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 مقدمه
و خیلی خوشحال شدم که راه حلی برای    آرام کردن طوفانی خانوادگی ی دیدم با این عنوان چند سال پیش کتاب

مشکل خود پیدا کرده ام. کتاب را که مطالعه کردم... بعد از تعریف خشم و خانواده و.... راه حل هایی می داد برای من،  

خواستم برای خانواده ام کاری کنم.... از اینکه  نه برای خانواده. انگشت اشاره را به سمت من گرفته بود در حالی که می

 ، کالفه شده بودم. کتاب با محتوای اش سازگاری نداشت عنوان

کتاب گفته بود،تعجب نکنید که انگشت ما به سمت شماست چون خانواده یک سیستم است و اگر یک   17در صفحه 

ای خانواده  بتواند کالم خود را کنترل کند، بر کل  جزء آن اصالح شود، بر کل این سیستم اثر دارد. اگر یک نفر از اعض

 اعضا اثر می گذارد. وقتی درگیری پیش می آید،  یک نفر بتواند کالمش را کنترل کند، مشکل برطرف خواهد شد.

می فرمایند: اگر اختالف نظری هم باشد باید به طرز الهی حل شود نه شیطانی، عمده اصالح مرکز   )ره(  امام خمینی

ت های ما از خود ماست و باید اصالح از خود ما شروع شود. من توقع نداشته باشم خودم اصالح  بت. همه مصیخود اس 

 شده باشد می تواند دیگران را نیز اصالح کند.  کنم. اگر چناچه خود گوینده اصالح  بخواهم دیگری را اصالح ،نشده

ارائه می شود مربوط به ماست و ان   و مهارت هایی هم کهبنابراین در این دوره تمرکز ما بر خودمان است. و تمرین ها 

 .بهبود روابط مان با دیگران را به وضوح مشاهده کنیم ان شااهلل شاهلل با عمل به آنها

قسمت آموزشی به شما ارائه خواهد شد. هر اصل شامل چند مهارت می    11اصل است و در قالب   11این دوره شامل 

اهداف آن اصل طراحی شده است. پیشنهاد می شود فیلم ها به صورت پشت سر هم   باشد که در راستای رسیدن به

دیده نشود و طوری برنامه ریزی شود که دوره در بازه زمانی دو ماه و نیم به پایان برسد و برای هر اصل  و مهارت های  

 یک هفته زمان صرف شود. 

رده و آن را پر کنید و در پایان دوره نیز فرم ارزشیابی را  در ابتدا می توانید فرم ارزشیابی هم کالمی را که دانلود ک 

 مجددا پر نمایید. بدین ترتیب می توانید وضعیت بهبود خود را مشاهده نمایید ان شاهلل

این دوره آموزشی تقدیم می شود به ساحت مقدس حضرت ام ابیها و ایشان برای ارتقا هم کالمی همه عزیزان مدد می  

 جوییم 

اگر موافق باشید، اول کالس رو با توسل به حضرت زهرا شروع کنیم، چون که ما هر کای کنیم، در آخر نقص هایی  

داریم که برطرف نمی شود. برای اینکه به ما کمک کنند تا هم کالمی های ما، نقص های ما در ورابط مان، بد اخالقی ها  

ی ما و تنش هایی که در محیط خانواده است، برطرف شود و آشفتگی های خانوادگی ما و توقعات بیجایی که در زندگی  

 داریم از بین رود، و ان شا اهلل با توسلی که به حضرت زهرا میکنیم، مسیر بلوغ عاطفی برای ما نزدیک تر شود. 



توسلنا بک الی اهلل، و  یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد، یا قره عین الرسول، یا سیدتنا و موالتنا، انا توجهنا و استشفعنا، و 

 قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهه عند اهلل، اشفعی لنا عند اهلل

 

 

 

 ارتباط تفکر و هم کالمی 
 دوره های 

  



  (پرورش تفکر مشاهده ای) اصل اول

 همانقدر که درست سخن گفتن و نگفتن اهمیت دارد درست سخن شنیدن و نشنیدن نیز اهمیت دارد. 

هم کالمی توجه به سخن گفتن و نگفتن و همچنین شنونده فعال بودن یعنی شنیدن و نشنیدن در  یکی از اصول مهم 

 مواقع مناسب است.

برای اینکه انسان به چنین مهارتی برسد الزم است قوه تفکر مشاهده ای خود را فعال کند. راه  فعال شدن آن به وسیله  

ن و دیدن و گفتن ، المسه که تقویت هر کدام از این حواس فعال شدن حواس است و حواس انسان عبارت است از شنید 

 به تقویت هم کالمی فرد کمک خواهد کرد. 

برای دست یابی به این مهارت الزم است که فرد بین انواع دیدنی و شنیدنی و گفتنی ها انتخاب کند. این کار یعنی  

به   را کنار بزند و به مسائل اصلی توجه نماید اینکه فرد به منظور دستیابی به موضوع خاصی مسائل و موضوعات زائد 

.عبارتی این کار یعنی تزکیه و طهارت  

 

 مهم ترین گام در این موضوع عبارت است از: 

 انتخاب گفتنی ها و نگفتنی ها •

 انتخاب شنیدنی ها و نشنیدنی ها •

 انتخاب دیدنی ها و ندیدنی ها •

 .ناشنیده شود و بعضی از دیدنی ها نادیده گرفته شوددر هر ارتباط موثری الزم است برخی از شنیدنی ها  

شنیده  برای مثال ممکن است از سوی پدر یا مادر و یا همسر سرزنشی را بشنویم، بر اساس این اصل الزم است سریع تجزیه و تحلیلی انجام بدهیم و  

 هایمان را نشنیده بگیرم و بر اساس آن عکس العمل نامناسبی انجام ندهیم.

اینکه ممکن است به صورت ناخواسته غیبتی را از کسی بشنوید الزم است که بر اساس آن تصمیم گیری نکنید، و اتفاقا عکس العملی بر اساس  و یا  

 حسن و خالف آن را انجام بدهید. 

 انتخاب اینکه حرفی را به کسی بگوییم یا نگوییم!

که لزوما زبانی نیستند این توان را در خودمان فعال کنیم. به عبارتی تقویت تفکر    به منظور دستیابی به این مهارت می خواهیم از راههایی مختلف

ان شاهلل.   مشاهده ای به ما کمک می کند تا ارتباط حق پسند تر و موثر تری داشته باشیم و بتوانیم زواید  را کنار بزنیم  

طهارتی مناسب هر کدام را انجام بدهیم.  بنابراین الزم است حواس خود و حقوق آن را به خوبی بشناسیم و تمرین های  

 هر کدام از اعضای ما حقوقی دارند که رعایت این حقوق مسیر رسیدن به این هدف می باشد. 



 

  



 (پرورش تفکر مشاهده ایاصل دوم )

 (محل امانت سپردن کالم فکر است )مُسْتَوْدَعُهُ الْفِکْرُ  
سپردن آن فکرست، و قوّت دهنده آن عقل است، و ظاهر کننده آن زبانست، و تن آن  جايگاه کاشتن سخن دل است، و محلّ امانت 

 حرفهاست، و جان آن معنيست، و زيور آن اعرابست، و رشته آن صوابست

نور و خاک و   که گلت را به او می سپاری. باغبان چه کار می کند؟  اگر بخواهیم امانت را شبیه سازی کنیم مثل یک باغبانی است  

، چشمی بینا برای گذر از تاریک راه جهالتها و خروج از درماندگیهاست؛ و این بیناییاش را مرهون    ش می کند و ...ا  را چک می کند، حرس  آب گل 

خیال،    از طرفی پس آنجایی که ما قرار است کالممان را به آن بسپاریم تفکرمان است.    .باز شدن رو به حقایق الهی و دریافت نور است

ساختار    ست که تفکر در آن تمرکز دارد. حاال اگر خواستین به صورت خیلی علمی این چیزهارا بدانید می توانید کتاب خیال جایی ا

. خیال جایی است که تفکر در آن است یعنی خیالی که آلودست نمی تواند تفکر درستی داشته باشد.  وانیدبخ  وجودی انسان را  

 خیال آلوده یعنی چه؟  

مسائلی است که او را درگیر می کند و آشفته مثل تکرار و یادآوری اتفاقات ناخوشایند و یا تمرکز بر روی   خیالی که مدام مشغول 

 ناراحتی هایی که از ارتباط با اطرافیان به وجود آمده است و یا آرزوهای دور و دراز و یا خدایی نکرده فکر گناه. 

هر کدام از اتاق های منزل تان را به نام یکی از رواق های حرم امام رضا نام گذاری کنید    باشد مثال  و پاک    خیال می تواند مثبت 

و وقتی در آن هستید خیال کنید در حرم امام رضا هستید، یا مثال خیال کنید هر قدمی که بر میدارید در هر روز به زیارت یک  

 است. خیال پاک مثال می گوید من دارم راه می روم به نیت. خوب این خیال چیست خیال پاک  امام و یا پیامبر می روید و ..

 زمان عج .  امام   همراهی در کارهای خیر 

فکر به نتیجه نمی رسد. آدم هایی که خیال ناپاک دارند هرچه هم که فکر می کنند نمی  اما خیالی که با گناه با هم جمع شود،  

تفکر موثر داشتن خیال پاک ضروری است. یعنی ما برای اینکه کالممان  توانند مسائلشان را حل کنند. بنابراین برای رسیدن به  

اصالح بشود، تفکرمان باید اصالح بشود، تفکرمان برای اینکه اصالح بشود باید خیالمان اصالح بشود. حاال خیالمان وقتی اصالح  

 حرف اووری ها، یعنی هنوز فرد حرف نزده مثال پیش دابشود خیلی از هم کالمی ها که ناشی از خیال ناپاک است از بین می رود. 

 می افتد.  انی، اینها در اثر خیال ناپاک اتفاق پیش داوری.قضاوت های سطحی، ذهن خورا می خوانیم. 

 

 .  ستمشاهده ای ه کتاب تفکر   نکه خیال پاک شود. تمرین هایی دربرای ایال ح

دست چیست؟.این می شود طهارت حواس. پرهیز از حب  مثال طهارت حواس این است که زبان حقش چیست؟ گوش چیست؟  

بنابراین مدام در مورد این را تحت فشار قرارمی دهد.  ابینت و فالن همسرش  دنیا. مثال یک زنی که به خاطر پرده و نمی دانم ک 

هایشان برای هم حرف   و یا افرادی که تا به هم می رسند از دارایی ها و نداری .  مسائل با هم صحبت و گاهی بحث و دعوا می کنند

 تفاخر به داشته ها و افسوس نداشته ها  می زنند.



حضور قلب و فراغت قلب و وعظ که این را می شود خیلی در عبادت ها تمرین بکنیم. درنماز مثال  می شود تمرین بکنیم. تمرین  

ی و به یک موضوع مثل مفهومی که  تمرکز و دور کردن خواطر ذهنی. حاال مثال یک چیزی که گفته این است که شب بیدار بشو 

اصال هیچ چیزی ندارد مثال مثل یک فکر کنید به یک. چه چیزهایی دارد که. این می خواهد ذهن را چه بکند می خوهد قدرت  

 .و کارهایی که در جدول ذیل توصیه شده است تمرکز را زیاد کند.  

طهارت خیال پیدا کنید و متناسب با شرایط خودتان تمرینی را انتخاب  سعی کنید مصادیق بیشتری را برای برای هر کدام از موارد  

 کنید و در طول یک هفته انجام دهید 

 

  



 

 ( تفکر نفس) اصل سوم

 کند. های زیادی به فرد وارد مینباشد آسیب "حاضر تفکر کردن "حاضر جواب بودن اگر با  
 آیا شما حاضر جواب هستید؟ 

 ویژگی هایی دارند؟ به نظرتان حاضر جواب ها چه 

 آیا حاضر جوابی ویژگی مثبتی است یا منفی؟ 

حاضر جواب معموال در عرف بیشتر در حالت منفی آن به کار می رود یعنی فردی که بدون تفکر بالفاصله میخواهد چیزی بگوید  

هست در این لحظه این  به نفع خودش و یا برای سبک کردن خودش. کاری به امر و نهی اش در آن لحظه ندارد. اینکه مجاز 

 حرف رو بزند یا نه؟ در واقع باید و نباید اش را از نفس اش می گیرد. 

فرد حاضر جواب فکر می کند اگر االن حرفی را نزند چیزی را از دست می دهد و یا به دست نمی آورد. بنابراین بحث بدست  

 آوردن و از دست دادن و یا نفع و ضرر است 

کری می شود، آلوده شدن به انواع گناه و آسیب ها ی مختلفی را ایجاد می کند مثال ایجاد ناراحتی  حاضرجوابی منهای حاضر تف

 در اطرافیان 

 

 ها ی که امر و نه  ردیفرد بپذ  نکهیا ی عنی ت یعبودافرادی که تفکرشان فعال است، افرادی هستند که عبودیت شان فعال است.  

 .کند که او را خلق کرده و مالک نفع و ضرر اوست  یبه او امر و نه تواندیم  یاز جانب خود او باشد و تنها کس  تواندینم

دلش خنک شود، آب روی آتش باشد. ولی وقتی با تفکر     که کسی که حاضر جواب بدون حاضر تفکری ست، کاری می کند 

ین واکنش را نشان بدهد؟ اگر او طعنه زد آیا من نیز اجازه دارم طعنه  این فکر می کند که آیا اجازه دارد اهمراه است در لحظه به 

 ؟بزنم

کسی می تواند این شکلی فکر کند که خداوند را خالق خود ببیند و او را مالک نفع و ضرر خود ببیند. کسی که حاضر جوابی می  

 م و...... یا پر رو میشه. حرف نزند، به ضررش می شود. بقیه فکر میکند من بی عرضه ااگر کند، فکر میکند 

با قوه تعقل و   می تواندچیست. هر فردی  ولی وقتی فکر کند نفع و ضرر دست خداست، دقت می کند امر و نهی اش در آن لحظه

 ارا تشخیص دهد، احتیاج به کمی تمرکز دارد.تفکر اش امر و نهی درست 

 تفکر و دیگری همراه با تفکربی می توانیم مثال بزنیم یکی بدون مثال دو مدل حاضر جوا



یکی از طرفین ممکن هم عصبانی می شوند در حالت بدون تفکر  موقعیتی را در نظر بگیرید که در یک خانواده دو نفر از 

 است صدایش را باال ببرد و ... و طرف مقابل هم عکس العمل همانند از خود بروز بدهد 

د، یک لیوان آب به طرف عصبانی می دهد و او را دعوت به نشستن و  اما در حالتی که همراه با تفکر است بالفاصله فر 

 آرام شدن می کند و یا حتی او را در آغوش می کشد )راه کارهای مذبور در روایات موجود است( 

بنابراین مهم می شود که ما در مواجهات مختلف مان امر و نهی های الهی را تشخیص بدهیم در مثال باال فردی بر  

و نهی هایی که از روایات در هنگام عصبانیت می دانسته عمل می کند و در نتیجه رضایت الهی را به دنبال  اساس امر 

 دارد و دیگری برای کم نیاوردن و یا ضایع نشدن حق اش و ... مطابق با خواسته نفس اش عمل می کند 

 مهارت

ا بر اساس امر و نهی الهی بوده است؟ اگر بوده  سعی کنید آخرین مکالمات خود را به یاد بیاورید، بررسی کنید آیا آنه •

 است بنویسید دقیقا چه امر و یا چه نهی ای؟  

در هفته پیش رو سعی کنید قبل از سخن گفتن به این موضوع فکر کنید و در صورتی که خالف امر و نهی خداست آن   •

 را ترک کنید. 

 نداشتم، را در هفته گذشته استفاده کرده اید؟ چند بار؟ آیا جمالتی مانند اینکه خودم اینجور دوست داشتم و یا  •

•  .............. 

•  .............. 

 در حل مشکالت خود و دیگران تا چه اندازه سعی در رعایت باید ها و نباید های الهی دارید؟  •

  



 ( تفکر بنيادیاصل چهارم )

 شود کالم و تکلم هر کسی اصالح شود اخالق او اصالح می
ترین ایشان است. بنابراین هر چه فرد عاقل تر باشد اصالح کالم و تکلم نیز سریع تر می ترین مردم از نظر عقل، خوش خلقعلیه السالم: کاملامام صادق  

 شود و در نهایت خوش خلق تر. کسانی که از عقل خود درست استفاده می کنند بیشترین بهره را ادب می برند. 

 

 عقل و ادب و همچنین ارتباط آنها به خوش خلق شدن و اصالح کالم بررسی شود.  اما در این جا الزم است رابطه

م به اخالق می  در اینجا هدف ما این است که کالم مان اصالح شود و از آنحایی که در این دوره به دنبال راهای غیر مستقیم می گردیم از این اصل از کال

کالمت را اصالح کنی باید اخالق ات اصالح شود. سوال برایمان پیش می آید خب اخالق ام را چطور اصالح  رسیم. این اصل به ما می گوید می خواهی  

  کنم؟

سخت تر    در اینجا امام صادق علیه السالم می فرمایند افرادی خوش خلق تر هستند که عاقل تر باشند و بهره اشان از عقل بیشتر باشد. دوباره سوال

 ر باشیم؟ تا بتوانیم هم کالمی های بهتری داشته باشیممیشود، حاال چطور عاقل ت

 در روایات قرابت زیادی بین ادب و عقل وجود دارد اما می توان به برخی از تمایزات و شباهات های آن اشاره کرد از جمله:

 ادب اموزش دادنی است و می تواند مقدمه ای برای شکوفایی عقل باشد. 

 شناخت حد و محدوده و کنترل بر اساس آن وجود دارد. در ادب و عقل هر دو نوعی تعیین  

 هم باشند.   این دو بر روی هم دارای تاثیر متقابلی هستند. لذا با اینکه ادب مقدمه شکوفایی عقل است ولی هر دو می توانند به عنوان مقدمه و نتیجه

 آمده است که:  24در کتاب الکافی جلد یک صفحه  

السالم بودم و از عقل و ادب گفتگو می کردیم و حضرت فرمودند: ای ابوهاشم عقل موهبت خدا است و ادب با رنج و سختی خدمت حضرت رضا علیه  

 بدست آِد پس کسی که در کسب ادب زحمت کشد آن را بدست آورد و کسی که در کسب عقل رنج برد بر نادانی خویش افزاید. 

 امیرالمونین علیه السالم می فرمایند: 

 به عقل نیازمند است و عقل به ادب محتاج است.   هر چیزی

 بنابراین تا اینجا رابطه عقل و ادب برای ما روشن شد. اما ادب چیست؟ 

 از ویژگی های مهم ادب اینست که با محدوده های بیرونی که فرد برای خود قائل می شود به نوعی از کنترل نفس دست پیدا می کند

ای از  ت زیبا و پسندیدهأادب، هی  شود،یادب استفاده م ی بنابرآنچه که از معنا  فرمایند:ریف المیزان پیرامون بحث ادب اینگونه می در تفسیر ش ;حضرت عالمه طباطبایی

اگر  بر طبق  داند که هر عمل مشروعى چه دینى باشد مانند دعا و امثال آن و چه مشروع عقلى باشد مانند دیدار دوستان،که طبع و سلیقه چنین سزاوار مى .عمل است

که اوال مشروع   کند،با جلوه مىو معلوم است که عمل وقتى ظریف و زی ! ادب عبارتست از ظرافت عمل گردد. به عبارت دیگر:  ی م قت واقع شود به آن ادب اطالأآن هی



در چند   امکن باشد که آن ربوده و منع تحریمى نداشته باشد، پس در ظلم و دروغ و خیانت و کارهاى شنیع و قبیح ادب معنا ندارد. و ثانیا عمل اختیارى باشد، یعنى م

بسم »  واقع شود، نظیر ادبى که اسالم در غذا خوردن مرعى داشته و آن گفتنت و شکل در آورد و شخص به اختیار خود آن را به وجهى انجام دهد که مصداق ادب أهی

   .در آخر آن «الحمد للَّه» است در اول غذا و گفتن  « اللَّه

آداب دان شدن سبب عاقل شدن می شود و ادب یعنی دوری از استکبار و عجب و خودپسندی و این مولفه در خوش  که  از این بحث ها نتیجه گرفته می شود  

 خلقی نکته کلیدی است. بنابراین ادب کالم حکم می کند فرد از هرگونه خود محوری و خود پسندی بدور باشد و در برابر حرف حق تسلیم باشد. 

 

 

 

دیگر ارائه شود  از آنجایی که بحث ارتباطات و تغییر در این زمینه نیازمند مقدماتی است در این حوزه تالش می شود ابتدا در راهکارهایی در حوزه های 

 و سپس تمرین هایی برای رعایت ادب کالم ارائه می شود. 

 مهارت
یاه  سعی کنید لیستی از امور روزانه تان تهیه کنید مانند خوردن و خوابیدن، حمام رفتن و... سپس با مراجعه به کتاب هایی مانند مفاتیح الح -1

مدت زمان یک هفته به این اداب توجه کنید و ان شاهلل به مرور همیشه این آداب را  و یا کتاب بلوغ عقلی، اداب این کارها را مطالعه کنید و در

 رعایت کنید. )در سایت چند نمونه از این آداب جهت آشنایی وجود دارد که می توانید فایل مربوطه را دانلود کنید( 

بنابراین به سواالت ذیل فکر کنید و هر چه به ذهنتان می رسد را در این تمرین سعی می شود مولفه های ادب دار شدن کالم تقویت شود.   -2

 یاداشت نمایید و همچنین سعی کنید هم کالمی های پیش رو را با توجه به در نظر گرفتن این مولفه ها انجام دهید.

 . شدادب کالم حکم می کند فرد از هرگونه خود محوری و خود پسندی بدور باشد و در برابر حرف حق تسليم با

حق  در این موقعیت ها نگاه نکنیم که حرف حق از زبان چه کسی بیرون می اید , حرف حق را بشنویم و به ان عمل کنیم. گاهی ممکن است این حرف  

ر این زمان نباید  از زبان یک کودک بیان شود , یا گاهی از زبان فردی که از نظر جایگاه اجتماعی و شغلی به نظر ما پایین باشد یا در شرایط دیگر.. که د

 رد.خودمان را از دیگران برتر ببینیم و از شنیدن و عمل به حرف حق سرباز بزنیم , بلکه باید حرف حق را از هر حق گویی شنید و به ان عمل ک

 موقعیت هایی را در نظر بگیرید که دیگران بر اساس حرف شما عمل نمی کنند، عکس العمل تان چیست؟  •

 شما مشورت می گیرد ولی به آن عمل نمی کند، کودکی که به توصیه های شما توجه نمی کند، همسری که ...مثل دوستی که از  

 )سعی کنید آنها را با جزئیات به یاد بیاورید(   چقدر در مکالمات روزمره تان از این عبارت ها استفاده می کنید؟ •



 چرا به حرف من گوش ندادی؟ 

 مگه من نگفتم؟

 رم من این طوری دوست دا

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

 sموقعیت هایی را در نظر بگیرید که بر اساس حکم عقل و یا شرع عمل کرده اید، در این مواقع چه عبارت هایی در ذهن شما تداعی می شود؟ •

 چون خدا دوست داشت این طوری گفتم..

 امام اینجوری دوست دارند 

 عقل اینجوری حکم می کنه

 پدرم دوست داشت 

 

 

 

  



 ( تفکر بنيادی) پنجماصل 

 هیچ کار خیر یا شری بدون ارتباط با کالم نیست. 

انسان ها بر اساس هم کالمی هایی که با دیگران، خود و همچنین ارتباطی که از طریق کالم با خدا برقرار می کنند، در نهایت 

گاهی فرد بر اساس هم کالمی های به دور از کرامت و حاکی از سرزنشی که با خود دارد  کارهای خیر و یا شر را انجام می دهند. 

آنچه اصل و اساس  بنابراین  هی با دیگران بر اساس مبناهای غلط دست به انجام کار شر می زند.اقدام به عمل شر می کند و گا

 هم کالمی را شکل می دهد مبنا ها و معيارهايی است که فرد با آنها روبروست. 

ی شود اعمال  از این نگاه موضوع هم کالمی بسیار مهم و سرنوشت ساز می شود زیرا در نهایت آنچه انسان بر اساس آن سنجش م

 خیر اوست.

همه ما دوست داریم کارهای خیر و خوبی را انجام بدهیم و از هر گونه کار بد و شری به دور باشیم. بنابراین الزم است برای دست  

رد  یابی به این مطلوب باورها و معیارهایی را که بر اساس آن زندگی می کنیم و یا با خود و دیگران ارتباط برقرار می کنیم را مو

در صورتی که هم کالمی های ما بر میزان   بررسی قرار دهیم و از درست بودن آن ها بر اساس معیارهای الهی اطمینان پیدا کنیم.

 حق باشد در نهایت موجب عمل خیر خواهد شد. 

 

دانیم. در  عدم انجام آن را الزم می دهیم، به این دلیل است که انجام یا  هر کدام از ما، اگر کاری را انجام داده و یا آنکه انجام نمی

ایم. اگر با کمی دقت به این حقیقت هر کدام از اعمال و رفتار ما، تابع »بایدها« و »نبایدهایی« است که برای خود تعریف کرده

است. به عنوان ی خبری یابیم که هر یک از این »بایدها« و »نبایدها«، در واقع یک گزاره»بایدها« و »نبایدها« توجه کنیم، درمی

دانیم. )من کنیم، برای آن است که درس خواندن و یا مطالعه آن کتاب را الزم میمثال اگر درس خوانده و یا کتابی را مطالعه می

خبری است. )مانند: »خواندن   یابیم که این »باید«، به خاطر وجود یک گزارهباید این کتاب را بخوانم!( حاال اگر دقت کنیم درمی

ی  کند.«، یا »درس خواندن سبب افزایش احترام فرد در جامعه است« و یا هر گزارهتاب علم و ارزش من را زیاد میاین ک

 دیگری!(



نامیم. بر این اساس با توجه به مطالب مطرح شده  گیرد، مبنا میرا که محور عمل و رفتار فرد قرار می های خبریما این گزاره

 دهد.    دهد، آن را بر اساس مبنایی انجام میرا که انجام می توان گفت: هر فردی هر عملیمی

دهد که مبناهای اشخاص مختلف با هم  های صورت گرفته میان افراد به خوبی نشان میها و نزاعها، تنشتزاحمات، اختالف

رست بوده و منطبق با قوانین متفاوت و بعضاً متعارض است. بر این اساس تمامی مبناها درست نیست، لذا مبنایی را که ثابت و د

 نامیم.  حاکم بر عالم هستی باشد، را معیار می

نمایند، اما تمامی این مبناها معیار  حاصل مطالب فوق آنکه تمامی افراد در اعمال و رفتار خود از مبنا یا مبناهایی تبعیت می

 نیست! 

داشتند را مورد بررسی قرار    سف علیه السالم با یکدیگربرای ملموس شدن بحث می توانیم هم کالمی هایی که برادران حضرت یو

ه تغییر  داهیم با درنظر گرفتن معیارها و مبنا هایی که بر اساس آن تصمیم گرفتند و نتیجه شری که به همراه داشت. در این مثال متوجه می شویم ک

 .شدن به سمت هدایت و نور راهنمایی کند  مبناها در همکالمی ها می توانید نتایج عمل را منجر شود. و انسان را از هالک

ایید.حال عمل برادران حضرت یوسف را در به چاه انداختن برادرشان مورد بررسی قرار داده و علت و مبنای ایشان را در انجام این عمل تحلیل نم  

 کنند:علتی که خود ایشان برای کار خود بیان می

 پدرمان در گمراهی آشکاری است  تر هستند در نزد پدر + ما نیرومند هستیم  یوسف و برادرش از ما محبوب

 تمام توجه پدر جلب ما شود.           یوسف را کشته و یا دور کنید            

 حال می توانیم مسئله را ریز تر بکنیم و مبناهای اولیه آنها را دقیق تر بررسی کنیم. 

 

 مرحله اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گذراند. پدر زمان بیشتری را با یوسف و برادرش می -  

دارد. پدر آشکارا توجه و محبت بیشتری نسبت به یوسف ابراز می -  

! ستندتر از ما ه آنها محبوب  

ما از نظر سنی بزرگتر هستیم.  -  

خرج و مخارج و امورات زندگی با ماست.  -  
 ما نیرومندتر هستیم! 



 مرحله دوم    

 

 

 

 

 

 مرحله سوم    

 

 

 

 

ها و سلپس اعمال و رفتار برادران حضلرت یوسلف دارد. آری مبناهایی  گیریکنید، مبناها نقش اصللی و اسلاسلی را در نتیجههمانطور که مالحظه می

ری را  نماید. باالخره این درسلت اسلت که حضلرت یعقوب توجه بیشلتهای درسلتی نیز اسلتفاده میکه حتی بعضلاً منطقی به نظر رسلیده و از مقدمات و گزاره

ای قابل توجه  اند و این نیرومندی در جای خود ویژگیکند و البته درسلت اسلت که برادران حضلرت یوسلف حقیقتا نیرومند بودهنثار حضلرت یوسلف می

 نمایند.  گیری شده و اینگونه عمل میشود که با تمامی این نکات باز هم اینگونه نتیجهاست. اما چه می

  توانید مبناهای دیگری را برای این مراحل در نظر گرفته  شلده )در مرحله دوم و سلوم( را مرور کرده و ببینید که مییکبار دیگر مبناهای مطرح

 و در نتیجه رفتار متفاوت و دیگری را پیشنهاد نمایید.

 

 

 مرحله دوم 

 

 

 

 

 

 

 

ما از یوسف و برادرش نیرومندتر هستیم.  -  

هر که نیرومندتر باشد )خرج و مخارج و امورات زندگی با   -

تر باشد. او باشد( باید محبوب  

تر هستند. درحالیکه یوسف و برادرمان محبوب -  

نیرومندتر  ز یوسف و برادرش  ما ا

 هستیم 

 پدرمان در گمراهی است!

 

یوسف جای ما را در دل پدر تنگ کرده است.  -  

شود هم او و هم ما محبوب پدر باشیم. نمی -  

اگر یوسف از پدر دور شود، از دل پدر هم خواهد رفت.  -  

-بعد از آن چون فقط ما در مقابل پدر هستیم، توجهش به ما جلب می  -

. ودش  

کنید، تا  یوسف را کشته و یا دور 

 نظر پدر جلب شما شود! 

 محبوب بودن لزوما به خاطر نیرومندی، آن هم یک نیرومندی مادی و دنیوی نیست.  -

پیامبر است در تمامی رفتار و حاالت خود معصوم بوده و هدایت شده است.  وقتی فردی  -

 توان گمراه باشد.( )چنین فردی نمی

ها و ابعاد  اگر پیامبری فردی را مورد محبت و توجه بیشتری قرار داد، حتما او دارای توانایی -

 ای است که او را اینچنین ممتاز نموده است. برجسته



 پدر ما گمراه نيست. 

ای است که ما آن را نداريم. يوسف دارای صفات برجسته  

 همين صفات و فضائل سبب مجبوبيت او در نزد پدرمان شده است. 

 

 مرحله سوم    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مان درست عمل کنيم. توانيم برای محبوب شدن در نزد پدرمان، به وظيفهاگرچه ما شبيه يوسف نيستيم، اما می  

 چون يوسف محبوب پدر و البته خداست، پس بايد محبوب ما هم باشد. 

صفات و رفتار و اعمال يوسف را شناخته و خود را هم در حد توان به آن متخلق کنيم.. بايد که    

 

 

 

 

 

 هیچکس جای کس دیگری را در این عالم تنگ نکرده است.  -

 شود که هم ما و هم یوسف محبوب دل پدرمان باشیم. می -

داند، محبوب پیامبر خداست، پس محبوب خداست، بنابراین باید محبوب کسیکه خود را بنده خدا نیز میآنکه  -

 باشد. 

 هر کس در این عالم توان و استعداد مخصوص به خود دارد که باید در همین راستا بهترین عمل را انحام دهد.  -

جامه عمل بپوشیم، او ما را هم مورد توجه و محبت های خود پیامبر خدا عادل است، پس اگر ما هم به توانایی -

 قرار خواهد داد. 

 



رجوع به    همانطور که مالحظه کردید نقش و تأثیر مبناها در نوع فکر و عملکرد انسان، چشمگیر و غیر قابل انکار است. گاهی با تغییر یک مبنا و یا

کند.تغییر میدرجه    180مبنای دیگر عمل انسان    

را به دقت بررسی    برای تمرین یک یا دو نفر از نزدیکانتان را که بیشترین ارتباط را با او دارید انتخاب کنید و کالم هایی که با آنها رد و بدل می کنید

رست بودن مبناهایتان می توانید  کنید. این کالم ها بر اساس چه معیارهای حق رد و بدل می شوند یا مبناهای نادرست. )برای تشخیص درست یا ناد

گرفته  ببینید آیا آن مبنا به خداوند بر می گردد یا چیز و کس دیگری( اگر بر اساس مبناهای نادرست است مشخص کنید این مبنا چگونه در شما شکل

د علیه السالم باید ها و نباید های ارتباط تان است )عرف، کتاب، ضرب المثل، تجربه شخصی و ...( سعی کنید با رجوع به قرآن و یا رساله حقوق امام سجا

 را با آن فرد استخراج کنید و بر مبنای آن عمل کنید.

 معيار حقيقی يا غير حقيقی  در نهايت سبب انجام کار خير شد يا شر؟  خالصه آخرين گفتگو ها 

      

 

 

  



 

 ( تفکر بنيادیاصل ششم )

 شوند.کالم انتقال میافکار و باورها چه خوب و چه بد به وسیله  

این باورها و  این اصل را از دو منظر می توانیم بررسی کنیم. اول از جهت توجه به خودمان، اینکه بررسی کنیم ببینیم چه باورهای و افکاری داریم چون  

ال می دهیم. بنابراین الزم است نگاهی عمیق تر به  افکار مبنای هم کالمی های ما قرار می گیرند و در واقع ما این باورها را به وسیله کالم به دیگران انتق

آن کنیم. این نگاه    باورهایمان داشته باشیم  و ببینیم این ها را از کجا گرفته ایم و اگر باورهای حقی نیستند آنها را حذف کنیم و باور درستی را جایگزین

شی کمک گرفته ایم این است که ببینیم چطور می توانیم باورهای توحیدی را به  را به کمک تفکر بنیادی انجام می دهیم. اما نگاه دیگر که از تفکر پرس 

 دیگران انتقال بدهیم که در اصل بعدی بررسی می شود. 

 اگر از شما بخواهند که چند باور کلیدی زندگی تان که بر اساس آن با دیگران ارتباط برقرار می کنید را بگویید چه خواهید گفت؟

 مالت ذیل باورهای کلیدی ما باشد در ارتباطاتمان، شما نیز به آن اضافه کنید.ممکن است برخی از ج

آنچه برای خود می پسندی، برای دیگران هم بپسند و آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران نپسند؛ با دیگران چنان رفتار کن که دوست   •

 داری با تو رفتار شود 

 بیابانت دهد باز   تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در •

 إِنَّ أَکرَمَکُم عِندَ اللَّهِ أَتقاکُم  •

• ...... 

 شاید گاهی اوقات جمالت ذیل هم سبب برخی از تصمیمات در ارتباطاتمان شده باشد. 

 تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها  •

 چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است  •

 با هر کسی باید مثل خودش رفتار کرد •

• ... 

باورها به عنوان مالک و ميزان و معيار    باورها می توانند صحيح يا غلط باشند.   اساس و شيوه زندگی انسان بر مبنای باورهای اوست. 

 باورهای صحيح وابسته به علم به حقيقت است   رفتارها و بروزات انسان هستند. 

 ( 82تا  76ی است.)سوره انعام آيات برای شکل گيری باورهای صحيحی، ارتباط با وجهی ثابت و بدون تغيير ضرور

باورها به واسطه مواجهات مختلف اجتماعی بروز پيدا می کنند، کالم يکی از بروزات انسان است که در آن فرد می تواند باورهايش را بروز  

 بدهد. 

کرد. البته یکی از وجوه مشترک باورهای حق    باورهای می توانند حق و یا غیر حق باشند. برای تشخیص باورهای حق الزم است به قرآن و روایات رجوع

 این است که ثابت و بدون تغییر هستند. مثال اینکه خداوند روزی رسان است یک حقیقت ثابت است.  

 

 مهارت: 



 . سعی کنيد ارتباطات خود را مورد بررسی قرار دهيد و مبناهايی را که بر اساس آن با ديگران هم کالمی برقرار می کنيد را ثبت کنيد

 گاهی ممکن است يک ضرب المثل مبنا باشد و گاهی يک آيه از قرآن 

برخی از باورها ممکن است بر اساس القائات محيط در انسان تثبت شده باشد. سعی کنيد هم باورهای حق و هم غير حق )در صورت  

 وجود( را ياداشت کنيد. 

های پدر و مادر و   توصيه

 دوستان

 ضرب المثل  روايات آيات و  توصيه های گذشتگان 

با تمام وجودت بخواه که یک 

 کار را انجام بدهی

 
از غیبت به دلیل آیات   دوری

 قرآن 

 

  
مَنْ ذَالَّذی یُقرِضُ اهلل قَرْضاً حَسَناً  

 فَیُضاعِفَهُ لَهُ اَضْعافاً کَثیرَةً 

کیست که خدا را وام )قرض  

الحسنه( دهد و خدا بر او به  

 .چندین برابر بیفزاید

نباشد چیزکی مردم نگویند  تا 

 چیزها 

 

  



 (تفکر نفس)  اصل هفتم

 الزمه اصالح کالم تقویت تفکر ِ همراه با تقواست.

تفکر و کالم  از ابتدا بیان شد که در این دوره قصد داریم با توجه به مهارت های تفکر هم کالمی خود را تقویت کنیم. نکته جالب توجه در این است که  

کند  برگشتی با یکدیگر دارند در واقع از کالم می توانیم برای تقویت تفکر استفاده کنیم. تفکر کمک می کند تا هم کالمی های ما ارتقا پیدا  رابطه رفت و  

 و همچنین خود کالم سبب ارتقا تفکر می شود و با تفکر سطح هم کالمی ها را یک پله دیگر ارتقا می دهد و این چرخه همین طور ادامه دارد. 

 حال سوالی که پیش می آید این است که کالم چگونه می تواند سبب ارتقا تفکر شود. چه کالمی این توانایی را دارد؟

 کالمی این توانایی را دارد که ویژگی های ذیل را داشته باشد. 

 نفس را از حالت بيتفاوتی نسبت به سعادت حقيقی و جاودان خود خارج سازد. زيرا تفکر در ذات خود عاقبتگرا و آخرتگراست.     ❖

 سير در حقايق دارد واقف سازد.   نفس را به قدرتی که  ❖

سبکباالنه به مسائل و  نفس را نسبت به حقايقی متوجه کند که از تعلقات دنيايی و خواسته های زودگذر عبور نمايد و بتواند  ❖

 نيازهای خود بنگرد.  

توجه نفس را نسبت به پديده های اطراف و رخدادهای گوناگون به گونه ای معطوف کند تا بخواهد از آنها درس و پند گرفته و    ❖

 .  ه داشته باشدنحوه زندگی خود را ارتقا دهد. موانعی که برای زندگی بهتر است را برطرف کند و بتواند با ديگران تعامل سازند

 کالمی  که اين ويژگی ها را داشته باشد کجا شنيده ايد؟  ❖

 باشد. نهج البالغه( امیرالمومنین علیه السالم می  -83های این کالم، خطبه غرا )خطبه  یکی از بهترین نمونه

نیایی و خواسته های زودگذر بی توجه کند. شاید  یکی از مهمترین ویژگی های کالم فعال کننده تفکر این است که خود و دیگران را نسبت به تعلقات د

ست و به  وقتی در مورد دنیاگرایی و دنیا زدگی می افتیم اولین چیزی که در ذهنمان نقش می بندد این باشد که دنیا زده یعنی فردی که مال اندوز ا 

که الحمدهلل از این آفت به دور هستیم. البته که نمونه ای    دنبال تجمالت و خوشگذرانی و ... است و بعد نفس راحتی می کشیم و خدا را شکر می کنیم

و  از دنیازدگی همین است که در خیال ما نقش بست اما دنیا زدگی در همین ها خالصه نمی شود. گاهی باورمان نمی شود که چه مصداق های کوچک  

 پیش و پا افتاده ای می تواند مثال تعلقات و وابستگی به دنیا باشد. 

در نظر فرد پررنگ میشه و به همان اندازه که دنیا پر رنگ میشه خدا در چشم انسان کوچک می شود. زمانی که انسان برای خودش بزرگ    گاهی دنیا

ر ریا و  میشه یا اینکه مردم برایش مهم می شوند و در درجه اول قرار می گیرند اینجا همان لبه خطرناک است. وقتی حرف از مردم میشه و خود به فک

هامون فکر کردیم؟ آیا ما برای خدا  ها و ناراحتیخواهی های بزرگ می افتیم. اما تا حال به سکوتمون، به عصبانیتمون، به حرف زدنمون، به خوشحالخود 

 می خندیم و ناراحت می شویم؟ آیا زمانی که سکوت می کنیم و یا حرف می زنیم رضایت خدا و امام زمان مون رو در نظر داریم؟

  برای اینکه دلمون خنک بشه عصبانی می شویم، برای اینکه فکر نکنند ما کم آوردیم حرف می زنیم، برای اینکه عقده نشه رو دلمون فریاد مییا اینکه  

 کشیم!!!

می شویم آنها را به    اینها نمونه هایی از دنیاگرایی هست، نمونه هایی از بی تقوایی است. یکی از وظایف هر کدوم از ما این است که وقتی با دیگران روبرو

 وقتی این را وظیفه خود بدانیم مطمئنا کالم ما کالم دیگری خواهد شد.   1یاد خدا و امام زمان عج بیاندازیم. 

 
 من با خدای کوچک خود قهرم!  -طعم شیرین خدا  1



 شما چه نمونه های دیگری از دنیاگرایی و تعقالت دنیایی را می توانید در زندگی خود و دیگران مشاهده کنید؟ •

 شما چیست؟ نمونه های کوچک آخرت گرایی در زندگی   •

 بعد از خواندن خطبه غرا چه تصمیم های جدیدی برای ارتقا هم کالمی خود گرفتید؟ •

 .گفتگو ها رو بررسی کنید  چقدر کالم شما عاقبت گرا است؟ •

   دنیایی وابسته تر می کند یا آزاد تر؟مسائل  آیا کالم شما مخاطب تان را نسبت به   •

   خود از پدیده ها و رخداد های اطرافتان عبرت بگیرید؟  در برخوردهای روزمره  آیا می توانید •

 آیا هم کالمی شما با دیگران ارتباط تان را بهتر و شیرین تر می کند یا اینکه سخت تر و دور تر؟ •

  



 ، تفکر مشاهده ای(تفکر نفس) اصل هشتم

تأثیر در عالم است. کالم دعایی بهترین القا در بهبود حال خود و دیگران است و  کالم منشأ انواع القاء است. بدین ترتیب کالم باب 

 بهترین نوع القا است 

وقتی به کسی می گویی ان  فی باشد.نکالم منشا القا است. و کالمی که دعایی باشه بیشترین نوع القا را دارد. و این القا می تواند مثبت یا م

 در صورتی که کالم آگاهانه و همراه با القا باشد در مخاطب اثر خواهد داشت.  شود شاهلل مشکلت حل می

 برای اینکه اثر القایی کالم ما باال رود چه کنیم؟ برای اینکه کالم ما بر مخاطب اثر کند چه کارهایی باید انجام بدهیم؟ 

 در ما تقویت شود.  برای بهره مند شدن از این جنبه القایی، خیلی مهم است که قدرت سمع )شنیدن( 

کالممان بر    وقتی قدرت سمع فرد باال برود به خوبی می تواند کالم حق را دریافت و به آن عمل کند. شاید سوالی در اینجا پیش بیاید که ما می خواهیم

 روی دیگران اثر بگذارد چرا راه حل را در تقویت سمع خودمان باید جستجو کنیم؟ 

قدرت شنیدن و دیدن خود را ارتقا بدهد. تقویت شنیدن بیشتر موجب تقویت القای کالم و دیدن بیشتر منجر به    برای تفویت تفکر الزم است نفس

 مشاهده عمیق تر پدیده ها و رخدادها می گردد.

 برای اينکه انسان بتواند از جنبه های القای کالم بهرمند شود الزم است با کالم حق در ارتباط باشد. •

 

ی تقویت قدرت  برای اینکه انسان بتواند از جنبه های القای کالم بهرمند شود الزم است با کالم حق در ارتباط باشد بدین منظور الزم است فرد در راستا 

ه خاموش شدن  شنیدن خود اقدام و برای شنیدن کالم حق برنامه مشخصی را تدوین کند. غفلت از این امر مهم به تدریج سبب خاموشی تفکر و در نتیج

 برای تقویت تعقل الزم است فرد به منبع غنی قرآن، ادعیه و روایات متصل شود. قدرت سمع و تبعیت از هوا و هوس نفسانی در ارتباطات خود می شود.  

 مهارت

 آن بیافزایید.  هایی که می توان در این رابطه انجام داد در ذیل آمده است، شما نیز می توانید موارد دیگری را بهبرخی از مهارت

 برنامه منظم برای تدبر در قرآن و همچنین خواندن قرآن   •

 فاطمیه()صحیفه شب  به خصوص دردعاهای اهل بیت  مطالعه •

 بهره گرفتن از ادعیه و روایات در تغییر باورها و رفتارها  •

 بهره گرفتن از مفاهیم آیات و دعاها در مکالمات روزانه خود  •

ه را انتخاب کنید و یا هر دعای دیگری که به آن عالقه دارید، سپس جمالتی از آن را که بیشتر یکی از دعاهایی صحیفه فاطمی •

باآن ارتباط برقرار می کنید و یا اینکه جمالتی که نقاط ضعف خود را در آن می بینید را انتخاب کنید و این جمله در برگه ای  

 بارتی از قدرت تلفین استفاده کنید بنویسید و سعی کنید این جمله را با خود تکرار کنید به ع 

  



 (تفکر نفس) اصل نهم

گذارد. این کالم در   ای است که باالترین آثار سازنده را در قلب متقین میکالم خدا و به تبع کالم اهل بیت علیهم السالم یگانه

 بار است.  افراد غیر متقی زیان

هایی برای تقویت تفکر خود  همانطور که قبل تر اشاره شد تقویت مهارت های تفکر سبب ارتقا هم کالمی می شود ما نیز در این دوره به دنبال روش  

 هستیم تا بتوانیم از این راه در سطح هم کالمی های خود ارتقا حاصل کنیم.

تمرار آن می  یکی از نکاتی که الزم است به آن اشاره شود این است که تفکر برای فعال شدن نیاز به منذر دارد. )توضیح منذر داده شود( و آنچه سبب اس

ی که الزم است امام از آن وجه شناخته شود این است که امام کسی است که نفس برای کشف به حق به آن رجوع می   شود امام است. یکی از وجوه

 کند. )تعریف تفکر در مثلث درس تفکر( 

کسی است که می   به عبارتی انسان با نیازها و سوال های متفاوت و زیادی روبرو است که برای دریافت پاسخ آنها نیازمند رجوع به حق است، امام همان

ه واسطه  توان به او رجوع کرد تا حق را از ایشان دریافت کرد. بنابراین کسی که در زندگی خود به صورت مداوم از این سیر رجوع استفاده می کند ب

فکر باالیی شود. و در نهایت  دریافت حق از امام برای حل مسائل خود، هر بار چرخه تفکر را طی می کند و این رجوع سبب می شود تا فرد دارای قدرت ت

با امام    این مهارت های تفکر سبب ارتقا هم کالمی های او خواهد شد. در واقع عمل بر اساس حق در مواجه های زندگی نتیجه همراهی و ارتباط مداوم  

 است. 

 

نهج البالغه مراجعه    87ر می توانید به خطبه  با توجه به مطالب ذکر شده یکی از وظایف ما شناخت ویژگی های چنین امامی است. برای اطالع بیشت

 کنید.

 اکنون چه مهارت هایی را می توانید برای شناخت بیشتر ویژگی های امام و همچنین بهره مندی بیشتر از کالم آنها ذکر کنید؟

 می توان به برخی از آنها اشاره کرد از جمله

 )تحف العقول -امامان و خواندن و ثبت روزی یک روایت در تقویم)رجوع به کتاب شکوفایی امت(نام گذاری هر کدام از ماه ها به نام یکی از   •

 توجه به ایام هفته و ارتباط آن با هر امام   •

 مطالعه قرآن با توجه به ویژگی های هر امام  •

 مطالعه کتاب صالح سازی اعمال  •



 

 

 

  



 )تفکر پرسشی(  اصل دهم

 شوند.سیله کالم انتقال میافکار و باورها چه خوب و چه بد به و

يکی از راه های انتقال باروها و تعاريف حق هم کالمی است، از آنجايی که يکی از بهترين راه های فعال کردن تعقل و شکل دهی باورها و  

 که عبارت است از پرسش های تصديقی بهره برد.    )سوال( تعاريف در افراد قالب استفهام است می توان از شکل خاصی استفهام

بسياری از استفهام های در اين پرسش ها سوال کننده منتظر شنيدن جواب نيست و زمينه تفکر و تعقل را در مخاطب فراهم می کند. 

 قرآن از اين نوع هستند. 

واقع اين کار را به نيت کاشتن بذر يک باور زيبا در فرد انجام  نکته مهم در اين گونه پرسش ها اين است که نيت و قصد ما الهی باشد. در 

 بدهيم. در صورتی که اين کار با نيت های غير الهی مثل تحقير، سرزنش، توصيه های متکبرانه و ... همراه باشد نه تنها اثر مثبتی نخواهد

فتگو و خدا را شاهد بر صحنه ديدن بسيار موثر خواهد داشت بکله اثرات مخربی را بر روی فرد می گذارد. بنابراين رعايت لحن، ادب گ

 سه بار سوره توحيد بعد از نمازها برای در امان ماندن از شر کالم خود و ديگران  بود. 

 مهارت 

مله پرسشی تصديقی  ج می توان ليستی از  توصيه هايی که به ديگران می کنيم را بنويسيم و جمله امری و يا نهی ای را به  •

 کنيم. تبديل 

مثال به کسی که از اينکه هيچ جا ديده نمی شود و کسی او را نمی بيند شکايت می کند، به جای اينکه بگوييم خدا تو را می بيند می  

 توانيم بگوييم 

 آيا کسی که اثر پای مورچه را بر سنگ صاف می بيند ممکن است تو را نبيند؟

ه به او بگوييم خدا رازق است و ... می توانيم بگوييم، آيا خدا روزی دهنده همه ذرات  مثال کسی که از تنگی رزق ناله می کند به جای اينک

و موجودات و مخلوقات نيست؟ به نظرت کسی که روزی دادن ذره و گنجشک برای او يکسان است، در روزی دادن به تو دست بسته  

 است؟

 

 

 

  



 دهم )تفکر پرسشی(يازاصل 

دهد و نداشتن خالقیت عمدتاً  در بهره نبردن از انواع سخن گفتن و شنیدن   ان خالقیت میانواع سخن گفتن و شنیدن به فرد تو

 است.

نداشتن خالقیت در سخن گفتن و شنیدن ممکن است باعث ایجاد آسیب در ارتباطات شود. از آنجایی که هم کالمی تنها محدود به سخن گفتن نمی 

های  خود سخن گفتن است، یکی از راه   نیم. اما آنچه در اینجا منظور  خداوند به ما عطا کرده است استفاده کشود می توان از توان های حسی دیگری که  

 است.    پرسشی  مدلایجاد خالقیت استفاده از  

 تقسیم بندی می شوند.   خبری و انشايیبه طور کلی جمالت به دو قالب  

 نقش موثری در حوزه تفکر داشته باشد از بين جمالت انشايی جمالت استفهام در کالم می تواند   •

 در بین جمالت پرسشی دو نوع القایی و ادراکی مورد توجه قرار می گیرد.  

انواع پرسش وجود دارد گاهی پرسش کننده به دنبال برطرف کردن نياز خود است که در اين صورت از جمالت پرسشی ادراکی   •

 استفاده می شود. 

اين سواالت، پرسش های القای گفته می شود که هدف از آن ايجاد توجه و   ت به گاهی هدف و غرض نهايی جلب توجه اس •

 ذکر در مخاطب می باشد. استفهام را می توان از جهات مختلف مطرح کرد )تشويقی، توبيخ و ....(

 یار حائز اهمیت است. داشتن نیت الهی در سواالت القای و ادارکی بس •

 ه از مدل پرسشی است. يکی از راه های ايجاد در خالقيت استفاد •

 جمالت می تواند در قالب خبری و يا انشايی باشد   •

 از بين جمالت انشايی جمالت استفهام در کالم می تواند نقش موثری در حوزه تفکر داشته باشد   •

 انواع پرسش وجود دارد گاهی پرسش کننده به دنبال برطرف کردن نياز خود است   •

 گاهی هدف و غرض نهايی جلب توجه است    •

 اين سواالت، پرسش های القای گفته می شود که هدف از آن ايجاد توجه و ذکر در مخاطب می باشد.  به •

 ....(  استفهام را می توان از جهات مختلف مطرح کرد )تشويقی، توبيخ و  •

 مهارت:

 خالقيت در استفاده از پرسش های ادراکی برای رفع نيازهای خود 

می توانيد ليستی از سواالت خود که درک آنها در کيفيت زندگی شما اثر گذار است بنويسيد، سپس هر کدام از آنها را تبديل  

به يک سوال بکنيد. می توانيد برخی از مهمترين آنها را خطاب به امام زمان عجل اهلل تعالی شريف بنويسيد و يا اينکه به علما 



ن می توانيد برخی از سواالت را در ذهن داشته باشيد و قبل از ورود به مجالس ذکر و يا علم يا اهل ذکر عرضه کنيد. همچني

 برای رسيدن به جواب آنها دعا کنيد.

 استفاده از پرسش های القای برای ايجاد خالقيت در هم کالمی ها

خاطبش مطرح می کند که مخاطب خودش پاسخ را نزد  سواالتی است که فرد پس از مطرح کردن ان به دنبال پاسخ نیست و سوال را طوری برای م

 خودش می یابد. 

 در جدول زير سعی کنيد چند نمونه از جمالت خبری خود را بنويسيد و تبديل به جمله پرسشی بکنيد و تغيير را بررسی کنيد

 بررسی تغييرات  استفهام  جمله خبری 

تو اشتباه کردی و مسير را 

 نادرست آمديم 

راه های ديگری  به نظرت از چه  

می توانستيم بيايم؟ کدام مسير 

ها ترافيک کمتری دارد؟ چه راه 

هايی برای پيدا کردن نزديک 

 ترين مسير وجود دارد؟

در حالت اول حالت سرزنش 

ايجاد می شود و در حالت دوم 

باعث فعال شدن فرد و پيدا 

 کردن راه های مختلف می شود.

 



 


