد و از یــک نوجوانــان داوطلــب بخواهیــد 
کــه ســایر نوجوانــان را تــک تــک بــه عضــو جدیــد )یــا مهمــان( معرفــی کنــد و ابتــدا خــود شــما آن نوجــوان داوطلــب را بــا 
ذکــر یــک نکتــه مثبــت معرفــی نماییــد )بــا ایــن کار عمــا نوجوانــان را بــه ایــن چالــش مــی کشــید کــه چگونــه نــکات مثبــت 
یکدیگــر را ببیننــد(. ســپس از عضــو جدیــد )یــا مهمــان( بخواهیــد در معرفــی خــودش یــک نکتــه مثبــت بگویــد و آن را بــه 

خاطــر بســپارید.

گپ و گفتگوی خودمانی : 10 دقیقه	 
از نوجوانان در مورد تکالیف عملی هفته گذشته )پرداخت بها در مسیر قهرمانی( سواالتی بپرسید، سعی کنید 

سواالتتان در راستای تکلیف عملی باشد ولی تا جایی که امکان دارد از هر نوجوان سوال متفاوتی بپرسید.

به عنوان مثال:

کیمیا جان، آیا تا به حال برای رسیدن به هدفت حاضر شده ای از برخی خواسته هایت بگذری؟ توضیح بدهید؟

آرتا جان، آیا در هفته گذشته با موردی روبرو شدی که به خاطر رسیدن به هدفت مجبور به گذشتن از چیزی که 
دوستش داشتی بشوی؟

احسان جان، چطور انضباط داشتن می تواند در مسیر موفقیت به تو کمک کند؟ آیا تا بحال مجبور شده ای برای 
قرار گرفتن در یک انضباط مشخص در زندگی، خودت را در شرایط سخت قرار بدهی یا برخی از خواسته هایت را 

قربانی کنی؟ توضیح بدهید؟

حدس زدن موضوع تعلیم: ۱۰ دقیقه	 
از نوجوانان بپرسید:

چه ورزش های خطرناکی را می شناسید که جزء بازی های المپیک هم هستند؟

به نظر شما چرا این ورزش هایی که گفتید خطرناک هستند؟ و چه خطری دارند؟ 

)خود شما میتوانید در خال مشارکت به صخره نوردی اشاره کنید(.

با توجه به تمام خطراتی که اشاره کردید، به نظر شما اولین ویژگی ورزشکاری که این نوع ورزش ها را انجام می 
دهد، چه می تواند باشد؟ )سعی کنید پاسخ ها را به سمت شجاعت جهت داده و متمرکز کنید(.

از یکدیگر می شنویم )پیش درآمدی بر تعلیم( : ۵-۱۰ دقیقه	 
بحــث قبلــی را بــا ایــن نتیجــه گیــری کــه حتمــا شــجاعت مهمتریــن الزمــه شــرکت در چنیــن رشــته هــای ورزشــی اســت، بــه 

پایــان برســانید و ایــن ســواالت را در مشــارکت از نوجوانــان بپرســید:

۱- به نظر شما یک شخص شجاع چه خصوصیاتی دارد؟

۲- از یک تا ده، چقدر خود را شجاع می  بینید؟

۳- به نظر شما برای قهرمان بودن، چقدر نیاز به شجاعت هست؟

۴- چگونه می توانیم شجاعت را در خودمان تقویت کنیم؟
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تعلیم : ۱۵-۲۰ دقیقه	 
مقدمه

مربــی عزیــز، لطفــا در ایــن قســمت بــا اشــاره بــه قســمت هــای قبلــی مشــارکت هفتگــی نوجوانــان در ســری مشــعل 
داران ایمــان، بــه نوجوانــان یــادآوری کنیــد کــه تــا کنــون بــه ســه کلیــد و ســه محــرک در مســیر قهرمانــی و مشــعل دار 
شــدن در ایمــان پرداختیــم )پــرش از روی موانــع، باورداشــتن خودمــان بعنــوان خلقــت نیکــوی خــدا و پرداخــت بهــا در 

مســیر قهرمانــی( و امــروز مــی خواهیــم بــه کلیــد چهــارم نــگاه کنیــم. شــجاعت!

در ایــن قســمت بــا اشــاره بــه ورزش صخــره نــوردی )و یــا نمونــه هــای دیگــر از ورزشــهای المپیــک کــه نیــاز بــه شــجاعت 
دارد و شــما مــی شناســید یــا نوجوانــان در مشــارکت اشــاره کردنــد(، بــه اهمیــت شــجاعت در موفقیــت در آن ورزش 
خــاص و کســب قهرمانــی تاکیــد کنیــد و در ایــن قســمت بــا تشــبیه زندگــی و بــه صــورت خــاص زندگــی در ایمــان بــه 
مســابقه ای کــه بــرای کســب پیــروزی در آن، شــجاعت شــرطی اساســی و بنیــادی اســت، بحــث تعلیــم امــروز را آغــاز 
نماییــد. و بــا ذکــر مقدمــه ای در ایــن مــورد وارد داســتان خانــم مالــی جویــا )کــه در ادامــه خواهــد آمــد( و شــجاعت 

ایشــان در دفــاع از حقــوق زنــان افغــان و جامعــه دردمنــد افغانســتان شــوید.

بررسی یک شخصیت شجاع در دنیای امروز: ماللی جویا

مربــی عزیــز، بهتــر اســت شــما ایــن بیوگرافــی را پیــش از جلســه بخوانیــد و در جلســه بــه زبــان خودتــان بــرای نوجوانــان 
تعریــف نماییــد پیشــنهاد میشــود کــه بــرای درک بهتــر نوجوانــان ، کمــی در مــورد وضعیــت جامعــه افغانســتان بــرای 
آنهــا توضیــح دهیــد تــا بــا آشــنایی از بســتر جامعــه بهتــر بتواننــد بــا شــخصیت مالــی و کار بــزرگ او ارتبــاط برقــرار 

کنند.)ســعی کنیــد بیشــتر از ۵ دقیقــه نشــود(:

ــا  ــا در ۴ ثــور )اردیبهشــت( ۱۳۵۷ در والیــت فــراه در افغانســتان بــه  دنیــا آمــد. او چهــار ســاله بــود کــه ب مالــی جوی
ــه افغانســتان بازگشــت و در  ــان، ب ــد. در ســال ١٩٩٨ میــادی، در زمــان طالب ــه پاکســتان مهاجــرت کردن ــواده ب خان
مــدارس زیــر زمینــی بــه  تدریــس کــودکان و نوجوانــان  پرداخــت و یــک کلینیــک  بهداشــت رایــگان بــرای زنــان و یــک 

پرورشــگاه بــرای کــودکان بــی  سرپرســت را مدیریــت  کــرد.

او ســال ۲۰۰۳ بــه  عنــوان نماینــدٔه والیــت فــراه در مجلــس قانــون اساســی انتخــاب شــد و آنجــا در حضــور کســانی کــه 
آن هــا را جنــگ  ســاالران و بنیادگرایــان میخواندنــد، اعتــراض کــرد و دفــاع از حقــوق مردمــش را، بــه عنــوان یــک مقــام 

سیاســی، بــا شــجاعت فریــاد کــرد.

صحبــت هــای او باعــث شــد تعــدادی از نماینــدگان گــروه  هــای اســامی بــه او اعتــراض و او را تهدیــد بــه مــرگ کننــد. 
در نتیجــه ســازمان ملــل متحــد مســئولیت محافظــت او را بــه عهــده گرفــت. 

آنهــا او را ملحــد )کافــر و مرتــد( و کمونیســت خطــاب کردنــد و خواســتند کــه او از مجلــس اخــراج شــود و بابــت 
ســخنانش عذرخواهــی کنــد. امــا او نپذیرفــت و گفــت از آنچــه گفتــه  ام هرگــز توبــه نخواهــم کــرد.

در ســال ۲۰۰۵، مالــی جویــا نامــزد انتخابــات پارلمانــی شــد و بــه  عنــوان نماینــده والیــت فــراه، در مجلــس شــورای 
ــز بارهــا شــجاعانه در باالتریــن ســطح سیاســی کشــور افغانســتان،  ملــی )ولســی جرگــه( حضــور یافــت. در آنجــا نی
ســخنان گذشــته  اش را تکــرار کــرد و گفــت علــت اصلــی فاجعــه افغانســتان جنــگ  ســاالران و بنیادگــرا هــا هســتند.  
یــک روز در ســال  ۲۰۰۶ تعــدادی از نماینــگان مجلــس افغانســتان در جلســه بــه او حملــه کردنــد و مجلــس بــه  هــم 

ریخــت.

در ژانویــه ۲۰۰۷، در پارلمــان افغانســتان تصویــب شــد کــه تمــام متهمــان جنایــات جنگــی ۲۰ ســال گذشــته، بخشــیده 
شــده انــد و خانــم جویــا پارلمــان را تحریــم کــرد و بــا اعتــراض شــدید گفت:ایــن کار خیانــت ملــی اســت.

نهایتــا در ســال ۲۰۰۷ پارلمــان افغانســتان بــا اکثریــت آرا مالــی جویــا را از مجلــس اخــراج و او را بــه دادگاه معرفــی و 
ایــن زن شــجاع را ممنــوع الخــروج اعــام کــرد. 
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ســازمان دیــده بــان حقــوق بشــر مالــی جویــا گفــت: مالــی جویــا یــک مدافــع سرســخت حقــوق بشــر و صــدای بلنــدی 
بــرای زنــان افغانســت و نبایــد از پارلمــان اخــراج شــود .مجلــه تایــم هــم مالــی جویــا را در لیســت ۱۰۰ شــخصیت 

پرنفــوذ ســال اعــام نمــود.

ایــن بانــوی شــجاع جوایــز ارزنــده بیــن المللــی زیــادی را تــا بــه امــروز دریافــت نمــوده اســت و نــه تنهــا ایــن کــه همیــن 
امــروز هــم در داخــل مرزهــای ســرزمین مــادری اش افغانســتان، شــجاعانه بــه مطالبــه حقــوق هموطنــان مظلــوم و 

دردمنــد خــود مشــغول اســت. گرچــه در میــان تهدیــد و خطــر و هــر لحظــه درانتظــار تــرور شــدن میباشــد.

بحث و گفتگو:

از نوجوانان بپرسید:

بــه نظــر شــما چقــدر شــجاعت ایــن بانــوی جــوان ســتودنی اســت؟ بانویــی کــه در ســرزمینی مــرد ســاالر، بــرای حقــوق 
قومــش بــا شــجاعت ایســتاده اســت؟

آیا در کتاب مقدس شخصی را تا این اندازه شجاع، می شناسید؟

بررسی یک شخصیت شجاع در کتاب مقدس: استر

مربــی عزیــز، بهتــر اســت شــما داســتان کتــاب اســتر را از توطئــه هامــان تــا انتهــای بــاب ۳،  بــه زبــان خودتــان بــرای 
نوجوانــان تعریــف نماییــد )ســعی کنیــد بیشــتر از۲دقیقــه نشــود(:

در زمــان خشایارشــاه یهودیــان زیــادی در شــوش و در سراســر ایــران زندگــی مــی کردنــد. خشایارشــاه وزیــری بــه نــام 
هامــان داشــت. شــخصی یهــودی بــه نــام مردخــای کــه عمــوی همســر شــاه یعنــی بانــو اســتر بــود نیــز در دربــار زندگــی 
می کــرد و یــک بــار هــم جــان شاهنشــاه را از یــک توطئــه نجــات داده بــود. مردخــای و اســتر یهــودی بودنــد. بــه همیــن 
دلیــل مردخــای حاضــر نبــود بــه وزیــر شــاه یعنــی هامــان تعظیــم نمایــد پــس مــورد خشــم هامــان قــرار گرفــت. هامــان 
متوجــه یهــودی بــودن مردخــای می شــود و تصمیــم می گیــرد نــه تنهــا او، بلکــه تمامــی یهودیــان را قتــل  عــام کنــد. 
او خشایارشــاه را متقاعــد مــی  کنــد کــه ایــن کار را انجــام دهــد و بــرای انجــام توطئــه خــود، قرعــه مــی  انــدازد و روز 

ســیزدهم آذار را انتخــاب می کنــد.

وقتــی مردخــای متوجــه ایــن توطئــه مــی  شــود از اســتر مــی  خواهــد تــا نظــر شــاه را تغییــر دهــد. اســتر از حضــور در نــزد 
شــاه بــدون خواســته شــدن از طــرف شــاه، مــی  هراســد زیــرا مجــازات حضــور ســرزده در نــزد شــاه، مــرگ اســت. )در 
بــاب ۴ آیــه ۱۶، اســتر بــه همیــن موضــوع اشــاره مــی کنــد هــر چنــد خــاف قانــون اســت؛ و اگــر هــاک شــدم، هــاک 
شــدم( مــی تــوان گفــت حضــور در نــزد شــاه بــدون خواســته شــدن و دعــوت از جانــب او خــاف قانــون بــود و کســی 
کــه ســرزده بــه حضــور شــاه مــی رفــت مــورد خشــم شــاه قــرار مــی گرفــت و امــکان داشــت کشــته شــود. مگــر اینکــه 
شــاه بــه او رحــم مــی کــرد و چــوگان زریــن را بــه ســمت او دراز مــی کــرد تــا شــخص بــا لمــس آن از خشــم پادشــاه و 

مجــازات مــرگ نجــات پیــدا کنــد. 

بررسی کالم

مربــی عزیــز، نوجوانــان را تشــویق کنیــد کــه اگــر مشــتاق هســتند کل داســتان را بداننــد، بعــدا کتــاب اســتر را مطالعــه 
کننــد ســپس از یــک نوجــوان )داوطلــب( بخواهیــد بــاب ۴ اســتر، آیــات ۱ تــا ۱۷ را روخوانــی نمایــد.

ایده اصلی:

در المپیــک زندگــی، شــجاعت یکــی از کلیــد هــا و رمــز هــای قهرمانــی اســت. در تعریــف شــجاعت مــی گوینــد 
شــجاعت یــک خصوصیــت یــا ویژگــی ذهنــی یــا روحــی اســت کــه فــرد را قــادر مــی ســازد بــدون تــرس، بــا مشــکات، 

سازمان ایالم ، کلیه حقوق محفوظ یم باشد 2021 ©
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خطرهــا، درد و رنــج و ... روبــرو شــود. امــا دســتیابی بــه ایــن خصوصیــت فــردی نیــاز بــه یــک تصمیــم دارد، پــس مــی 
توانیــم بگوییــم شــجاعت یــک تصمیــم اســت. اگــر قصــد داریــم زندگــی مــا مشــعلی روشــن در دســت آینــدگان باشــد، 
نیــاز بــه دلیــری داریــم. شــجاعت و شــهامت یکــی از خصوصیــات قهرمانــان ایمــان اســت. شــجاعت در نتیجــه درک 
عمیــق نیکویــی خــدا، بــاور و ایمــان بــه او و اعتمــاد و از خودگذشــتگی حاصــل می شــود. کتــاب مقــدس پــر اســت از 
قهرمانانــی کــه شــجاعانه مشــعلی در دســت داشــتند کــه بــا ســپردن آن بــه نســل هــای بعــد از خــود، موجــب برکــت 
و پیشــبرد نقشــه ی خــدا شــده انــد. امــروز هــر کــدام از مــا ایــن فرصــت را داریــم کــه از طریــق زندگــی بــا شــجاعت در 

ایمــان، مشــعلی روشــن بــه دســت آینــدگان خــود بدهیــم.

نمونه استر در شجاعت:

مربــی عزیــز: لطفــا ایــن قســمت کــه ایــده اصلــی تعلیــم اســت را چنــد بــار مطالعــه کنیــد و بــا توجــه بــه متــن و چهــار 
رمــز شــجاعت کــه در اینجــا ارایــه شــده اســت، ایــن ایــده اصلــی را بــه نوجوانــان انتقــال دهیــد )مــی توانیــد نظــر بــه 
شــناختی کــه از نوجوانــان داریــد متــن را اندکــی بســط دهیــد یــا از همیــن متــن اســتفاده نماییــد(. در ایــن آیــات 
دیدیــم کــه نهایتــا بانــو اســتر هــم درســت مثــل بانــو مالــی تصمیــم مــی گیــرد بــرای حمایــت و نجــات قومــش بــا وجــود 
اینکــه ممکــن اســت جانــش را از دســت بدهــد، در مقابــل ظلــم و توطئــه و تــرس و هــزاران دلیــل بــاز دارنــده دیگــر 
شــجاعانه بایســتد و در المپیــک زندگــی اش، مشــعل شــجاعت را در دســت بگیــرد و آن را بــه آینــدگان بســپارد. ایــن 
عمــل شــجاعانه اســتر منجــر بــه نجــات قومــش مــی شــود کــه بعــدا مــی توانیــد کل ماجــرا را در کتــاب اســتر مطالعــه 
نماییــد. امیدواریــم مبــارزات شــجاعانه بانــو مالــی هــم بــه آزادی ملــت افغــان ختــم شــود. امــا آنچــه کــه مــی خواهیــم 
انجــام دهیــم ایــن اســت کــه در ایــن متــن بــا هــم چهــار عامــل مهــم و یــا چهــار رمــز اساســی بــرای داشــتن شــجاعت و 

شــجاع بــودن را بررســی کنیــم.

رمز اول: برای شجاع بودن هدف و رویا الزم است.

ــای مهمــی دارد. نجــات قومــش از نســل کشــی و قتــل  همانطــور کــه در داســتان اســتر مــی بینیــم، او هــدف و روی
عــام. اتفاقــا خانــم مالــی هــم بــه هــدف افغانســتانی آزاد بــرای بانــوان افغــان و ســایر مــردم ایــن ســرزمین بــا شــجاعت 

ایســتاده اســت.

رمز دوم: شجاع بودن نیاز به از خود گذشتگی دارد.

کام خــدا از زبــان اســتر مــی گویــد: و اگــر هــاک شــدم، هــاک شــدم! و ایــن یعنــی از خــود گذشــتگی، مانــدن در 
ســرزمینی کــه هــر روزه چندیــن نفــر آزادی خــواه در آن تــرور مــی شــود، نیــاز بــه از خــود گذشــتگی دارد.

رمز سوم: محرک شجاعت، اعتماد به نیکویی خدا است.

مردخــای پیامــی بــرای اســتر مــی فرســتد: کســی چــه دانــد، شــاید کــه بــرای چنیــن زمانــی بــه ســلطنت رســیده ای. انــگار 
بــه عبارتــی مــی گویــد بــه نیکویــی خدایــی کــه تــو را بــه ایــن مقــام رســانده اســت، اعتمــاد کــن.

رمز چهارم: شجاعت را باید از خدا طلبید.

اســتر نــه تنهــا شــخصا بــه حضــور خــدا مــی رود و بــا دعــا و روزه از خداونــد یــاری مــی طلبــد کــه او را شــجاعت ببخشــد 
و حمایــت کنــد، بلکــه بــرای مردخــای هــم پیامــی مــی فرســتد: بــرو و همــۀ یهودیــان را کــه در شــوش هســتند، گــرد آور 
و بــرای مــن روزه گرفتــه، ســه شــبانه روز نــه چیــزی بخوریــد و نــه چیــزی بیاشــامید. مــن و ندیمه هایــم نیــز ماننــد شــما 

روزه خواهیــم گرفــت. آنــگاه نــزد پادشــاه خواهــم رفــت، هرچنــد خــاف قانــون اســت.



6

نتیجه گیری

بــا مقایســه زندگــی ایــن دو بانــوی بزرگــوار، بانــوی شــجاع افغــان، مالــی جویــا و بانــوی شــجاع کام، اســتر، درمیابیــم  
کــه حتــی در ســخت تریــن شــرایط هــم مــی تــوان شــجاع بــود و بــا شــجاعت در المپیــک زندگــی و در ایمــان، در مســیر 
قهرمانــی گام برداشــت. شــجاعت بیشــتر از آن کــه یــک خصوصیــت فــردی باشــد، یــک تصمیــم اســت. مــا مــی توانیــم 
تصمیــم بگیریــم کــه شــجاع باشــیم. و مشــعل شــجاعت را بــه دســت آینــدگان بســپاریم. بــرای شــجاعت بایــد رویــا 

داشــت، از خودگذشــتگی داشــت و بــا ایمــان بــه نیکویــی خــدا، شــجاعت را بــه تمــام دل از او طلبیــد. 

شجاعت بیشتر از آن که یک خصوصیت فردی باشد، یک تصمیم است.

گفتگو

مربی عزیز این دو سوال را از نوجوانان بپرسید و اجازه دهید آزادانه در این مورد نظراتشان را بیان کنند:

بــا توجــه بــه دو نمونــه شــجاعت کــه بــا هــم بررســی کردیــم، شــما فکــر مــی کنیــد همــه مــا فــارغ از ایــن کــه در   .١
چــه شــرایطی هســتیم،     مــی توانیــم شــجاعت را تجربــه کنیــم؟ چطــور؟

رویای شما که می خواهید برای رسیدن به آن شجاعت داشته باشید، چیست؟.  .2

آیه کلیدی برای حفظ کردن: ۲ دقیقه 	 
نوجوانــان را دو بــه دو گــروه بنــدی کنیــد )اگــر جلســه آنایــن اســت، ایشــان را دو بــه دو بــه گــروه هــای کوچــک 

بفرســتید( و بــرای حفــظ آیــه ۲ دقیقــه بــه آنهــا فرصــت بدهیــد. 

مزمور۱۳۸ آیه ۳.

در روزی که خواندم، مرا اجابت فرمودی؛ و مرا در دلم شجاع ساختی!

  

دعا و پرستش: 8- ۱۰  دقیقه
فرزند خدا هستم	 

نترسم	 

بازی: 10 دقیقه 	 
داستان نویسی

نوجوانــان را بــه ســه گــروه تقســیم کنیــد و بــه هــر دســته یــک ســری از کامــت زیــر را بدهیــد و از آنهــا بخواهیــد ظــرف 
۳ دقیقــه بــا ایــن کلمــات یــک داســتان کوتــاه بســازند. )اگــر جلســه در زوم برگــزار مــی گــردد، مــی توانیــد آنهــا را بــه 
ســه اتــاق مجــزا بفرســتید(. ســپس یــک نماینــده از هــر گــروه، داســتان گروهــش را تعریــف کنــد. در پایــان نوجوانــان 

را تشــویق کــرده و در صــورت امــکان مــی توانیــد بــه گروهــی کــه بهتریــن داســتان را تعریــف کــرد، جایــزه دهیــد.

گروه ١: سوزن - گورخر – شجاعت – مدرسه – قرمز – شکات تلخ – فوتبال آمریکایی

گروه 2: فرش – فافل – زودپز – مرد عنکبوتی- آبشار - شجاعت – صخره نوردی

گروه 3: عسل – بارسلونا – شجاعت – انگشتر – بیمارستان – رادیاتور – شیرجه

https://youtu.be/I_k5dMpCwV4
https://youtu.be/Sb0eAcXrlTo
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قدم عملی: ۱۰ دقیقه	 
١- در ایــن هفتــه آیــات زیــر را بخوانیــد و در مــورد آن هــا تفکــر و تامــل کنیــد. ســپس برکاتــی را کــه مــی گیریــد 

یادداشــت کنیــد و در جلســه بعــد بــا مربــی و ســایر نوجوانــان در میــان بگذاریــد.

اول پادشاهان 20: 2٨ ؛ یوشع ۱: ۹ ؛ تثنیه ۳۱: ۶ و فیلیپیان ۱: ۱۴-۱۲  

۲- در ایــن هفتــه هــر روز در رازگاهــان، از خداونــد شــجاعت بطلبیــد. اگــر الزم بــود روزه بگیریــد. مــی توانیــد از مربــی 
نوجوانــان بخواهیــد بــا شــما در روزه و دعــا ســهیم شــوند.

۳-در ایــن هفتــه در مــورد یــک عمــل شــجاعانه نیکــو بــرای خداونــد، یــا قــوم او، کــه در دل داریــد، ولــی شــاید پیــش از 
ایــن جــرات انجامــش را نداشــتید، بــا مربــی خــود مشــورت کنیــد و زیــر نظــر ایشــان و بــا هدایــت خــدا، انجــام بدهیــد. 


