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 ضرورت تفکر
بدانیم که بی تردید ایم یا خیر؛ اما باید ایم، حال بماند که در طلب آن قدمی برداشتهحتما همه ما دست کم یک بار در طول زندگی خود آرزوی انسان بزرگ بودن را در سر گذرانده

افتاده قرار  های بزرگ آن است که حتما پیش از آنکه آرزوی انسان بزرگ بودن در سر داشته باشند، روزی خود را مخاطب این سوال به ظاهر ساده و پیش پارمز موفقیت انسان

 اند که اساسا انسان بودن یعنی چه؟! داده

انسان مخلوقی است ممتاز شده و شرف یافته نسبت به سایر مخلوقات الهی؛ مخلوقی که مستعد رهاشدن از بند نواقص و »حقیقت که سوالی بس خردمندانه و برآمده از علم به این 

فته و به اضطرار اند اما چیزی که فراتر از آن دریا؛ آری ایشان به خوبی بر این اصل واقف بوده«ها و کماالت و فضائل انسانی استهای تعالی به سوی ارزشمندیطی کردن گام

 «. این همه را به بها دهند نه به بهانه!»اینکه  ،اندآمده

گرایی نیست! انسان بودن، پرده برداشتن مختارانه از این استعداد و فعال کردن امتیازات اند که معنای انسان بودن، موجودی مستعد بودن به کمالایشان به تمامی این حقیقت را دریافته

 ای منطبق با حق.آن هم به شیوه در صحنه عمل است

 را به آدمی عطا کرده است.« نیروی تفکر»و برای پیمودن این راه، خداوند یار و همراهی بس شریف چون 

به حقایق الهی و دریافت نور است اش را مرهون باز شدن رو هاست؛ و این بیناییها و خروج از درماندگیراه جهالت های بزرگ، چشمی بینا برای گذر از تاریکتفکر در نگاه انسان

 ای یارای انتقال آدمی از مرز سیاهی و نقص به سوی کمالش را نداشت. که اگر چنین نبود، ذره

اند و خود به گور برده زرگ بودن را باآری بینایی تفکر، دریافت کننده نور حق و پیش برنده به سوی صالح است؛ پس چه دردی بزرگتر از نابینایی! که همه آنان که آرزوی انسان ب

 اند.به قهقرا رسیدند چوب نابینایی و پشت کردنشان به نور را خورده

 بینی:کنی و میروزی چشم حسرت باز می ،تفکر اگر نباشد

 ماند و حاشیه نشین که باید در پرده میهای پوچ و بی اساسی اما کنار گذاشته شد؛ و چه دغدغه ،بودشد و دغدغه میهای برحقی که باید در زندگی بها داده میچه مسئله

 اما پیش آمد و در این میدان یکه تازی کرد. ،بودمی

 اند.ها دادهها و بیراههشد اما جای خود را به کج راهههای مستقیمی که باید طی میچه راه 

 اند.اما به بن بست رسیده تصور شدهها، به مقصد مطلوبشان برسند با یافتن انواعی از بهترین راه ندتوانستچه مشکالتی که می 

 اند.های رشدآفرینی که با رسیدن به کوره راهی، مایوسانه از ادامه باز مانده و متوقف شدهچه برنامه 
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  توانست شیرین و پابرجا بماند اما تیره و تار ماندند.می ،ی که با کمی خالقیت و حسن در عملاچه روابط خداپسندانه 

 اما دیده نشد. ،ها را پیچاندها و غضبناک شدنهای دیگران کم نیاورد و به شایستگی از کوره در رفتنتوانست با آنها در قبال بدخلقیکه میهای گریزی چه راه 

 توانست با یک برنامه ریزی دقیق، به مقصد مطلوب برسد اما از دست رفت.های مهمی که میچه فرصت 

 های کمال آفرین تبدیل شود اما نشد.به فرصت توانست با کمی تفکرچه تهدیدهایی که می 

 رسیدیم اما دیر رسیدیم.هایی که باید به موقع میچه زمان 

 هایی که عالج کسب خیر در صبوری بود و ما با عجله به سوی شر پیش رفتیم.چه زمان 

 دند.های گذشته تکرار نشوند اما تکرار شتوانست با عبرت گرفتن از تجربهچه اشتباهاتی که می 

 توانست راهنمایی برای حل مشکلی باشد اما به سادگی از کنارشان عبور شد.ها و رخدادهایی که با کوله باری از پیام حق در جلوی چشم ظاهر شد و میچه پدیده 

 ها در سکوت ماند.توانست شنیده شود و بیدار کننده از خواب غفلت باشد اما در پشت پرده لجبازیای که میچه صداهای برحق و پیامبرانه 

 

 از تفکر است.  اینها همه برای آدمی که آرزوی بزرگ شدن در سر دارد، درد است؛ اما دردی نیست که با تفکر درمان نشود، تنها درد بی درمان محروم ماندن

گونه بایستیم، تا هنوز  اند؛ و ما نیز باید همیناستوار، تمام قد ایستادههای بزرگ، بزرگ بودنشان را وامدار تفکرند و مصرانه در همراهی با این یار شریف، همچون نخلی آری انسان

 فرصت باقی است، تا هنوز در قید حیاتیم....

در پس زدن  ؛صالح در قیام کردن است«. بزرگ ات کنند»تر کنند، خواهند دایره َقدرات را وسیعخوانند، گویی لحظه، لحظه اجابت دعاست، گویی میبه هوش باش! دعای فرج می

حتی اگر به اندازه نوشتاری باشد در ترسیم راه تفکر؛ تا در این چند صباح باقی مانده، به قدر وسع، چشمت بینا شود به روشنایی  ،یاس و ناامیدی و پیش کشیدن امکانات پیش رو

دریغی، برای روشن شدن چراغ تفکر پیش ها و امکانات بیچه فرصت»د بگویی: هایت با خوزدگیتفکر و اعمالت میزان شود به معیار حق؛ تا نباشد روزی که در جمع بندی حسرت

 ...«.رویمان بود اما 
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 مواجهه با سوال و نیاز
که دوست دارد به آید ای برای آنها پیدا کند، مشکالتی برایش پیش میکنندهشود که می خواهد پاسخ مناسب و قانعهر انسانی در زندگی خود با سواالتی مهم و اساسی مواجه می

هاست و گاهی عمیقا لزوم تغییر در خود و زندگیش را احساس ها و ایراداتی دارد که به دنبال تغییر آنگردد، نقصبهترین شکل آنها را حل کند، نیازهایی دارد که به دنبال رفع آنها می

 کرده است.

افتد که چگونه و از چه راهی باید آنها شک به این فکر میها باشد بیترین پاسخ و راه حلو به دنبال یافتن درست ها و مسایل و نیازها برای انسان مهم و حیاتی باشداگر این دغدغه

م به درستی آن بینم یا مواردی باعث شده تا نتوانشناسم؟ آیا آن را همانگونه که هست میکنم که میشناسم یا تصور میرا حل کنم؟ آیا اصال به درستی، مساله و مشکل خودم را می

 ام نزدیک شوم؟توانم انجام دهم تا به پاسخ و حل مسالهها از کسی کمک بگیرم؟ اگر باید کمک بگیرم از چه کسی؟ چه کارهایی میرا تحلیل کنم؟ آیا باید در حل آن

ه نکند و در پی یافتن پاسخی حقیقی و درست برای آنها نباشد، این مسایل در ذهن اما اگر این مسایل، دغدغه واقعی انسان نباشد یا به اندازه کافی برای انسان مهم نباشد و به آن توج

ها بکند ولی تالشی شود ؛ یا اگر تالشی در جهت حل آنرنگ شده و جای خود را مسایل دیگر خواهد داد و بدین ترتیب به فراموشی سپرده میانسان به تدریج کم اهمیت و کم

اشد به نتیجه درستی هم نخواهد رسید و بعد هم به دلیل نرسیدن به پاسخ و راه حل درست، سرخورده و ناامید، دست از تالش برداشته و درست و در جهت حل آن مسایل نب

 سردرگم خواهد شد.

ها را حل کند و به نتیجه برسد یا منتظر امکانات خود آنها و استعدادها و شرایط و های گوناگونی متوسل شود؛ یا با اتکا به توانتواند به راهدر مواجهه با مسایل باال هر انسانی می

 باشد کسی یا چیزی از بیرون مسایلش را حل کند.

 تر است؟تر و درستکدام راه عاقالنه

هایی دارد؟ چه امکانات و توان اگر انسان خودش بخواهد به درستی با مسایلش روبرو شود و آنها را حل کند و در نتیجه زندگیش را به سمت درست تغییر دهد چه باید بکند؟

 تواند از درستی راهی که در پیش گرفته اطمینان حاصل کند؟ها استفاده کند؟ چگونه میچگونه باید از آن

 آیا انسان اصال از چنین توانی برخوردار است که با اراده و خواست خود، زندگیش را تغییر دهد و در جهت اصالح گام بردارد؟

تواند وضعیت موجود و احیانا نامطلوب خود سازد که با کمک گرفتن از این توان میای در خودش رهنمون میتی است که انسان را به ضرورت وجود توان و قوهها سواالهمه این

 بربیاید.ها را به وضعیت مطلوب تغییر دهد، عیوبش را اصالح کند، مسایل و مشکالتش را به درستی ببیند و تحلیل کند و از عهده حل آن

 شود؟اما آن کدام توان در انسان است که چنین قدرتی دارد؟ و چه زمانی برای انسان ضرورت فعال کردن و استفاده از این توان آشکار می
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ه است: تفکر! بله این تفکر کردن است که اگر بخواهیم این سوال را از خالق خود که این توان را در انسان به ودیعه نهاده است بپرسیم تا به جواب حقیقی برسیم پاسخ آن یک کلم

 با رجوع به قرآن و روایات، عظمت و اهمیت و نقش آن در دستیابی انسان به هدایت به خوبی آشکار می شود.

و خواست حرکتی بکند به سمت  ها و نقایص و مسایل و نیازهایش را دید و شناخت و درصدد رفع آنها برآمد؛ اگر از وضعیت نامطلوب خود به تنگ آمداگر انسان محدودیت

دهد که فهمیدن و نفهمیدن و رسیدن یا مطلوب و اگر خاضعانه برای تغییر و دریافت پاسخ سواالت و نیازهایش رو به سوی حق کرد تفکر کرده است؛ و همه اینها وقتی رخ می

 نرسیدن به این حقایق برایش مطرح شده و با هم تفاوت داشته باشد.

 ها، ناتوانی در حل مسایل زندگی، عدم تغییر و درجا زدن، عدم رشد و بالندگی و...ها و محدودیتبهره بودن از تفکر یعنی ماندن و گیر کردن در نقصبی با این توصیفات،

 با این حساب آیا کسی هست که نخواهد متفکر باشد؟

 انین و احکام را باید بر زندگی حاکم کرد تا تفکر فعال شود؟ حال باید ببینیم با کدام چشم باید دید و با کدام گوش باید شنید و کدام قو

 توان میزان و مرتبه تفکر خود را ارزیابی کرد؟و چگونه و با چه معیارهایی می
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 منافع تفکر و چگونگی فرایند آن
هایی از این دست چیست؟ ؟ اما به راستی منظور از این جمله و گزاره"است.تفکر کردن بسیار خوب و سازنده "آیا کسی هست که دست کم یک بار این جمله را نشنیده باشد که 

ایم؟  آیا فقط یک تعریف و منظور از تفکر کردن وجود دارد؟ اساساً چگونه ایم که چنین تفکری داشته و در عمل در زندگی از آن بهره بردهچه قدر به صورت واقعی احساس کرده

 کنیم  یا ..؟ یعنی معیاری برای ارزیابی وجود دارد؟ به درستی استفاده می بدانیم که آیا از تفکر در زندگی

ای را شود در اینکه من تنها مسئلهخالصه می1تفکر همین است؟ آن تفکری که از  هفتاد سال عبادت بهتر است  دانند، ولی آیا همهها تفکر را تنها ابزاری برای حل مسئله میخیلی

 را به جایی باالتر ارتقا دهد؟ حل کنم یا قرار است من 

آیند پس حتما  موجودات  از پس حل مسایل خودشان به زیبایی و شگفتی برمیتمام ایم که اند که اساس تمایز انسان با سایر موجودات همین تفکر است، کم و بیش دیدهحتی گفته

 ست.الندتر تر و بکند موضوعی مهماین تفکری که انسان و سایر موجودات را متمایز می

دانستیم چه کنیم و یا اینکه اصال متوجه نبودیم که با مشکلی مواجه شدیم و کار از کار گذشته و شاید برای همه ما در زندگی پیش آمده است که در مواجه با مشکل و سوالی نمی

تواند شود بلکه میاش میانسان بین مسائل و جواب حقیقی ایِکه نه تنها بال واسطه ! شاید تفکر همان گمشده وجود ماسته بودیمتازه فهمیدیم مثل اینکه این نیاز و مشکل را داشت

 گنجد برایمان روشن سازد و به قول معروف تازه اصل مشکل را پیدا و مرا از درجا زدن به حرکت درآورد .آنچه به عنوان نیاز و سوال گاهًا در دایره ذهن هم نمی

گویید ما را به که بگذریم اگر درست نگاه کنیم باید بپرسیم خب چگونه قرار است این تفکری که می ،نیاز و تبدیلش به یک مسئله قابل ارائه فهم سوال و از این خان مهم و ابتداییِ 

 جواب برساند؟ 

تعیین کنی یعنی این بال بدون جهت و دانستن مسیر درست تو را اینجاست که ابتدا باید گفت تفکر برای تو بال است اما یادت باشد قبل از پرواز و رسیدن باید جهت و مقصدی را 

رساند و چه بسا از ندانستن مسیر و مقصد و حتی به اسم تجربه از نظر زمانی و مالی و ... به تو ضربه هم بزند پس تفکر باید رو به به مقصد حقیقی و جواب درست نیازت نمی

 ترین حالت برساند. قی و جواب درست از نیازت آن هم در بهینهسمت حقیقتی داشته باشد تا تو را به مقصد حقی

 و چه حقیقتی باالتر از حق و هرآنچه مطاقبت با حق دارد.

 کار ما چیست؟  ،توانی بگویی خب نشد! هنوز نگفتید بعد از تنظیم این جهتاینجاست که می

                                                           
 .ساعتی اندیشیدن برتر از هفتاد سال عبادت است، "تفکرُ ساعةٍ افضل من عبادة سبعین سنةٍ ":حضرت علی علیه السالم  1
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کنند ولی یکی ای که مجموع چه عواملی سبب شده آینه و شیشه تفاوت بسیار کنند؟ هر دو نور را دریافت میاندیشیدهای؟ تا به حال ها و کارکردشان توجه کردهتا به حال به آینه

 سازد؟  حقیقت بیرونی می دهد و دیگری از همان نور استفاده کرده و تصویری منطبق باتوجه نور را عبور میگویی بی

خواهد تا بتواند حق را ای می، حاال بگو حواست هست وجود تو هم شفافیت و صافی2کاری قرار داده و اسمش را تفکر گذاشته شاید خدا بخشی از وجود ما را هم  به صورت آینه

 حقیقت را بیابد...خواهد تا بتواند فقط چون شیشه عمل نکرده و یابد تا آینه باشد، حدود و چارچوبی میبازتاب دهد؟  شاید وجود ما همچون آینه که با جیوه و نقره پوششی می

ها بر آینه کنیم؟همه این ورودیها هم که باشد فاصله و سطح برآمده و فرورفته آینه هم است. باید حواسمان باشد که ما وجودمان را از چه چیزهایی پر و خالی میتازه همه این 

هایمان را پیدا کنیم؟ تازه اگر بدانی خواهیم اصل و حقیقیت جوابنه جلوه بدهیم یا اینکه نه میتر و واروتر و بزرگخواهد حقیقت را کوچکوجودمان تأثیر دارد و آیا ما دلمان می

توانی بگویی شوی؟  میزده میشود چقدر شگفتتر میدهد برای فهم نیازهای بعدی و حقایق باالتر بزرگهایی که جلوه میایست که به نسبت بازتابگونهکه این آینه وجودت به

شود بر زمین گام برداشت و آینه وجود آدمی چنان گسترده و صیقل ای باشیم تماماً از جلوه خدا بر زمین ... پس میرود؟  تا آنجا که آینهگ شدن و ارتقا یافتن تا کجا پیش میاین بزر

توانیم همگی یاء و اهل بیت)ع( زیستند پس با استفاده از آینه وجودمان میاند آنگونه که انبیافته باشد که تصویری تمام از حق جلوه دهد، گویی همه به آسمان و ملکوت چشم دوخته

 های حق باشیم. در عین کثرت وحدتی از نمایش جلوه

های پر از آینه قشبیه اتاای درست از آن آینه تمام نمای حق قرار بگیریم و زمین را شاید مفهوم انتظار هم خالصه شده در غبارگرفتن و وسیع ساختن آینه وجود خودمان تا در فاصله

ای نببینی؟ والیت پذیری حجت خدا بعد از توجه و غبار گرفتن ای که دیگر بین تصویر و جسم فاصلهبه آینه نزدیک شدهآنقدر کنیم. تا به حال  ،دهندکه همه یک تصویر را نشان می

 شود.ها که روشن میها و جواباند بعد از این چه بازتاباز آینه وجودمان، همین هم راستا کردن خودمان است با وجود او و خدا می د

 ات را غبارروبی کن و برای بررسی تنظیماتش با ما همراه شو. ای آینهحاال اگر آماده

تا هروقت و برای هر سوالی، هم سریع گیری کنیم! کاری و قلقاگر هنوز ابهامی هست که قرار است چه کنیم برایت خالصه بگویم که فکر کن قرار است این آینه وجودت را روغن

 ات متوجه سوال شود و هم به سرعت با حق متناسبش جهت یابی و تنظیم شود و بعد جواب هم به زیبایی در آن به نمایش درآید. آینه

اش خالی کنی و حواست کامالً باشد که به چه چیزهایی یرهولی خب حتما حواست هست که برای اینکه سوال و نیازت دقیق و درست در آینه قرار گیرد باید چیزهای دیگر را از دا

 تر پوشانده شود و متوجهش نشوی. دهی ، آخر ممکن است برای نمایش چیزی به ظاهر مهم چیزی مهمات را میاجازه ورود به آینه

                                                           
 وراثة کریمة واآلداب حلل مجددة والفکر مرآة صافیةعلیه السالم: العلم  قال 2
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های ای که بتواند ورودیات است. آینههمان قدرت چرخش و انعطاف آینهفرض کن این خوب دیدن و شنیدن  ات قدرت و وسعت یابد.باید خوب ببینی و خوب بشنوی تا آینه

 بهتری را هم بازتاب دهد.  یهاتواند خروجیمفید بیشتری داشته باشد در وقت الزم می

جوابش هم همین شکست را برایت به بار آینه را بدون چارچوب و حدود رها کردن خطری جز شکستن و ترک و آلوده شدن در پی ندارد پس اگر اینگونه رهایش کنی چه بسا 

 های غلط محفوظ بمانی.حدودی بسازی تا از جواب یقت،آورد. پس باید برایش از معیارهای حق

 از بقیه برای خودت بسازی.   یهایشان بگذاری و اینگونه تصویر و عبرتات را چرخانده و خودت را جای دیگران و تجربهباید یاد بگیری آینه

ها به راستی و نهایت ببری و البته نه فقط ذوق خالی، از آنات بیاندازی و از حقایق هستی حظ بیبچرخی تا نور حقشان را پیدا و در آینهآنقدر ها سفر کنی و ت به دل پدیدهابا آینه

 درستی در زندگی استفاده کنی.

ات را با های خورشیدی عالم را پیدا کن و فقط آینهساخت و چیزی را سوزاند؟ خورشیدها و جلوه توان حرارتش را نزدیکای با گرفتن آینه سمت خورشید چگونه میراستی دیده

خواهد و قرار هم نبوده تنها رها شود و یک خورشید و حجت بیرون هم می ،درونشود. پس آینه سوزد و حل میها تنظیم کن و ببین چگونه مشکالتت از تشعشع نورشان میآن

 عین وسعت یافتن و بزرگ شدنش برای یکی شدن با حق است.  ،با حق و نوری بیرونیاتفاقًا تنظیمش 

 ات وجود دارد ...های دیگر برای صیقل و وسعت آینهها و کلی راههمه این

ن چقدر کارایی دارد و البته نگران غبارهایش هم نباش، گویم آینه زیبایت اکنوکنیم و بعد از آن برایت میبا پاسخ به این سواالت بررسی اولیه آینه وجودت را شروع می ،برای شروع

 های درست سواالتت را دریافت کنی.های حداکثری منطبق بر حق و جوابات غبارهایش را برداشته و زیباترش سازیم تا با استمرار بازتابقرار است با توجه و اراده
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 جایگاه تفکر در بین افراد و اقوام
 ن...ئکه انی جاعل فی االرض خلیفه، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، قال انّی اعلم ما التعلموو اذ قال ربک للمال

توانست خلیفه خدا را ، زمین چطور میشناختند، زمین جایگاه ظلمت است و آشوب، جایگاه تزاحم و تنازعزمین را می های در زمین، و مالئکخدا انسان را خلیفه خود آفرید، خلیفه

 دانست...شناختند و نه انسان را!  و این خدا بود که حقیقت انسان را میتنها زمین را می هدر خود جای دهد؟ اما مالئک

ر آنها در ظلمت زمین راه خود را بشناسد، و شایستگی خود را برای گرفتن از نوخدا انسان را خلیفه خود آفرید، در زمین، او را در زمین آفرید اما به او قوایی را عنایت کرد تا با بهره

عادتی جاودانه را برای خویش رقم بزند، از مقام خالفت الهی نشان دهد. او انسان را آفرید و قوای تشخیص حق از باطل را در درون او قرار داد، قوایی که او بتواند به یاری آنها س

 گیری صحیح از این قوا در مسیر دستیابی وی به کمال حقیقی اهمیت بسیاری دارد.چگونگی بهره این رو شناخت انسان و قوای او و

گرفتن از آن در طی مسیر حق امری ضروری است. البته یکی از این قوا که نقش مهمی در کمال انسان دارد، تفکر است، و به همین سبب شناخت حقیقت تفکر و چگونگی بهره

کنند، تفسیر های متفاوتی که در خصوص انسان و حقیقت او مطرح میبسته به شناخت حقیقت انسان است و از همین روست که مکاتب مختلف با دیدگاهشناخت حقیقت تفکر، وا

های خاص آن ر هر مکتبی مطابق دیدگاهدهند، اما نقطه مشترک تمامی مکاتب، تأکید بر اهمیت نقش تفکر در مسیر دستیابی انسان به کمالی است که دمتفاوتی از تفکر نیز ارائه می

 ارزش و جایگاه ویژه تفکر، مطابق با هر دیدگاه و مسلکی است. دهندهمکتب برای وی تعریف شده است، و این نشان

هایی است که از ناحیه آفریدگار تفکر، رجوع به گزارهاما با توجه به پیچیدگی وجود انسان و قوای او، بهترین و بلکه تنها راه فهم حقیقت انسان و حقیقت قوای درونی او از جمله 

دهد و راه استفاده صحیح از این قوا یانسان برای هدایت او در دسترس وی قرار گرفته است و از نگاه آفریننده این دستگاه پیچیده، حقیقت وی و قوای مختلف وی را به او نشان م

همین رو، رجوع به آیات و روایات در خصوص فهم چیستی انسان و قوای وی از جمله تفکر در مسیر دستیابی انسان به کمال حقیقی  کند. ازرا برای دستیابی به کمال حقیقی بیان می

ن مبنا نشان دد است تا طبق ایوی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از همین رو، نوشتار حاضر به بررسی چیستی و چگونگی تفکر از دیدگاه آیات و روایات پرداخته است و در ص

 دهد:

 حقیقت تفکر بر اساس آیات و روایات چیست؟ 

 راه استفاده صحیح از تفکر چگونه است؟ 

 توان بر اساس آیات و روایات انواعی از تفکر را برشمرد؟ حقیقت هر یک از این انواع و تمایز آن با دیگری چیست؟آیا می

 فکر را در وجود انسان ارزیابی کرد؟ و...توان میزان تگرفتن از تفکر چیست؟ چطور مینتایج بهره
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 نواع تفکرا
قل و مرحله سوم، دریافت از حق و عمل با توجه به آنچه که بیان شد، تفکر در قرآن دارای سه مرحله است، مرحله اول مواجهه با سوال و نیاز، مرحله دوم رجوع به حق به وسیله ع

و بخشی از تفکر اجتماعی روی  پرسشی)سوال( ای، تفکر شنیداری، تفکرتواند موثرتر عمل کند. بنابراین تفکر مشاهدهاین مراحل میبر اساس علم دریافتی. انواع تفکر در هر یک از 

های د است مطالعه سنجهثر دارند. امیمرحله اول بیشترین تاثیر را دارند. تفکر بنیادی و بخشی از تفکر اجتماعی رو مرحله دوم و بخش دیگری از تفکر اجتماعی روی مرحله سوم ا

 این کتاب به شما در شناخت انواع تفکر یاری برساند.
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 تفکر نفس
استعدادی برای سیر گاه تفکر است. گوهر نفس تو را به پشتوانه تفکر، به اعتبار اینکه امتیاز و برتری آدمی را به نیروی تفکر دانند، پس این نفس انسانی است که خاستگاه و قرار

ها تا معراج حقایق. پس تفکر را برای نفس خود مانند پلی بدان میان نیازها و حقایق و صد البته که در به سالمت گذشتن قفگاه نیازها و مسائل و درماندگیاند؛ سیری از توکردن داده

اند. سیر نفس از رویت چیزی و شنیدن سخنی تا گی نفس بدان بخشیدهه سوی حق را به حرمت آینهر سیر بنفس از این پل، تضمینی نیست مگر در اتصال مدام به منبع حق. و افتخا

گی نفس و محرکی برای دریافت حقیقت است تا به مدد آن، عمل برآمده از نفس، نه است و تفکر، همین خاصیت آینهوضعیتی که بتواند در معرض نور حقیقتی قرار گیرد به مثال آی

 ر حسن و زیبایی شود)فکر المرء مرآت تریه حسن عمله من قبحه(. پس هوشیار باش که نفس متفکر آن است که:یکپارچه غرق د

 کند.ویژگی آینه بودن خود را کشف می 

 نماید.می شودنمندی از ویژگی آینه بها و مسائل، خود را ملزم به بهرهدر کورراه نیاز 

 کند.قتی متناسب دریافت مینیازی، حقی مندی از این ویژگی برای هربا بهره 

 ،بخشد.ء میمندی از حقایق را روز به روز در خود ارتقاباال و باالتر برده و توان بهره و با استمرار در این راه، خود را در مراتب 

پاسخگویی طیف عددی بین صفر تا پنج  در نظر گرفته شده، که در های زیر، عددی بین صفر تا پنج را انتخاب کنید. برای اکنون صادقانه به خودتان رجوع کرده و با مطالعه گویه

 این میان عدد صفر به معنای اصال، هیچ گاه و ... و عدد پنج به معنای کامال، خیلی زیاد، همیشه و ... است.

 طرح اول:

 0 1 2 3 4 5 سواالت هاسنجه ردیف

1 

 مشی هون )سبک زندگی(

تا عدم تکلف )فالن امکانات باید باشد 

 بشود کاری را کرد(

کنید به چه میزانی آن را به صورت وقتی نیاز به مطالعه موضوعی را احساس می

 کنید؟خودخوان مطالعه می
     

 

به چه میزانی در انتظار برگزاری کنید وقتی نیاز به مطالعه موضوعی را احساس می

 کالس آن هستید؟
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 0 1 2 3 4 5 سواالت هاسنجه ردیف

تواضع )پذیرش مواجهه با هر چیزی به 

 وجه دریافت علم(

خشیت)ای که وارد عرصه عملیات 

 شده است(

-توانید نتیجهتان میهای غیرمترقبه و یا ناخوشایند در زندگیبه چه میزان از اتفاق

 گیری مثبت کنید؟
     

 

ها در کالس برای شما باعث دریافت های همکالسیتا چه میزان توجه به سوال

 شود؟علمی می
     

 

2 

قول )نحوه مواجهه در روابط  خطاب و

 اجتماعی(

 قول سالم: ابرازات ایمن

      در هنگام مواجهه با حرف یا کاری بی منطق چقدر واکنش به مثل دارید؟

 

3 
بیتوته )توجه به شب و رابطه عمیق با 

 عبادات(

به چه میزانی از شب به عنوان محلی برای برنامه ریزی روزانه و عبادت استفاده 

 کنید؟می
     

 

رسید به چه میزان به شب و عبادت در آن هنگامه وقتی در کاری به بن بست می

 شوید؟متوجه می
     

 

4 
قول با خدا )دعا و ارجاع نیازها، نظام 

 دهی مسائل با محوریت رب(

-در مواجهه با نیاز و مسئله به چه میزان متوجه ربوبیت عالم توسط خداوند می

 شوید؟
     

 

مواجهه با نیازها تا چه حد خداوند را مخاطب مکالمات درونی خود قرار در 

 دهید؟می
     

 

       به چه میزان به مسائل حیطه تخصصی خود توجه دارید؟
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 0 1 2 3 4 5 سواالت هاسنجه ردیف

5 
انفاق )پر کردن شکافهای جامعه، 

 شناخت مسائل و علم به  موضوعات(

      روید؟آموزی میبه چه میزان برای حل مسائل حیطه تخصصی خود به دنبال علم 
 

توانید ارتباط برقرار به چه میزان بین مسائل و حقایق برای پاسخگویی  مسائل می

 کنید؟
     

 

کند و به دنبال رفع آنها به چه میزانی مسائل جامعه برای شما ایجاد دغدغه می

 هستید؟
     

 

6 
دعا )خواندن خالصانه منشا و منبع نظام 

 موضوعات(

       دانید؟میزان خداوند را پاسخگوی مسائل زندگی خود میبه چه 

توانید تحقق اراده خداوند در حل مسائل و رفع نیازها را فارق به چه میزانی می

 از اسباب ظاهری تصدیق کنید؟
     

 

7 

عدم قتل نفس )قدرت علملیات در 

زندگی و رابطه با دیگران، اذن 

 حاکمیتی(

       های دیگران را شکوفا کنید؟توانید توانبه چه میزانی می

      های اطرافیان شما افزایش یافته است؟بعد از انجام یک کار تیمی چقدر توان
 

8 
عدم زنا )موفقیت در اجرای حق در 

 زندگی روزمره و زوجیت(
      کنید؟تان را از مسیر منطبق بر حکم و حق رفع میچقدر نیازهای طبیعی

 

9 
شهادت زور )موفقیت در احقاق  عدم

 حق، جاری سازی حق در دایره روابط(

در مقام تاییدکننده نهایی یک طرح، تا چه میزان به دنبال مبانی حق برای سنجش 

 طرح هستید؟
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برای ابراز نظر خود درباره طرح بر اساس حق دریافتی، در صورت مغایرت و 

توانید بر نظر حق خود مانده و آن را محقق ها، چقدر میگروهیمخالفت نظر هم

 کنید؟

     

 

10 
مرور با کرامت از لغو )برخورد منطقی 

 با بیهودگیها(

توانید توجهی یا برخوردهای لغو میتوانید در برابر بیدر مقام یک مدیر، چقدر می

 برخورد مثبتی داشته باشید؟
     

 

های رفتاری ها و بیهودگیتوجهیبیچقدر برای رسیدن به اهداف مهم جمعی، از 

 جمع با کرامت گذر کنید به نحوی که زمینه رشد چنین افرادی نیز فراهم شود؟
     

 

11 

مواجهه نه از روی صم و عمی با آیات 

)برخورداری از تفکر و تعقل فعال در 

رویارویی با آیات، توانمند در فهم 

 حق(

 هوشیاری در مواجهات

 آیه بینی عالم

 و پذیرش حق در مواجهاتدیدن 

       شوید؟در رویت شب و روز به چه میزانی متوجه قانون پشت آن می

ها با شاگردان چقدر دریافت حقایق و ها و مکالمهدر کالس درس از مواجهه

 افتد؟قوانین برای شما اتفاق می
     

 

عبرت گرفته و در گروه کاری خود، به چه میزانی از روابط بین خود و دیگران، 

 کنید؟برای روابط بعدی خود استفاده می
     

 

12 
نور چشم بودن ذریه )تبادل محبت، 

احسان و کرامت بر مبنای حق، نشانه 

ها مسئله تربیت جانشینان جهت انتقال تجربهدر عرصه مسئولیت به چه میزانی به 

 دهید؟کنید و به چنین افرادی اختیارهای الزم را میو علم، فکر می
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انتقال رحمت و منافع به صورت 

 همیشگی(

طلب ادامه و نسل در انجام اعمال 

 صالح

 رضایت از ادامه و نسل کارها

      های شما قابلیت ادامه یافتن، انتقال و ارتقا دارند؟به چه میزان تولیدها و محصول

 

13 

امام متقین )وساطت در هدایت کنندگی 

نعمت امام و راهبری، نشانه شکر 

 داشتن(

 فهم مفهوم رهبری در انجام مسئولیتها

 آماده سازی خود برای چنین مسئولیتی

 پذیرش مسئولیتهای رهبرانه

اید؟ و این جایگاه را مهم به چه میزانی به نقش رهبر در کار گروهی خود پی برده

 دانید؟می
     

 

حاضرید خود را آماده پذیرش با توجه به تاثیر نقش رهبر در گروه، به چه میزان 

 این نقش کنید و آن را بپذیرید؟
     

 

 

، وضعیت شما مناسب است 100تا  51، به تفکر بیشتر توجه داشته باشید، از نمره 50اید، نمره نهایی خود را محاسبه کرده، از نمره صفر تا اکنون با توجه به امتیازهایی که به خود داده

، برای کامل شدن فضل و توان خود در تفکر در وضعیت خود استمرار داشته و به دنبال برطرف کردن 150تا  101تثبیت تفکر در خود انجام دهید. از نمره  و باید تالش بیشتری برای

 توانید به کتاب تفکر نفس رجوع کنید.نقاط ظریف باقی مانده باشید. برای ارتقای خود در هر سه حالت می
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       کند تا بعد از آن تفکر کنم؟به چه میزانی، چیزی برایم جلب نظر می 1 

       کنم به دنبال راه حلی بر مبنای حق هستم؟ای فکر میبه چه میزانی، وقتی به مسئله 2

       شود؟به چه میزانی بعد از فکر کردن به موضوعی، تغییری در عملم ایجاد می 3

       ای برای تغییر دارم؟به چه میزانی در زندگی اراده 4

       بینم؟به چه میزانی خود را دارای تغییر می 5

       رسم؟به چه میزانی به نتایج مطلوب در زندگی می 6

       انگیزانند، پذیرش دارم؟به چه میزانی نسبت به چیزهایی که مرا به حق بر می 7

       اثر تفکر از گناه اجتناب دارم؟ به چه میزانی در 8

       رساند؟ به چه میزانی در اثر تفکر کردن، باور و رفتاری دارم که به دیگران آسیب نمی 9

       شود؟به چه میزانی در اثر تفکر کردن باب کارهای خیر برایم باز می 10

       افزوده شده است؟به چه میزانی در اثر تفکر کردن بر ایمان و تقوایم  11

       ام؟به چه میزانی برای تفکر کردن دلم را از توجه به امور ناثابت برای رفع نیازهایم)دنیا طلبی( خالی کرده 12

       به چه میزانی رجوع به حق در هر مطلبی برایم اهمیت دارد؟ 13

       دهم؟انذار رسول و امام قرار میبه چه میزانی برای فهم نیازهای اصلیم خودم را در معرض  14

       سنجم؟ به چه میزان مطلبی که سنت از گذشتگان است را با معیارهای حق می 15

       به چه میزانی از کالم بیهوده پرهیز دارم؟ 16

       به چه میزانی از گفتن و شنیدن کالم باطل پرهیز دارم؟ 17

       گفتن ذکر تمایل دارم؟به چه میزانی به شنیدن و  18
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       پرسم؟به چه میزانی برای کشف حقیقت از اهل ذکر سوال می 19

       پردازم؟ها و حقایق میبه چه میزانی برای دریافت حق به مطالعه حکمت 20

       به چه میزانی نسبت به عاقبتم بی تفاوت نیستم؟ 21

       کنید؟کنید به چه میزانی آن را به صورت خودخوان مطالعه میاحساس میوقتی نیاز به مطالعه موضوعی را  22

       کنید به چه میزانی در انتظار برگزاری کالس آن هستید؟وقتی نیاز به مطالعه موضوعی را احساس می 23

       گیری مثبت کنید؟توانید نتیجهتان میهای غیرمترقبه و یا ناخوشایند در زندگیبه چه میزان از اتفاق 24

       شود؟ها در کالس برای شما باعث دریافت علمی میهای همکالسیتا چه میزان توجه به سوال 25

       در هنگام مواجهه با حرف یا کاری بی منطق چقدر واکنش به مثل دارید؟ 26

       کنید؟استفاده می به چه میزانی از شب به عنوان محلی برای برنامه ریزی روزانه و عبادت 27

       شوید؟رسید به چه میزان به شب و عبادت در آن هنگامه متوجه میوقتی در کاری به بن بست می 28

       شوید؟در مواجهه با نیاز و مسئله به چه میزان متوجه ربوبیت عالم توسط خداوند می 29

       دهید؟مکالمات درونی خود قرار میدر مواجهه با نیازها تا چه حد خداوند را مخاطب  30

       به چه میزان به مسائل حیطه تخصصی خود توجه دارید؟ 31

       روید؟به چه میزان برای حل مسائل حیطه تخصصی خود به دنبال علم آموزی می 32

       کنید؟توانید ارتباط برقرار به چه میزان بین مسائل و حقایق برای پاسخگویی  مسائل می 33

       کند و به دنبال رفع آنها هستید؟به چه میزانی مسائل جامعه برای شما ایجاد دغدغه می 34

       دانید؟به چه میزان خداوند را پاسخگوی مسائل زندگی خود می 35

       ظاهری تصدیق کنید؟توانید تحقق اراده خداوند در حل مسائل و رفع نیازها را فارق از اسباب به چه میزانی می 36

       های دیگران را شکوفا کنید؟توانید توانبه چه میزانی می 37
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       های اطرافیان شما افزایش یافته است؟بعد از انجام یک کار تیمی چقدر توان 38

       کنید؟تان را از مسیر منطبق بر حکم و حق رفع میچقدر نیازهای طبیعی 39

       تاییدکننده نهایی یک طرح، تا چه میزان به دنبال مبانی حق برای سنجش طرح هستید؟در مقام  40

41 
ها، چقدر گروهیبرای ابراز نظر خود درباره طرح بر اساس حق دریافتی، در صورت مغایرت و مخالفت نظر هم

 توانید بر نظر حق خود مانده و آن را محقق کنید؟می

      

       توانید برخورد مثبتی داشته باشید؟توجهی یا برخوردهای لغو میتوانید در برابر بیمدیر، چقدر میدر مقام یک  42

43 
های رفتاری جمع با کرامت گذر کنید به نحوی ها و بیهودگیتوجهیچقدر برای رسیدن به اهداف مهم جمعی، از بی

 که زمینه رشد چنین افرادی نیز فراهم شود؟

      

       شوید؟رویت شب و روز به چه میزانی متوجه قانون پشت آن میدر  44

       افتد؟ها با شاگردان چقدر دریافت حقایق و قوانین برای شما اتفاق میها و مکالمهدر کالس درس از مواجهه 45

46 
بعدی خود استفاده در گروه کاری خود، به چه میزانی از روابط بین خود و دیگران، عبرت گرفته و برای روابط 

 کنید؟می

      

47 
کنید و به چنین ها و علم، فکر میدر عرصه مسئولیت به چه میزانی به مسئله تربیت جانشینان جهت انتقال تجربه

 دهید؟افرادی اختیارهای الزم را می

      

       دارند؟های شما قابلیت ادامه یافتن، انتقال و ارتقا به چه میزان تولیدها و محصول 48

       دانید؟اید؟ و این جایگاه را مهم میبه چه میزانی به نقش رهبر در کار گروهی خود پی برده 49

       با توجه به تاثیر نقش رهبر در گروه، به چه میزان حاضرید خود را آماده پذیرش این نقش کنید و آن را بپذیرید؟ 50
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، وضعیت شما مناسب است 160تا  81، به تفکر بیشتر توجه داشته باشید، از نمره 80اید، نمره نهایی خود را محاسبه کرده، از نمره صفر تا خود دادهاکنون با توجه به امتیازهایی که به 

ود استمرار داشته و به دنبال برطرف کردن ، برای کامل شدن فضل و توان خود در تفکر در وضعیت خ250تا  161و باید تالش بیشتری برای تثبیت تفکر در خود انجام دهید. از نمره 

 توانید به کتاب تفکر نفس رجوع کنید.نقاط ظریف باقی مانده باشید. برای ارتقای خود در هر سه حالت می
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 ایتفکر مشاهده
و بدان که این دو باید در همراهی با هم باشند، نه تفکری بدون دیدن شکل می پیش تر، از تفکر گفتیم و چشم بودن و بینایی؛ و این یعنی پیوند و قرابتی هست میان تفکر و دیدن؛ 

کردن تو. به اندازه ای که قدرت  گیرد و نه دیدنی بدون تفکر به سرانجام شایسته خود می رسد. قدر چشمهایت را بدان که اگر اراده کنی سربازان مقتدری می شوند برای بزرگ

دنیای  ت می کنند؛ و قدرت بینایی چشمها در همراهی با تفکر است. چشمانی که متفکرانه می نگرند، سر به راه حق شده اند؛ آموخته اند که در اینبینایی شان را بیشتر کنی، بزرگ

رات واهی، در پیشگاه دیدنیها )چه پدیده پر از دیدنی، چه چیزی را ببینند و چگونه ببینند؛ آموخته اند که چگونه به جای چمبره زدن بر عالم ظواهر و پرسه زدن در خیاالت و تصو

زیری از آیه بینی و عبرت آموزی از و چه رخداد(، رسم آیه بینی را به جا آورده، در عمق وجودشان سیر کنند و حقیقت صید کنند. و تو اگر طالب هدایت و سر به راه شدنی، ناگ

 ز چاله ای به چاهی و از چاهی به دره ای سقوط نکنی!آیات؛ پس چشم پروری پیشه کن تا به قاعده نابینایان، پی در پی ا

های زیر، عددی بین صفر تا پنج را انتخاب کنید. برای پاسخگویی طیف عددی بین صفر تا پنج  در نظر گرفته شده، که در اکنون صادقانه به خودتان رجوع کرده و با مطالعه گویه

 عدد پنج به معنای کامال، خیلی زیاد، همیشه و ... است.این میان عدد صفر به معنای اصال، هیچ گاه و ... و 

 0 ا 2 3 4 5 گویه هاسنجه فیرد

1 

فهم 

عدم 

 تساوی

شباهت ها و 

 تفاوت ها

       گیرم.تر مشابه با آن کمک میبرای فهمیدن یا فهماندن یک مطلبی، از موارد ملموس

ها و از نمونه یا(، مجموعهگرانید ایمفهوم)در ذهن خود  کی تیرا دارم که جهت تثب یتوانمند نیا

 کنم. دایآن را پ قیمصاد
      

ها و مجموعه شباهت یکرده و با بررس سهیابزارها و امکانات موجود مقا انیخود، م ازیمتناسب با ن

 کنم.یم نشیها، اقدام به گزتفاوت
      

کرده و  فیتعر یخود به درست یابتدا موضوعات مرتبط با آن را برا ،یهر امر یبرا یزیدر برنامه ر

 کنم.یم زیخلط شده متما ایمحدوده آن را از موارد مشابه 
      

مفهوم را  کی یبرا قیدر انتخاب مصاد گرانید یخطا ایو  میمفاه فیدر تعر جیتوانم انحرافات رایم

 کرده و آن را اصالح کنم. ییشناسا
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       .کنمیخود کامال درک م رامونیرا در مسائل پ یقیو حق یعلم فیبا تعار انهیعام فیفرق تعار

برداشت غلط  ایگونه ابهام  چیه یانتقال دهم که جا یابه گونه گرانیتوان را دارم که سخنم را به د نیا

 آنها نباشد. یبرا
      

مقایسه حالت 

 قبل و بعد

تصمیم گیری و برنامه ریزی برای هر اقدامی، وضعیت  قبل و بعد از آن اقدام را با  توانم در جریانمی

 هم مقایسه کنم.
      

 نانی( اطمگرانید ای)خود تیآن در رشد و ارتقاء وضع ینسبت به اثربخش ،یتیاز اقدام به هر فعال شیپ

 کنم.یحاصل م
      

 جزء به کل و کل به جزء 2

       ام، تمام جوانب آنها را به طور همزمان لحاظ کنم.گیری برای امور زندگی قادر هستم در تصمیم

ادامه آن را به توقفش  ،یمقطع یهابروز مشکالت و شکست رغمیعل ،یضرور تیفعال کیانجام  نیدر ح

 دهم.یم حیترج
      

با اهداف کالن و بلند مدت  کنم،یم نیتدو ای نشیکه گز یو کوتاه مدت یفرع یهابرنامه انیانطباق م

 ام کامال واضح و روشن است.یزندگ
      

3 

اجمال 

به 

تفصیل 

و 

 بالعکس

طبقه بندی 

 مشاهدات

ام از مجموعه تجربیات خود یا این توانمندی را دارم که در راستای حل مشکالت و اصالح امور زندگی

 دیگران کمک بگیرم.
      

ارزشگذاری 

و اولویت 

 بندی

       های موجود را دارم.رسیدن به اهداف و مقاصد خود، قدرت تشخیص بهترین راه از بین تمام راهبرای 

 ساده سازی
تر و به تناسب قادر هستم)برای خود یا در تعامل با دیگران( مطالب و مفاهیم مورد نظرم را با بیانی ساده

 نیاز در قالب مدل، نمودار، شکل و ... بازگو کنم.
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تجزیه و 

 ترکیب اجزا

پیش از اقدام به هر فعالیتی، نسبت به تمام رویدادهای احتمالی آن آگاه هستم و برای مواجهه با هر یک 

 کنم.برنامه الزم را تدبیر می
      

4 
تحلیل مفاهیم به مصادیق 

 و بالعکس

مفاهیمی که از قبل در ذهنم نقش بینم، با توانم آنچه را که میدر مواجهه با موضوعات پیرامون خود، می

 بسته است، تطابق دهم و رابطه موجود میان آنها را کشف کنم.
      

 حکمت 5

مشاهده آیات 

 آفاق و انفس

 آیه بینی

       کنم.های طبیعی هم، برنامه مشخص تدوین میهای زندگی خود، برای توجه به پدیدهدر میان برنامه

       آورم که از درون خود، آن را وجدان کرده باشم.یرا به زبان م یزیتنها آن چ گرانیدر تعامل با د

-های موجود در موضوعات پیرامون خود، برای رفع مشکالت و بیرون رفت از بنتوانم از قابلیتمی

 ها استفاده کنم.بست
      

بهره  از ادعیه 

 و روایات

سخن و هر اقدامی، مبنایی محکم و مستدل و منطبق با حق داشته این توانمندی را دارم که برای هر 

 باشم.
      

قادر هستم در مواجهه با ادعیه و روایات معصومین )ع(، متناسب با نیازها و مشکالت خود، معیار به 

 دست آورم.
      

 عاقبت نگری 6
       گیرم.نظر میدر تصمیم گیری برای انجام هر کار، تمام آثار و تبعات آن را در 

       قادر هستم هر سخنی را در محل درست و مناسب آن استفاده کنم.

 طهارت 7

در حین انجام یک برنامه مشخص این توانمندی را دارم که علیرغم مواجهه با موضوعات فرعی و حاشیه 

 ای، بالفاصله بر کار اصلی خود متمرکز شوم.
      

دارد، متوقف می سازد و یا اندوهگین اش مرا از حرکت رو به جلو باز مییادآوریقادر هستم هر آنچه 

 نماید، فراموش نمایم.می
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نگرم که گویی ای میها و شرایط متفاوت، آن را به گونهدر رویارویی با موضوعی واحد اما در موقعیت

 بینم.برای اولین بار می
      

 

، 100تا  51ای شما احتیاج به توجه و ارتقای بیشتری دارد، از نمره ، تفکر مشاهده50اید، نمره نهایی خود را محاسبه کرده، از نمره صفر تا امتیازهایی که به خود دادهاکنون با توجه به 

ای در ، برای کامل شدن فضل و توان خود در تفکر مشاهده150تا  100ای در خود انجام دهید. از نمره وضعیت شما مناسب است و باید تالش بیشتری برای تثبیت تفکر مشاهده

 ای رجوع کنید.توانید به کتاب تفکر مشاهدهضعیت خود استمرار داشته و به دنبال برطرف کردن نقاط ظریف باقی مانده باشید. برای ارتقای خود در هر سه حالت می
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 تفکر شنیداری
کنید؟ بعد از شنیدنِ حرفهایش چگونه به او باشد و بخواهد در قالبِ کلمات و جمالتی نیازش را با شما در میان بگذارد آیا به حرفهایش گوش میای داشته اگر کسی از شما خواسته

شنیدنشان رفع کنید؟ نیازهایِ خودتان را چطور؟ آیا توانید پس از رسانید؟ چه میزان از مشکالتِ پدر و مادر و خانواده و دوستانِتان را میدر برآورده شدن خواسته و نیازش یاری می

 باز میشناسید؟  گویید؟ چقدر سخن گفتنِ با خودتان برایِ حلّ مسائل و مشکالتتان راهگشا است؟ آیا صدایِ خودتان را از میانِ هجومِ اصوات در شبانه روزبا خود سخن می

 صدایِ خودتان را به یاد بیاورید. 

کنید؟ تا کنون شده حرفی بزنید که از گویید؟ یا شتابزده و پرهیجان؟ آیا قبل از آنکه کالمی بگویید فکر میر کالِم شما حاکم است؟ شمرده و آرام سخن میاکثر اوقات چه لحنی ب

ز نیازهایِ خودتان غافل هستید؟ آیا همان کالمی که کنید که با دیگران؟ یا بیشتر به دیگران توجّه دارید و اگفتنش پشیمان شده و حسرت بخورید؟ آیا با خودتان آنگونه صحبت می

گویید؟ با خدا چقدر گفت و شنود دارید؟ آیا خدا پاسخ شما را کنید در دل هم همان لحن و کالم را دارید؟ آیا وقتی خواسته و نیازی داشته باشید با خدا سخن میبر لب جاری می

 اید؟می دهد؟ صدایِ خدا را شنیده

 اطِ انسان با جهان پیرامون و از آن مهمتر راهِ ارتباطِ انسان با خدا است، و البته راهی برای ارتباِط انسان با خودش نیز می باشد.شنیدن راهِ ارتب

تا این توان قرابت بسیار نزدیکی  ها سبب شدهد. از این رو ارتباط شنیدن با کالم و گزارهنمایشنیدن قوایی است که آدمی را با وجهی از هستی که با کالم در ارتباط است متصل می

 پذیر نباشد. های ساختار وجودی بدون وساطت شنیدن امکانبا عقل پیدا کند به نحوی که رجوع به عقل و نیز انتقال از عقل به سایر مؤلفه

های انسان حذف شود توان ز مرتبط باشد به نحوی که اگر شنیدن از توانارتباط شنیدن با دیدن و نیز ارتباط آن با تعامالت و داد و ستدها سبب شده تا این توان با تفکر انسان نی

 تفکر نیز از انسان سلب گردد.

توان به خوبی فهمید در صورت های او وابسته به وساطت آن باشد. با مختصر تأملی میگراییموقعیت بسیار مهم و کلیدی شنیدن در انسان سبب شده تا هم تحوالت و هم واپس

 یابد.شود و انتقال میآید، تکثیر میاین توان انحرافات فراوانی در زندگی انسان به وجود می اختالل در

های مربوط به این توان است. شناخت قوانین مربوط به ترین وظایف در حوزه تعلیم و تزکیه باال بردن توانایی شنیدن و نیز جلوگیری از اختاللبا توصیفاتی که گفته شد یکی از مهم

 های مربوط به ارتقای توان شنیدن هم برای خود و هم برای دیگران آثار ارزشمندی را به دنبال دارد.دن و نیز یادگرفتن مهارتشنی

 و این حس است. گرتواند حتی از قبل از تولد فرزندان مورد توجه قرار گیرد و تا باالترین سنین نیز آموزش داده شود. گویی کیفیت حیات انسان به نوعی در این موضوع می
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های زیر، عددی بین صفر تا پنج را انتخاب کنید. برای پاسخگویی طیف عددی بین صفر تا پنج  در نظر گرفته شده، که در اکنون صادقانه به خودتان رجوع کرده و با مطالعه گویه

 همیشه و ... است. این میان عدد صفر به معنای اصال، هیچ گاه و ... و عدد پنج به معنای کامال، خیلی زیاد،

 0 1 2 3 4 5 سواالت هاسنجه ردیف

1. 

بررسی میزانِ 

اثرگذاری قوای 

 شنیداری در زندگی

 

های ارتباطی حوزه

قوای شنیداری در 

 انسان:

 با جهان پیرامون -

تعامالت و داد و  -

 ستد با دیگران

 با خود -

 با خدا -

قانون: شنوایی یک دارایی 

و راهِ مهمی برای ارتباِط 

انسان با جهان پیرامون، 

 خود و خدا

 

فعّال سازی نیاز  به واسطة 

 تفکّر:

آگاهی بخشیِ فرد به 

وسعت روابط و شناختِ 

آنها)به صورت تفصیلی( 

 در حوزه شنیداری

چه میزان صداهای جهان پیرامون را به تفکیک موقعیّت 

 توانید تشخیص دهید؟می
      

       چه میزان صداهای طبیعت بر شما اثرگذار است؟ 

گیرد)دشت، کوه، دریا، دامنه های در طبیعت که قرار می

برید؟ چه میزان البرز( چه میزان از صداهای طبیعت بهره می

-دیگران را در بهره بردن از این نعمت الهی بهره مند می

 کنید؟

      

جریانِ هوا، صدای در طبیعت صدای محیطی مثل صدای 

امواج آب جویبار رودخانه و یا دریا، را چه میزان از صدای 

 توانید تفکیک کنید؟حیوانات و پرندگان و حشرات می

      

شوید چه نوع کلمات و واژه در هر محیطی که واقع می

 ها است؟هایی شکل دهنده روابط بین انسان

      

       شناسید؟را از دیگران باز میچه میزان صدای افرادِ خانواده 
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چه میزان لحن و تن ِصدایِ خود را در میانِ گفتگوهای 

شناسید؟ چه میزان صدایِ شما در شنوید و میجمعی می

 کند؟های مختلف تغییر میمحیط

      

چه میزان به گفتگوهایی که با خود دارید واقف 

جنگ دارم، به هستید؟)بیشتر اوقات در درونم با خود 

کنم، خودم را سرزنش و توبیخ آرامی با خود گفتگو می

ها و فریادهای کنم بینِ جنگ و جدالکنم، سعی میمی

دهم راه حلّ درونی و راهکارهایی که به خود تذّکر می

 مناسبی را جستجو و پیدا کنم(

      

چه میزان با خدا گفت و شنود دارید؟ و چه میزان از زماِن 

دهید؟ چه را به گفت و شنودِ با خدا اختصاص می خود

 کنید؟میزان از جانبِ خداوند نجوایی را دریافت می

      

2 

هماهنگی و ارتباط 

 دیدن و شنیدن

 

 قانون:

تواند کارکرد شنیدن می

دیدن و دیدن کارکرد 

در کالسِ درس چه میزان بین شنیدنِ صدای معلّم یا 

-شوند و واکنشدانشجویان و مطالبی که بر تخته ارائه می

های  جمعی و توانید دریافتهای مختلف در کالس می

 فردی خود را ارتقاء دهید؟
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ارتقاء و بهبود 

ارتباط دیداری و 

 شنیداری:

. آگاهی بخشی 1

ها و نسبت به  آسیب

های دیداری اختالل

و شنیداری و ارائه 

 راهکار

تقویت قوای . 2

 دیداری و شنیداری

. ارتقاء فهم 3

تفصیلی نسبت به 

 هااین توان

 شنیدن را داشته باشد.

 

تقارن دیدن و شنیدن در 

انسان به ادراکی منجر 

شود که از آن به دانستن می

 شود.تعبیر میعلم و 

 

ارتقاء نیاز به واسطة فعال 

سازی تفّکر: ارتقاءِ فهم به 

صورت تفصیلی در ارتباِط 

 هاها و شنیدنیبینِ دیدنی

در تعامل با افراد خانواده چه میزان بین قوای دیدن و تواِن 

شنیدن هماهنگی دارید؟ همانطور که با یکی از اعضای 

هاِی بینید؟ واکنشکنید آیا اورا میخانواده صحبت می

-های خودتان چقدر میاش را نسبت به حرفغیرکالمی

توانید بشناسید تا راهکارِ بهتری برای ارتقاء گفتگوها 

 اصل کنید؟ح

      

ها و در انجامِ یک فعالّیت ورزشی چه میزان بین دیدنی

هایتان هماهنگی دارید؟ هماهنگی بینِ دیدن و شنیدنی

 شنیدن چه میزان بر موفقیّت شما اثر مطلوب دارد؟

      

در انجام یک فعالّیت روزانه)مثال انتخابِ موادِ غذایی در 

چه میزان از توان دیدن و شنیدِن  امرِ خریدِ خانه یا آشپزی(

 برید؟خود بهره می

      

3 

ارتباطِ توانِ 

شنیداری )قوای 

ادراکی( با قوای 

 تحریکی

 

 قانون:

قوای تحریکی به واسطة 

ادراکی فّعال می قوای 

 شوند

گفت و "توانید تشخیص دهید که شنیدنِ چه چه میزان می

شنودها، صداهای طبیعت، صداهای محیط شهری و گفت 

 "و گو با کدامیک از دوستان یا افراد خانواده و یا نزدیکان 

وجبِ ترس، غم، اندوه، شادی، نگرانی و یا استرس در م

 شود؟شما می
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اثرگذاری مستقیم 

قوای ادراکی)دیدن 

و شنیدن( و قوای 

تحریکی)ترس، غم 

و اندوه، شادی، 

نگرانی و استرس  و 

 ...( بر یکدیگر

ارتقاء نیاز به واسطة فعال 

 سازی تفّکر:

آگاهی بخشی اثر قوّة 

 شنیداری بر قوای تحریکی

 

میزاِن  صداهایی که اضطراب، نگرانی و استرس ایجاد 

 میکند چه اندازه است؟

      

میزانِ صداهایی که شادی  و آرامش بخش هستند چقدر 

 است؟
      

میکنند  میزانِ صداهایی که در یک روز ترس و دلهره ایجاد

 چه اندازه است؟

      

       از شنیدنِ صدایِ پدر و مادر چه میزان شاد می شوید؟

4 

ارتباطِ توانِ 

 شنیداری با سایرِ قوا

 

تواند همه انسان می

چیز را بشنود، 

-ها، دیدنیبوییدنی

-ها، دادنی و گرفتنی

 ها و ...

قانون : شنیدن تنها به 

ادراک اصوات منتهی 

 شود.نمی

انواعِ صداهایی که انسان 

شنود تنها از سنخ مادّی می

 نیستند.

 

کنید چیزهایی را از کنارِ دشتِ گلِ محمّدی که عبور می"

از این رویارویی چه میزان مطلب و حکایت  "شنویدمی

 توان شنید؟می

      

اگر  "اید وارد خانه می شوید  در حالیکه به شّدت گرسنه

 و "شنویدبوی خوشِ غذا را احساس کنید جمالتی را می

نیز جمالتی را در درونِ خود  "اگر بویِ سوختن غذا بیاید"

شنوید چقدر هایی که میشنوید، میزانِ صحّت گفتهمی

 است؟
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شنیدن وسعت 

 زیادی دارد

ارتباطِ توانِ 

 سایرِ قواشنیداری با 

 

تواند همه انسان می

چیز را بشنود، 

-ها، دیدنیبوییدنی

-ها، دادنی و گرفتنی

 ها و ...

شنیدن وسعت 

 زیادی دارد

ارتقاء نیاز به واسطة فعال 

:  قواِی  سازی تفّکر

شنیداری و شناخِت 

وسعتِ نیازهای انسان در 

 هارویارویی و مواجهه

قانون : شنیدن تنها به 

ادراک اصوات منتهی 

 شود.نمی

انواعِ صداهایی که انسان 

شنود تنها از سنخ مادّی می

 نیستند.

 

ارتقاء نیاز به واسطة فعال 

سازی تفّکر :  قواِی 

شنیداری و شناخِت 

انسان در وسعتِ نیازهای 

 هارویارویی و مواجهه

رهگذری نگران در خیابان با سرعت از کنار شما رد میشود 

و نگاهتان به هم می افتد، گویی جمالتی بینِ شما ردّ و 

یک از افرادی که بدل می شود، در یک واقعة مشابه هر 

میشناسید ممکن است دریافتهای متفاوتی داشته باشند، 

میزاِن دریافت ها در یک رخداد مشابه چقدر میتواند 

 متفاوت باشد؟

      

وقتی  "پدرتان )دوست، همکار(  به شما هدیه ای می دهد

هدیه را دریافت میکنید گویی جمالتی را از او می شنوید 

جمالتی را که می شنوید با  "باشد!بی آنکه چیزی گفته 

خود مرور کنید؛ آنچه می شنوید چه میزان مطابق با واقعیّت 

 است؟

      

کنید چیزهایی را از کنارِ دشتِ گلِ محمّدی که عبور می"

از این رویارویی چه میزان مطلب و حکایت  "شنویدمی

 توان شنید؟می
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  5 

ای از ها نمونهشنیده

ادراکاتِ انسان 

هستند که هر یک 

ارتباط دهنده فرد با 

وجهی از وقایع و 

حوادثِ پیرامونش 

باشد. شنیدن می

قوایی است که آدمی 

را با وجهی از هستی 

که با کالم در ارتباط 

-است، متّصل می

 کند.

 

مؤلفه: هر مخاطبی 

های نیاز به شنیدنی

خاصی دارد و به 

اندازه علم و سوادی 

که دارد از کالِم 

 قانون:

ها برای برخی شنیدنی

انسان بسیار حیاتی است. 

های از جمله شنیدنی

حیاتی برای انسان شنیدنِ 

 سخنانِ خداوند است.

 

ارتقاء نیاز به واسطه فعال 

 سازی تفّکر:

اصالح نظام باورها و 

فرد به واسطه  افکارِ

اصالح کلماتی که در 

بریم با زندگی به کار می

تطابق کلمات به واسطه 

 قرائت و تدبّر در قرآن

و  درطولِ شبانه روزِ گذشته کلماتِ بسیاری را در وقایع"

این کلمات مقاصد موردِ نظِر  "ایدرخدادهای مختلف شنیده

 ؟اندا به چه میزان اظهار و بیان کردهافراد ر

      

به معانی و مفاهیمِ کلماتی که برای گفت و شنود به کار 

برید، توجّه کنید. بیاندیشید که آیا کلماتی که به کار می

 برید چه میزان در برقراری روابط با دیگران و رسیدنمی

 به مقاصِدتان یاریگر شما هستند؟

      

ها و وقایعِ مختلف، کلماتی که به کار در بستر رخداد "

چه میزان به تفاوتِ کلماتی  "برید با هم متفاوت هستندمی

 برید آگاهی دارید؟که در هر شرایطی به کار می

      

نمونه ای از کلماتِ متناسب "اگر از شما خواسته شود که 

واقعه را شرح  با یک واقعه و رخداد را بیان کنید و آن

ت واقعی انید آن واقعه را منطبق باتوچه میزان می "دهید

 شرح و وصف کنید؟

      

کلماتی که قرآن برای "ای را در قرآن به خاطر بیاورید واقعه

چه  "وصف و بیانِ آن واقعه و رخداد منظور داشته است

میزان با کلماتی که ما برای توصیفِ آن واقعه و رخداد در 

کنیم هم معنا و مشترک و یکسان بسترهای زندگی بیان می

 است؟
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دیگران بهره مند 

 شود.می

6 

شنیدن عاملی برای 

فهمیدن و علم پیدا 

 کردن است.

 

 :های فهمسنجه

( ادراک هست و 1

 نیست

( تشخیص انواِع 2

های هست و گزاره

نیست با توّجه به 

 هاشنیدنی

شنیدن در قرآن، از  قانون :

سنخ فهم و دانستن است. 

اگر شنیدنی باعث فهم 

نشود اساساً به آن شنیدن 

 شوداطالق نمی

 

ارتقاء نیاز به واسطة فعال 

 سازی تفّکر:

به طور طبیعی اگر انسان 

نفهمد که آنچه شنیده 

نسبت تواند چیست، نمی

عکس العمل درستی به آن 

چه میزان صداِی نوزادی که تشنه است را از نوزادی که 

نیاز دارد او را در آغوش بگیرند و یا نیازهایِ دیگری دارد 

 تشخیص میدهید؟

      

خودتان را به واسطة نجواهایِ درونی که چه میزان نیازهایِ 

 با خود دارید می توانید تشخیص دهید؟

      

چه میزان میتوانید برای مسائل و مشکالت خودتان راهِ حلّ 

 مناسبی برایشان بیاورید؟
      

چه میزان نیازهای افراد خانواده و دوستان و افرادی که با 

میتوانید به واسطة شنیدِن آنها در ارتباط هستید را 

 صحبتهایشان تشخیص دهید؟
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( برقراری ارتباط 3

 درون و بیرون انسان

 

 

از خود نشان دهد. گویی 

ایی نشنیده که اصال صد

 .است

 

ترین نکته : یکی از مهم

هایی که منجر به شنیدنی

شود گفت و فهمیدن می

 شنودهای عالمانه است

در طولِ یک هفتة گذشته چند مورد مسائل و نیازهای افراد 

 را به واسطة شنیدنِ سخنانشان برطرف کرده اید؟

      

7 

 

ها تنها به فهم شنیده

ادراک اصوات 

شنیدنی نیست بلکه 

به ادراک حقایقی 

است که در پس 

 دارد.اصوات قرار 

 

 :قانون

( ادراک )عقلی( ایمانی 1

است که برخاسته از فهم 

 باشد.انسان می

از  شنیدن و فهم حاصل( 2

آن آنجا مؤثر واقع می شود 

که اعمال انسان را تحت 

الشعاع قرار داده و به آنها 

 ،جهت می دهد

 هایتان در زندگی رضایت دارید؟چه میزان از انتخاب

      

هایی که در مسائل مختلف دارید رابطه شما با آیا انتخاب

 بخشد؟خداوند را ارتقاء می
      

دارید آگاهانه چه میزان از انتخابها و اعمالی که در زندگی 

در جهِت تقویت توحید، نبوت و معاد در زندگیتان می 

 باشد؟

      

چه میزان کارهایتان در زمانِ خود و با توجه به اجل و 

 زمانبندی درست انجام می شود؟
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ترین آثار چنین مهم

توان در را میفهمی 

 :موارد زیر ذکر کرد

( فعال شدن 1

نیرویى است )لتعق

که آدمى به وسیله 

کند و آن تعقل مى

حق را از باطل تمیز 

دهد، و خیر را از مى

کند و شر جدا مى

بین نافع و مضر فرق 

 (گذاردمى

 

 ( یقیین و عمل2

مرتبه ای از  :یقین)

به علم است که 

ثبوت رسیده و هیچ 

شکی در آن راه 

یکی از قوه شنیداری ( 3

عوامل ایجاد توجه و ذکر 

 است.

ارتقاء نیاز به واسطة فعال 

سازی تفّکر : آگاهی 

بخشی به آثارِ شنیدنیهای 

شنیدن در منتج به فهم )

قرآن، از سنخ فهم و 

است. اگر شنیدنی  دانستن

باعث فهم نشود اساساً به 

آن شنیدن اطالق 

 (شودنمی

چه میزان از انتخابهایِ یک ساِل گذشته شما را به فهمِ نیاز 

 است؟ به برنامه ریزی در زندگی سوق داده

      

آیا نیاز به داشتنِ برنامه ریزی منجر به اصالح برنامه ریزی 

 و اصالحِ کارها و امورتان شده است؟

      

ساعت گذشته انجام  24چه میزان از کارهایی که در طول 

داده اید، اطمینان دارید که مطابق با قرآن است؟ آیا برای 

 توانید بیاورید؟هر کدام دلیل و حجتی از قرآن می 

      

چقدر در هر کاری به خدا رجوع میکنید و از او کمک 

 میخواهید؟
      

 چه میزان خداوند در کارها و امور به شما یاری میرساند؟

      

چه میزان از آیات قرآن را میفهمید و آنها را در زندگی به 

 کار میگیرید؟

      

گفتگو هایتان با دیگران منجر به ارتقاء چه میزان تعامالت و 

 روابط شما با دیگران می شود؟
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-نداشته و با آن می

توان به آرامش و 

طمأنینه دست 

 (.یافت

ابرازی  :عمل)

بیرونی از نیت و 

عزم درونی فرد 

برای اقدام به کاری 

 (است.

 

 ( توجه و ذکر3

چه میزان میتوانید خیر را از شر و نفع و ضرر را در 

 زندگیتان از یکدیگر تمایز دهید؟

      

ان یک امر چه در مواجهه با نظرات مشاوران و کارشناس

ذیرید، به پمیزان پذیرش دارید؟)به سهولت و آسانی می

شوید، نیاز به دلیل و برهان سختی و دشواری قانع می

فهمید در ازی کرده و در عین آنکه حق را میدارید، لجب

 کنید(مقابل انجام و پذیرشش مقاومت می 

      

8 

اعمال تقویت کننده 

 خوب شنیدن

 

 مولفه:

( رعایت آداب 1

 گفتگو با دیگران

 

 قانون:

تواند به برخی از اعمال می

طور ویژه بر رفتار انسان 

 اثر بگذارد.

 

ارتقاء نیاز به واسطة فعال 

 سازی تفکر:

       کنید؟چه میزان با دیگران مجادله می

       کنید؟دیگران مجادله میچه میزان در درون خود با خود یا 

 چه میزان تمایل به گفتگو و صحبت کردن با دیگران دارد؟
      

       چه میزان پرگویی دارید؟

       چه میزان عیب جویی و بدگویی دارید؟
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( رعایت باید و 2

 نبایدهای شنیدن:

اعمال تقویت کننده 

 خوب شنیدن

 

(حفظ خود از: مجادله، 1

پرگویی، پرداختن به 

 چیزی که به ما ربط ندارد.

سکوت مبتنی بر بردباری، 

دوراندیشی، اندازه 

 تفکرنگاهداری، 

ترین ( یکی از مهم2

اعمالی که هر انسان عاقلی 

الزم است مراعات کند 

توجه به بایدها و نبایدهای 

شنیدن است. در این 

صورت ابتدا الزم است هر 

کسی بداند که چه 

چیزهایی را باید بشنود و 

یا نباید بشنود و در مرحله 

بعد الزم است خود را به 

       چه میزان سکوت دارید؟

       چه میزان در شنیدن سخنان دیگران بردبار و صبور هستید؟

گیر و نرم رو، آسانچه میزان در گفتگو با دیگران گشاده

 هستید؟
      

       آیید؟های دیگران بر میچه میزان درصدد پوشاندن عیب

       گویید؟چه میزان در میانِ کالمِ دیگران سخن می

       دانید که چه چیزهایی را نباید شنید؟چه قدر می

       دهید؟میزان به شایعات اجتماعی گوش نمیچه 

       چه میزان در مواجه با شایعات اجتماعی حسن ظنّ ندارید؟

چه میزان دیگران را از شنیدن شایعات پرهیز داده و حسن 

 کنید؟ظنّ به دیگران منتقل می
      

های لهو، لغو، غناء چه میزان از شنیدن موسیقی و شنیداری

 پرهیز دارید؟

      

       شوید؟چه میزان در مجالس باطل حاضر می
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آن متعهد کند، عدم تعهد 

ا و نبایدهای به بایده

ریختگی همشنیدن سبب به

های فراوان در و اضطراب

فرد و نیز غفلت از امور 

شود. همچنین مهم می

هم ریختگی در سبب به

روابط اجتماعی و ایجاد 

های ها و آسیبفتنه

 شود.اجتماعی می

-گوش فرا می "احسن قول"چه میزان به قرآن به عنوان 

 دهید؟

      

زنند چه میزان در مقابل کسانی که سخنان بیهوده و باطل می

توانید با کرامت با ایشان برخورد کرده و به آرامی از می

 کرده یا آن را نشنیده بگیرید؟کنار آن عبور 

      



38 
 

 0 1 2 3 4 5 سواالت هاسنجه ردیف

9 

درک از متکلّم و 

ارتقاء توانِ 

 شنیداری:

. وقتی کسی نسبت 1

به متکلم اطمینان 

داشته باشد سخنش 

را بهتر و بیشتر 

 دهد.گوش می

. وقتی کسی متکلم 2

را دوست داشته 

باشد نسبت به 

سخنانش بیشتر تأمل 

 کند.می

. کسی که به 3

دیگران با لجبازی و 

کند تکبر برخورد می

سخنانشان را 

شنود و اگر نمی

 قانون:

درواقع هر کسی با تغییر 

کلم نگاه خود به مت

تواند مراتبی از کالم را می

برای خود رقم بزند. )فهمِ 

ضرورتِ  مراتب شنیدن با 

رجوعِ به متکلّم 

 متخصص(

 

ارتقاء نیاز به واسطة فعال 

 سازی تفّکر: 

( ضرورتِ رجوِع به 1

متخصص و منبعِ موردِ 

 اعتماد

(  ضرورتِ اعتماد سازی 2

 به منبع متخصص

چه میزان در رفع موانع و مشکالت در یک موضوعِ خاص 

 کنید؟به متخصص مورد اعتماد رجوع می

      

چه میزان در مسائل و موضوعات مربوط به ساختار 

 کنید؟وجودی انسان به کارشناسان علوم دینی رجوع می

      

پدر و چه میزان توان برقراری تعامالت و گفت و شنود با 

 مادر دارید؟
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مطلب درست و 

حقی هم بیان شود 

نادیده انگاشته و 

حتی نسبت به آن 

 کند.گیری میموضع

. کسی که تواضع 4

داشته باشد بهتر 

( ضرورتِ تبعیّت و 3

منبعِ  حرف شنوی از 

 متخصص

کنید؟ و این امر چه میزان اوامر پدر و مادر را اطاعت می

 شود؟چه میزان با رضایتِ درونی محقّق می

      

توانید به طور کامل آیا پدر ِ خود را به عنوان ولّی می

 پذیرفته و از امر او اطاعت کنید؟

      

و سخن متخصّص چه میزان در مواجهه با کالم حق 

 کنید؟لجبازی می

      



40 
 

 0 1 2 3 4 5 سواالت هاسنجه ردیف

شنود و بهتر می

 فهمد.می

چه میزان در مقابل همه افراد جامعه تواضع و افتادگی 

 دارید؟

      

 قانون:  10
چه میزان این مطلب  "هر کالمی را نباید در هر جایی زد"

 کنید؟را رعایت می
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مراتب شنیدن با 

تغییر بستر کالم 

 )تنوّع بسترها(

 

های قرآن در یکی از شیوه

ارتقای فهم تغییر بسترهای 

زندگی و بیان حقایق و 

رخدادها در آن 

در اثر این بسترهاست. 

تغییر بستر به طور طبیعی 

 شود.فهمی ایجاد می

 

ارتقاء نیاز به واسطة فعال 

 سازی تفّکر: 

. ارتقاء توانِ شنیداری و  1

اصالحِ تعامالت و روابط؛ 

میزاِن اثرگذاریِ توانِ 

 شنیداری بر تعامالت

چه میزان این را  "توان به هر کسی زد هر سخنی را نمی"

 کنید؟رعایت می
      

دانیم که باید با هر مخاطبی در هر سن و سالی همه ما می

متناسب با سن و شرایط شنونده کالم خود را تغییر دهیم، 

چه میزان مهارت گفت و گو با سنین مختلف با شرایط 

توانید و به آن علم دارید؟ چه میزان میمختلف را دانسته 

 علم خود را در عمل پیاده کرده و به اجرا بیاورید؟

      

چه میزان توانایی دارید که تعامالت خود را با دیگران  در 

 جامعه گسترش دهید؟

      

 گسترش تعامالت اجتماعی شما چه میزانی است؟

      

تا  131، تفکر شنیداری شما احتیاج به توجه و ارتقای بیشتری دارد، از نمره 130اید، نمره نهایی خود را محاسبه کرده، از نمره صفر تا که به خود دادهاکنون با توجه به امتیازهایی 

شدن فضل و توان خود در تفکر شنیداری در  ، برای کامل390تا  261، وضعیت شما مناسب است و باید تالش بیشتری برای تثبیت تفکر شنیداری در خود انجام دهید. از نمره 260

 توانید به کتاب تفکر شنیداری رجوع کنید.وضعیت خود استمرار داشته و به دنبال برطرف کردن نقاط ظریف باقی مانده باشید. برای ارتقای خود در هر سه حالت می
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 در برانگیختن توجه سوالو نقش  تفکر پرسشی
گونه نیاز و طلب رفع نیاز از محاالت است، که این دو از آغازین لحظات حیات با وجود او درآمیخته است؛ و شاهد این سخن رسم نوزادانی بدون شک تصور انسانی بدون هیچ 

در این وادی، بذر نیاز و طلب یابی که ، در میاست که با گریه در طلب رفع نیاز خویشند. اما از نوزادی که فراتر بروی و به عرصه شکل گیری قوه تفکر و تقویت آن قدم بگذاری

شود تا نیاز تو به ای میدر شرافت پرسش همین بس که واسطه است؛ و« پرسش»ترین آنها ترین و شریفآورد که از جمله مهمگری از زمین وجود انسان سر بر میبا ابزارهای دی

که همچون تفکر از « پرسش»و حرکت به سوی او فراهم شده، نیازت مرتفع گردد. بدین سبب نحوی مشخص و تعیین شده، تعریف شود و از این رهگذر، امکان شناخت رافع نیاز 

گری تقویت روحیه پرسشات به سعادت دارد. پس بدان که تو را ات به هدایت و دستیابیاختصاصات انسانی است، نقشی بس مهم در تقویت نیروی تفکر تو و به تبع در راهیابی

 آید.الزم می همچون نفس برای حیات برای روشن شدن چراغ تفکر

های زیر، عددی بین صفر تا پنج را انتخاب کنید. برای پاسخگویی طیف عددی بین صفر تا پنج  در نظر گرفته شده، که در اکنون صادقانه به خودتان رجوع کرده و با مطالعه گویه

 ی کامال، خیلی زیاد، همیشه و ... است.این میان عدد صفر به معنای اصال، هیچ گاه و ... و عدد پنج به معنا

 نقش سوال در برانگیختن تفکر

 0 1 2 3 4 5 هاگویه سنجه ها ردیف

       شوم، از آن سوال دارم؟به چه میزانی وقتی با چیزی روبرو می مواجهه با چیزی 1

2 

 طلب و میل وجود

 به راجع دانستن برای

 چیز آن

 شوم، وجود دارد؟دانستن راجع به چیزی که با آن روبرو می به چه میزانی در من میل و طلب برای

      

3 
 و میل آشکارساختن

 دانستن طلب
 کنم؟به چه میزانی، وقتی طلبی برای پرسیدن در من ایجاد شد، آن را آشکار می

      

       پرسم؟به چه میزانی از احواالت خصوصی دیگران سوال نمی حدود سوال 4

       پرسم؟به چه میزانی به جهت بررسی و ارتقایم، از خودم سوال می خود غایت پرسش از 5

       پرسم؟به چه میزانی برای رسیدن به علمی سوال می 6
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غایت پرسش از 

 دیگران
 پرسم؟به چه میزانی از دیگران به جهت ارزیابی خودم، سوال می

      

       کنم که از علم کافی برخوردار است؟به کسی رجوع می به چه میزانی، در پرسیدن سوال رجوع به عالم 7

8 

فرصت دادن به خود 

برای تامل در پاسخ 

 سواالت

دهم که ابتدا خودم به دنبال شوم، کمی تامل کرده و به خودم فرصت میبه چه میزانی وقتی با چیزی مواجه می

 جواب بگردم؟

      

9 
رجوع درست به 

 پرسش شونده
 ام؟از سوال پرسیدن خود از دیگران پشیمان نشدم و به مقصود خود رسیده به چه میزانی

      

10 
ها و توجه به پدیده

 رخدادها

       ام عادی نشده اند و برایم سوال انگیز هستند؟های طبیعی و رخدادهای زندگیبه چه میزانی پدیده

       روزمره روبرو شوم و آنها را تکراری نبینم؟های توانم با نگاه جدیدی به اتفاقبه چه میزانی می

       شود؟های روزمره، در من سواالتی ایجاد میبه چه میزانی با دقت بیشتر در پدیده

       ها و مطالب علمی جدید بیشتر شده است؟به چه میزانی تمایلم نسبت به گذشته به دانستن نکته

       تر شده است؟حقایق برایم جذاببه چه میزانی علم یافتن به 

       پرسم؟دانم و از آنها سوال میبه چه میزانی باورهایم را غیر بدیهی می توجه به باورها 11

       دهم؟های خدا قرار میها و پرسشبه چه میزانی خودم را در معرض پیام توجه به خدا 12

13 
پرسشگری سوق به 

 توانها و استعدادها

       ام؟ام را ارتقاء دادههای درونیچه میزانی با پرسش، توانبه 

14 
سواالت تحریک کننده 

 نیازها

       پرسم؟به چه میزانی، وقتی نیازی دارم سوال می

       کنند؟به چه میزانی، سواالت بیان شده در اطرافم، مرا به نیازی متوجه می
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نیازها تحریک کننده 

 سواالت

       توانم بین نیازهای ضروری و غیرضروری تفکیک قائل شوم؟میزانی میبه چه 

       به چه میزانی وقتی متوجه نیازی در خودم شدم، به وسیله پرسیدن در صدد رفع آن هستم؟

       هایم در جهت پاسخگویی به نیازهای اصلیم است؟ام، به چه میزانی فعالیتبا توجه به برنامه یک هفته

       کنم؟به چه میزانی برای اصالح نیازهایم به قرآن رجوع می

 آداب سوال 15

       به چه میزانی در سوال پرسیدنم رعایت ادب را می کنم؟

       دانم؟هایم را نشان دهنده اعتقادات و شخصیتم میبه چه میزانی پرسش

       کنم؟لجبازانه نمیهای به چه میزانی در برابر اوامر الهی پرسش

       اندازم؟به چه میزانی با سواالتم بین علم و عملم فاصله نمی

16 
سوال رجوع دهنده به 

 نیاز اصلی

       به چه میزانی، نیازهایم برخواسته از یاد آخرت و قیامت است؟

17 
سوال از انگیزه کارها و 

 تعاریف

       کنم؟تعاریف پشت کارهایم توجه میها و به چه میزانی به مقاصد و انگیزه

       به چه میزانی به تاثیر تعاریفم در باورها، صفات و رفتارهایم توجه دارم؟

       سنجم؟به چه میزانی تعاریفم را با منبعی معتبر می

       شناسم؟به چه میزانی خودم را می

       شود؟نیاز به شناخت خدا و رسول در من میبه چه میزانی شناخت خودم منجر به احساس 

       دارد؟به چه میزانی تعاریفم در زندگی مرا به چابکی در راه خدا وا می

       شوم تا از بروزات ناشایست دور شوم؟به چه میزانی از ناسپاسی دور می

 سوال از نتایج اعمال 18
       پرسم؟سوال میبه چه میزانی از نتایج عملی، از خودم 

       کنم؟گیرم توجه میبه چه میزانی به بازخوردی که از اعمالم می
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       کنم؟به چه میزانی به باورها و صفات منجر کننده به اعمالم توجه می

       کنم؟به چه میزانی به پیامبر برای پاسخگویی به سواالتم رجوع می

       کنم؟گیری آنها در راه عبودیت خداوند توجه میهایم برای بهرهبه چه میزانی به نعمت

 سوال از حقایق 19

       به چه میزانی به دنبال علم به قوانین و حقایق ثابت در هستی برای انجام کارهایم هستم؟

       برم؟به چه میزانی در پس هر قانونی، از نقش هدایتی که برایم دارد، بهره می

       کنم؟به چه میزانی، حقایق و قوانین را از قرآن دریافت می

       ای از خداوند هستم؟ای به دنبال رویت ویژگیبه چه میزانی در پس هر رخداد یا پدیده

       کنم؟ های قرآن برای اثرپذیری بیشتر از ذکر آن و انذارهای انبیاء استفاده میبه چه میزانی از پرسش

       کنم؟به چه میزانی با توجه به طبیعت، به چگونگی تدبیر ربوبی توجه می

       شود؟به چه میزانی با توجه به طبیعت هشیاری نسبت به قیامت در من زیاد می

 رابطه دعا و سوال 20

       کنم؟به چه میزانی نیازهای خودم را از خداوند به صورت دعا طلب می

       کند؟باور به قدرتمندی خدا، مرا از ناامیدی و غم به دور می به چه میزانی

       کند؟به چه میزانی باور به قدرتمندی خدا، گستره دعای مرا بزرگ می

 

، وضعیت شما مناسب 200تا  101داشته باشید، از نمره ، به سوال بیشتر توجه 100اید، نمره نهایی خود را محاسبه کرده، از نمره صفر تا اکنون با توجه به امتیازهایی که به خود داده

، برای کامل شدن فضل و توان خود در سوال پرسیدن در وضعیت خود 300تا  201است و باید تالش بیشتری برای تثبیت استفاده صحیح از سوال در خود انجام دهید. از نمره 

 توانید به کتاب سوال رجوع کنید.باشید. برای ارتقای خود در هر سه حالت می استمرار داشته و به دنبال برطرف کردن نقاط ظریف باقی مانده
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       در کالم روزمره، جزئی از مکالمه روزمره من نیست، و لزوماً ناظر به نیاز خاصی در وجودم است. بیان پرسش 1

       پاسخگویی به سواالتم در زمینه ارزشها و کماالت انسانی را ندارم.به نظرم خودم به تنهایی توان  2

       کنم.هایم توجه میام در بیان پرسشبه قصد و انگیزه 3

4 
ام را تحت تأثیر ها زندگیها تالش کردم و پاسخ این پرسسشام که برای پاسخ گرفتن آنها مدتهایی داشتهپرسش

 قرار داده است.

      

5 
کنم و در نهایت با وجود دهد، به علت وغایت آن واقعه توجه میام رخ میهنگامی که واقعه ناخوشایندی در زندگی

 کنم برای من رشد داشته است.ناخوشایندی آن واقعه، احساس می

      

6 
کنم و اینگونه فکر میدهد، به چراییِ ناخوشایند بودن این واقعه ام رخ میهنگامی که واقعه ناخوشایندی در زندگی

 کنم به عوامل حقیقی رفع نیازم توجه کنم.آورم و سعی میدرک بهتری از نیازهای خودم به دست می

      

       کنم.ام را با او کم نمیگیرم و رابطهکند، به سرعت از او فاصله نمیگوید که ناراحتم میهنگامی که کسی سخنی می 7

8 
پرسم که آیا واقعا منظور او همین بود؟ آیا درک از خودم میکند، گوید که ناراحتم میهنگامی که کسی سخنی می

 من تحت تأثیر موقعیتی که در آن قرار داشتم، نبود؟ آیا همه سخن او و لحن او و مسئله او را دقیقاً متوجه شدم؟

      

9 
کنم ابتدا تعاریف پذیرم بلکه سعی مینمی وقتی در منابع علمی دانشگاهی مطلبی را مشاهده کنم، آن را به سرعت

 فرضهای ذهنی نویسنده را درک و ارزیابی کنم.و پیش

      

       دهم.کنم و انجام میدر بسیاری مواقع به محض اینکه احتمال بدهم حرفی یا کاری درست است آن را بیان می 10

       دهم.حسی که در هر زمان دارم کارهایم را انجام نمیای دارم، و طبق معموالً برای انجام کارهایم برنامه 11

       روم.تر است میاگر در انجام کاری به مانعی برخورد کنم، به دنبال کار دیگری که ساده 12

       کنم.قبل از انجام هر عمل به پیامدهای مثبت و منفی آن برای خودم و جامعه فکر می 13
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       دهم.ی اعمالم در آن روز اختصاص میشبانه روزم را به محاسبهزمانی از ساعات  14

       معیار مشخصی برای ارزیابی اعمالم دارم. 15

16 
تر از عاقبتی که این عمل پس از گذر سالها ای آن عمل برایم مهمدر تصمیم گیری برای انجام کاری پیامد لحظه

 تواند داشته باشد، نیست.می

      

، 60تا  31، تفکر پرسشی شما احتیاج به توجه و ارتقای بیشتری دارد، از نمره 30اید، نمره نهایی خود را محاسبه کرده، از نمره صفر تا با توجه به امتیازهایی که به خود داده اکنون

، برای کامل شدن فضل و توان خود در تفکر پرسشی در وضعیت 90تا  61وضعیت شما مناسب است و باید تالش بیشتری برای تثبیت تفکر پرسشی در خود انجام دهید. از نمره 

 توانید به کتاب تفکر پرسشی رجوع کنید.خود استمرار داشته و به دنبال برطرف کردن نقاط ظریف باقی مانده باشید. برای ارتقای خود در هر سه حالت می
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 فکر بنیادیت
رسانند؛ و مقوله تفکر بنیادی درصدد تبیین اش میاند و دو یار همراه که تنها در همراهی با هم ساختار وجود آدمی را به غایت شایستهنسانتفکر و تعقل، دو ساحت مهم از وجود ا

سازد. حال به اعتبار داد و ستدی تو آشکار میین حقایق را در درون ای که ایق دانند و تفکر را به مثال آینهاین پیوند و رابطه است. بدان که در مقام تعریف، تعقل را نیروی فهم حقا

ات قرار دهی و به مدد مچون نقشه راهی در پیش روی زندگییابی، هقی را که به مدد نیروی عقلت در میکه میان این دو برقرار شود، تو را این امکان فراهم آید که معیارهای ح

شناساند، والیت عقل، راه را از چاه باز میات را بر مدار تفکری که تحت متوجه آن معیارها شوی و اینگونه مسیر زندگیای و در آستانه ظهور هر عملی، گی تفکر، در هر لحظهآینه

 در جهت رضای الهی تنظیم کنی.

بین صفر تا پنج  در نظر گرفته شده، که در  های زیر، عددی بین صفر تا پنج را انتخاب کنید. برای پاسخگویی طیف عددیاکنون صادقانه به خودتان رجوع کرده و با مطالعه گویه

 این میان عدد صفر به معنای اصال، هیچ گاه و ... و عدد پنج به معنای کامال، خیلی زیاد، همیشه و ... است.

 0 1 2 3 4 5 هاگویه هاسنجه ردیف

1 
ارزیابی میزان 

 بینیآیه

 قدرت مشاهده
       شوم.متوجه میدهد را هایی که در محیط اطرافم رخ میتفاوت

       کنم.طرافم احساس شگفتی میاهای طبیعی از دیدن پدیده

قدرت انتقال از 

 ظاهر به باطن

شود که آن پدیده چرا و چگونه فم ذهنم مدتی درگیر این موضوع میهای طبیعی اطرابا دیدن پدیده

 به وجود آمده و آثار وجودش چیست.
      

مثل شود.)در رابطه با زندگی خودم میهایی در ذهنم های اطرافم، باعث تداعی تمثیلدیدن پدیده

 دیدن مورچه و تضمین شدن روزی او(
      

کنم نسبت باید کنم و سعی میها به ظرائف و لطائف آفرینش آن پدیده توجه میدر مواجهه با پدیده

 پیدا کنم.و نباید عملی خود را  با آن پدیده 
      

       کنم.های اطرافم به قدرتی که سبب پیدایش و بقای آن پدیده است، فکر میبا دیدن پدیده توان ایجاد باور
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از مشاهده 

 حیجهتدار و صح

این فهم خود را  ها بنا دارم که بر روی آنها فکر کنم تا به حکمتی دست یابم ودر مواجهه با پدیده

 دانم.خدا مینعمتی از جانب 
      

قدرت تعمیم باور 

 به عمل

گر در آن پدیده احساس خضوع و شوم و نسبت به حقّ جلوهها متوجه قدرت الهی میبا دیدن پدیده

 کنم.خشوع می
      

       شود.های هستی سبب ارتقا نوع و محتوای دعاها و آرزوهایم میمشاهده پدیده

2 

ارزیابی میزان 

از  فهم عبرت

 حوادث

نقش توجه به 

خود در عالم 

 هستی

       کنم.به حکمت)هدف از( خلقت خودم فکر می

تمایز و توجه به 

تشابه خود با 

 هاسایر پدیده

       کنم.به تشابهات و تمایزات خودم به عنوان یک انسان با دیگر موجودات فکر می

توجه به حکمت 

تمایز و  با دیدن

تشابه خود با 

 هاسایر پدیده

های متمایزخودم با سایر موجودات به این می اندیشم که علت با توجه کردن به  امکانات و توان

 تجهیز شدنم به این موارد چه بوده است.
      

توجه به حوادث 

و کاوش در منشا 

 هاو کارکرد آن

کنم و منشأ و کارکرد هر آید میانسان در عالم پدید میفکرم را درگیر حوادث متنوعی که در رابطه با 

 )مثالً حوادث طبیعی و...(کند.این حوادث توجهم را جلب می یک از
      

       گیرم.آموز بهره میدهد به عنوان پندی عبرتها رخ میاز حوادثی که در زندگی خودم و دیگر انسان میزان درس
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 گرفتن از حوادث

 

 

 

ای )هشدارها و که برای آنها رخ داده، به تجربه کنم از مشاهده زندگی دیگران و حوادثیمیسعی 

 هایی( برای زندگی خودم برسم.بشارت
      

توجهی به تجربه حوادث زندگی است که علت آن را بیام پیش آمدهها و اشتباهاتی در زندگیناکامی

 دانم.خود و دیگران می
      

ارتقا سطح میزان 

ادراکی و معنوی 

باتوجه به 

 حوادث

ها آمادگی و قدرت انسان را )خود و دیگران( و عبرت گرفتن از آنبه نظرم توجه به حوادث زندگی

ام متوجه دهد و این موضوع را در عمل و زندگیدر برابر ابتالئاتی که هنوز پیش نیامده افزایش می

 ام.شده

      

گیری از این توانم با بهرهآورم که چگونه میهر پدیده، این نکته را در نظر میپس از رویارویی با 

 پدیده توان معرفتی و ادراکی خود را ارتقا دهم.
      

3 

ارزیابی میزان 

فهم آیه و 

عبرت از طریق 

انطباق رخدادها 

 هابا پدیده

 قدرت مشاهده

پیام حوادث در 

عین درگیری با 

 آن

ام رخ بدهد، بیش از اینکه تحت تأتیر تلخی و شیرینی آن حادثه شیرینی در زندگیاگر حادثه تلخ یا 

 کنم.توانم از آن حادثه بیاموزم توجه میقرار گیرم به پیامی که می
      

)حسادت یش از اینکه تحت تأثیر فرآیند آناز مشاهده بروز صفات ناپسند در دیگران) مانند حسد(، ب

 کنم.به عواقب و پیامدهای آن صفت توجه میحسود( قرار بگیرم، 
      

 قدرت کشف و

انطباق پیام حادثه 

 طبیعی و انسانی

)مثل کنم.های طبیعی مانند به پدیده قادرم برای درس آموزی بیشتر از حوادث زندگی، آنها را

 همانندسازی حسادت و آتش(
      

مورد مشاهده قرار بدهم که ممکن است وجوهی از این های طبیعی را با این دید کنم پدیدهسعی می

پدیده با وضعیت های زندگی من انطباق داشته باشد)مثل منفعت تولید عسل توسط زنبور( و در نتیجه 

 ها درسی بگیرم.کنم از آنسعی می
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قدرت تعمیق در 

ها و پیام پدیده

 رخدادها

کنم آنها اشاره شده )مثالً تمثیل حسد به آتش( سعی می هایی که در قرآن و روایات بهبا دیدن تمثیل

 ام استفاده کنم.فکر کنم و از آن در زندگیبه وجوه مختلف این همانندی 
      

های قرآنی )مثالً تمثیل انفاقِ از روی ریا به الیه خاکی که بر سنگ صافی قرار دارد در مواجهه با مثل

گیرد تا بتوانم بیشتر شود(، سواالت متعدد در ذهنم شکل میمیو در هنگام باران به سرعت محو 

 اند، بشوم.متوجه وجه مشابهت اموری که به یکدیگر تشبیه شده

      

شود و این اتفاق باورهایم را زیباتر های قرآنی یا روایی در ذهنم تداعی می در مواجهات زندگی مثل

 کند.تر میو عمیق
      

4 

میزان ارزیابی 

فهم و رسیدن به 

معیار از طریق 

فهم پیام آیه و 

 عبرت

ار دمشاهده جهت

برای رسیدن به 

-وجه ثابت پدیده

 ها

       .کنمعی به غرض از خلقت آن فکر میهای طبیبا دیدن پدیده

       کنم.به غرضی که خداوند از خلقت من داشته است، فکر می

       .کنممیمانند ماه و خورشید به قدرت حاکم بر آنها فکر های طبیعی با دیدن پدیده

       .کنمهای طبیعی مانند ماه و خورشید به غرض خلقت آنها فکر میبا دیدن پدیده

تعمیق ایمان از 

طریق دریافت 

-وجه ثابت پدیده

 ها و رخدادها

       شود.ها سبب تعمیق ایمان من میتفکر در غرض خلقت پدیده

کنم که به قوانین و معیارهای حاکم بر جهان پی ببرم و با فهم ها تالش میبا مشاهده وقایع و پدیده

 ام را ارتقا ببخشم.این معیارها زندگی
      

رجوع به  قرآن و 

توجه به 

سرگذشت 

پیشینیان به عنوان 

فهم قوانین حاکم بر زندگی بشر، از زندگی گذشتگان برای کنم با با مطالعه وقایع تاریخی سعی می

 ام بهره بگیرم.بهبود زندگی
      

کنم که معیارها و قوانین با مطالعه سرگذشت اقوامی که در قرآن مثال آنها بیان شده است، سعی می

 ام بهره بگیرم.زندگیحاکم بر سرنوشت آنها را متوجه شوم و از فهم این معیارها و قوانین برای ارتقا 
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منبعی برای 

 دریافت معیار

به نظرم بیش از آنکه رخدادهای زندگی و تجربه مرا به معیارهایی برای زندگی برساند رجوع به قرآن 

 بخشد.این امر را تحقق و سرعت می
      

5 

ارزیابی باید و 

نبایدهای 

زندگی مبتنی بر 

 معیار و میزان

اهمیت فهم مبنای 

اعمال و داشتن 

مشخص برنامه 

جهت ارزیابی 

 آنها

       ام.کنم که زمان قابل توجهی را به آنها اختصاص دادهدر هفته زمانی را صرف ارزیابی کارهایی می

       ها برایم اهمیت دارد.ارزیابی کارهایم و فهم مبنای انجام آن

توانم، به هفته من هستند و میدهم که مبنای اعمال در هفته زمانی را به ارزیابی دالیلی اختصاص می

 تفکیک، مبنای بسیاری از اعمالم را برشمارم.
      

       دهم.در هفته زمانی را به ارزیابی میزان انطباق اعمالم با باورهایم اختصاص می

فکر  خواهم آن را انجام بدهم،پیش از اینکه کاری را انجام بدهم، به دلیل و مبنایی که بر اساس آن می

 کنم.می
      

عوامل موثر در 

انتخاب مبنای 

اعمال و ارزیابی 

درستی یا 

 هانادرستی آن

       دهم.دهند انجام میاند یا دیگران انجام میبسیاری از کارها را به دلیل اینکه دیگران گفته

       دانم که باید اصالح شود.اینکه کارهای دیگران و باورهایشان تنها مبنای عمل من باشد را توجیهی می

6 

ارزیابی مبناهای 

حقیقی و 

غیرحقیقی در 

زندگی جهت 

کشف مهمترین 

توجه به استفاده 

از مبناهای حقیقی 

و تالش برای 

 فهم و ارزیابی آن

       دهم را بفهمم.قی آنچه را که مبنای عمل قرار میبرایم مهم است که دالیل حقی

ام را بر اساس آنها بنا کنم با مطالعه قرآن و روایات به مبانی دست پیدا کنم که باید زندگیمیسعی 

 کنم.
      

در هفته زمانی را به سنجش میزان انطباق اعمالم با معیارهایی که در قرآن و روایات به عنوان مبنای 

 دهم.اعمال مطرح شده است، اختصاص می
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معیارهای 

 زندگی

       ام، برایم مهم است که بدانم مالک عمل من چه باید باشد.کارهای هفتگیدر ارزیابی 

       گیرند، برایم موضوعیت دارد.در انجام کارهایم اینکه دیگران چه موضعی در برابر کار من می

توجه به عاقبت 

به عنوان ویژگی 

تشخیص مبنا 

حقیقی 

 ازغیرحقیقی

       ها فاکتور عاقبت نگری برایم اهمیت دارد.ارزیابی آندر انتخاب مبناهایم یا در 

توجه به لهو 

نبودن امور به 

عنوان ویژگی 

تشخیص مبنا 

حقیقی 

 ازغیرحقیقی

اگر متوجه شوم مالک عملی از اعمالم سرگرمی بوده و سبب شده از کار مهمتری غفلت کنم، سریعاً 

 کنم.آن عملم را اصالح می
      

لعب توجه به 

نبودن امور به 

عنوان ویژگی 

تشخیص مبنا 

حقیقی 

 ازغیرحقیقی

ام که دلیل اعمالم صددرصد حقیقی نبوده و درصدی از خیال و رسیدن با ارزیابی مبناهایم متوجه شده

 ها وجود دارد.به اهداف خیالی در آن
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توجه به مولفه  

اهل زینت بودن 

به عنوان ویژگی 

تشخیص مبنا 

حقیقی 

 غیرحقیقیاز

       تواند معیار خوبی برای انتخاب باشد.به نظرم ظاهر جالب و جذاب می

توجه به مولفه 

اهل تفاخر بودن  

به عنوان ویژگی 

تشخیص مبنا 

 حقیقی از

 غیرحقیقی

       کنم.ها توجه میدر انتخاب افراد جهت تعامالت گوناگون به شأن یا جایگاه اجتماعی و اقتصادی آن

توجه به مولفه 

اهل تکاثر بودن  

به عنوان ویژگی 

تشخیص مبنا 

حقیقی 

 ازغیرحقیقی

مختلف احساس غرور و شعف از بودن یا دستیابی به جایگاه برتر نسبت به بقیه افراد از جنبه های 

 کنم هرچند به جلوه نرسد.درونی می
      

       کنم.خواهم و مهیا میچیزی را ببینم و بپسندم سریعاً آن را میاگر 
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ارزیابی صحت  

داشتن مبناهای 

مورد استفاده در 

 زندگی

های نقض بگردم تا ام دنبال مثالکنم برای مبناهای مورد استفادهمبناهای اعمالم سعی میدر ارزیابی 

 کند یا خیر.متوجه شوم حقیقتاً چیزی مبنای مورد استفاده من را نقض می
      

       کنم.اول با کسی از او حرکت خوبی ندیدم، دیگر با او ارتباط برقرار نمیاگر در برخورد 

       دهم.اگر کاری را یکبار انجام دادم و نشد، دیگر آن کار را انجام نمی

7 

فعال بودن نیاز 

به تشخیص 

بهترین معیار و 

عمل در هر 

 لحظه

-اهمیت اولویت

بندی جهت 

تشخیص بهترین 

 معیار و عمل

توانم بهترین عمل را بندی دارم و میبرای انتخاب بین کارهایی که همه مطلوب هستند، توان اولویت

 انجام دهم.
      

همیشه کارهای زیادی در ذهنم است که اولویتی ندارند و بنابراین هرکدام را انجام بدهم مطلوب 

 است.
      

اهمیت موضوع 

مشورت جهت 

کمک به 

تشخیص بهترین 

 معیار و عمل

       اهل مراجعه و مشورت با دیگران در انجام کارهایم هستم.

       های خودم بیشتر از دیگران است.برم چون سطح دانستهای نمیها و مشورت دیگران بهرهاز گفته

       های خودم بیشتر از دیگران است.برم چون سطح دانستهای نمیاز مجالس سخنرانی بهره

کنم ممکن است دیگران سطح من را دانم برایم سخت است، چرا که فکر میپرسیدن چیزی که نمی

 تر از خودشان بپندارند.پایین
      

اهمیت توجه 

توامان به صورت 

و نیت اعمال 

 جهت ارزیابی

نداشته شود انسان برای تحقق نیت درستی به عملی روی آورد که صورت چندان صحیحی به نظرم می

 باشد.
      

       برایم صورت بیرونی اعمال بیشتر از نیت پشت آن اهمیت دارد.

       .دهمام همین که متوجه شوم کاری ضرری ندارد، آن را انجام میهای روزانهدر انجام فعالیت

ادب به عنوان 

معیار برخورداری 
       فضیلت ادب قابل ذکر و تحسین است.به نظر بقیه بهره من از 
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از عقل جهت 

 تشخیص

تقوا به عنوان 

معیار برخورداری 

از عقل برای 

تشخیص بهترین 

 معیار و عمل

       ام.این جمله که من فردی با تقوا هستم را از بقیه شنیده

اهمیت رجوع به 

متخصص برای 

کمک به 

تشخیص بهترین 

 معیار و عمل

ام باشد)مادی یا معنوی( واز طریق متخصصی در آن مورد عالقه اگر کاری بنظرم درست و به شدت

 زمینه دستور به ترک آن را متوجه شوم قادرم از انجام آن صرف نظر کنم.
      

       کنم.اگر از طریق افراد موجه به نحوی متوجه شوم که اعمالم اشتباه است آن  را ترک می

اطالعات پایین باشد و به طریقی برای مشورت در امر تخصصی اگر شخصی در نظر من از لحاظ سطح 

ام به او مراجعه و به دستورش عمل این شخص را به من معرفی و توصیه کنند عالرغم تصور گذشته

 کنم.می

      

 شکوفایی عقل 8

تبعیت و تسلیم 

بودن در برابر 

امرولی الهی به 

عنوان معیار 

نهایت رشد 

 عقالنی فرد

       کاری توجه دارم که آن کار مورد رضای ولی الهی است. در انجام هر

       ام را مطابق خواست ولی الهی تنظیم کنم، نه خواست خودم.کنم برنامهمن سعی می

برای من فهم آن کارهایی که مورد رضای ولی الهی است موضوعیت دارد و برای این مسئله 

 ام.کردهریزی مطالعاتی و اجرایی برنامه
      

دادم، اگر در موردی متوجه شوم که رضای ولی الهی مخالف کارهایی است که تا به حال انجام می

 های خود را تغییر بدهم.قدرت آن را دارم که سریع در جهت رضای ولی الهی قدم بردارم و برنامه
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       دانم .است را از ارتقاهای زندگی ام میاینکه میزان تبعیتم نسبت به دستورات الهی افزایش یافته 

       دانم.اینکه شخصی همیشه تسلیم و تابع دستوراتی باشد را نشانه رشد نمی

تالش در جهت 

افزایش طهارت 

علمی و عملی 

جهت شکوفایی 

 عقل

       هایی دارم.برای طهارت فکری و عملی خود در زندبرنامه و مهارت

بهترین تشخیص 

معیار در هر لحظه 

 و موقعیت

توانم بهترین تصمیم را بگیرم و از این تصمیم پشیمان در کمترین زمان)به اصطالح در لحظه( می

 نشوم.
      

داشتن ُعجب  

نسبت به خود و 

اعمال به عنوان 

مانع شکوفایی 

 عقل

       شود.آنها مینظرات و انتقادات دیگران درباره من و کارهایم، کمتر موجب تغییر 

مشاوره با انسان 

عاقل و ناصح 

جهت شکوفایی 

 عقل

ریزی کنم و به همین دلیل کمتر به ام برنامهتوانم برای زندگیکنم خودم بهتر از هر کسی میفکر می

 کنم.نظرات دیگران توجه می
      

       در آنها تغییری ایجاد کنم.توانم ام اهمیت زیادی دارد و به هیچ وجه نمیهای زندگیبرنامه
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، 270تا  136، تفکر بتیادی شما احتیاج به توجه و ارتقای بیشتری دارد، از نمره 135اید، نمره نهایی خود را محاسبه کرده، از نمره صفر تا اکنون با توجه به امتیازهایی که به خود داده

، برای کامل شدن فضل و توان خود در تفکر بنیادی در وضعیت 405تا  270وضعیت شما مناسب است و باید تالش بیشتری برای تثبیت تفکر بنیادی در خود انجام دهید. از نمره 

 توانید به کتاب تفکر بنیادی رجوع کنید.خود استمرار داشته و به دنبال برطرف کردن نقاط ظریف باقی مانده باشید. برای ارتقای خود در هر سه حالت می
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 تفکر اجتماعی
تو، تمام قد، با  ات برای تقویت تفکر گفتیم و دانستی؛ و اما اکنون در کالم آخر، بدان که همه تفکر تو خالصه در اینها نیست! همه تفکرای فردیتا بدینجای نوشتار، از تربیت قو

نوز عرصه آینه تمام نمای اجتماع، در وسط معرکه وقایع و رخدادها و در رخ به رخ شدن با افراد دیگر تجلی می یابد. پس تا کامل شدن مسیر تفکر، هات، در تمام قوای فردی

ها، ح روابط افراد و جمعیتپیش روست که این عرصه، جوالنگاه همه وجوه فردی توست. در شناخت عظمت این تفکر همین بس که به واسطه اصال« تفکر اجتماعی»دیگری چون 

ش مرتفع گشته و پرده از ها و بروزات اجتماعی است، تا به برکت گسترش و ثبات روابط، نه تنها نیاز جامعه و افرادحول محور رسول، ولی دین و دین، در پی ساماندهی حرکت

اجتماعی به اعتبار اجتماعی بودن کالم خداوند، درصدد بیان این حقیقت است که تکامل فرد بی هایشان برداشته شود، که از نصر و فتح الهی هم برخوردار گردند. تفکر توانمندی

 داند.محقق می« ترش توان اجتماعیِ آنهاگس»و « اصالح روابط درونی مومنین»تردید به تکامل جامعه و جمع گره خورده است و دستیابی به این مهم را با ورود به دو عرصه 

های زیر، عددی بین صفر تا پنج را انتخاب کنید. برای پاسخگویی طیف عددی بین صفر تا پنج  در نظر گرفته شده، که در خودتان رجوع کرده و با مطالعه گویهاکنون صادقانه به 

 این میان عدد صفر به معنای اصال، هیچ گاه و ... و عدد پنج به معنای کامال، خیلی زیاد، همیشه و ... است.

 0 1 2 3 4 5 واالتس هاسنجه ردیف

1 

 سیر حرکت:

های قعود و سکون، مقابل .1

 های سلبی(:حرکت اجتماعی)سنجه

، رخوت، سستی، نفاق، سستی باور

، تنبلی، زیاده خواهی، دنیا طلبی، ترس

 رخوت، کسالت

انفاق)عملیات عینی در  .2

های برطرف کردن انواع استضعاف

 جامعه(

 های انفاق:مقابل

هراسید و خود را در کنید و از انجام آن نمیها استقبال میبه چه میزانی از سختی

 بینید؟انجام آن آسوده می
      

       دانید؟به چه میزانی منفعت خود را در گرو رشد دیگران می

بینید و هم نیازهای اطرافیان در نظر بگیرید که هم نیازهای خود را می شرایطی را

توانید نیاز خود را نبینید و در برآورده کردن نیازهای دیگران  به چه میزانی می خود را،

 تالش کنید؟
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 هشیارانه(بخل)امساک از اعطاء 

شح نفس)عمل کردن بر اساس حال 

 انسان به جای باید و نبایدهای اصلی(

2 

 حرکت به نسبت افراد:

قیام)حرکت برای استقرار  .1

حق، ایستادن و آمادگی یافتن برای 

 برپایی حق(حرکتی 

جهاد)حرکت برای توسعه و  .2

گسترش حق و دین خدا و حاکمیت 

 آن در جامعه(

سعی)حرکت همراه با قصد،  .3

 تعلق تمام سعی به برپایی حق(

به چه میزانی در صدد برپایی حق هستید؟)انجام حقوق بر عهده گذاشته شده مثل: 

 ها، دیون، احکام(ارزش

 

      

شما مورد توجه است؟) هجرت، جهاد در میدان جنگ  به چه میزانی توسعه حق برای

 و ...(

 

      

 های شما موثر است؟به چه میزانی قصد  خدایی در ترجیح

 توانید متصور شوید؟به چه میزانی قصدهای متفاوتی در انجام کاری می
      

3 
 حرکت در بسترهای اجتماعی:

 درون بستر .1

 دانید؟به چه میزانی خود را نسبت به اقامه نماز در جامعه مسئول می
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 اقامه نماز)ذاکر بودن نسبت به معنویت

و غیب و در معرض قرار دادن آن برای 

 دیگران (

ایتای زکات)اقدام به شکوفایی 

های درونی ها و داراییاستعدادها، توان

و بیرونی خود و در معرض قرار دادن 

 آن برای دیگران(

امر به معروف و نهی از منکر)شناخت 

ها، ها و ضد ارزشنسبت به ارزش

 ها(عمل بر اساس ارزش

 

 دانید؟به چه میزانی خود را نسبت به ایتای زکات در جامعه مسئول می

 

      

از منکر در جامعه مسئول  به چه میزانی خود را نسبت به امر به معروف و نهی

 دانید؟می
      

در صورت وجود شرایط نامطلوب در بستر کنونی خود، به چه میزانی هجرت از این 

 های شما هست؟بستر به هدف فراهم ساختن شرایط عبودیت جز اولویت
      

به چه میزانی در برنامه زندگی خود به جهت به دست آوردن آموزش و تجربه، در 

 نگرید؟آیید و دقیق در آنها میمیصدد تغییر بستر اجتماعی بر 
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به بستر  حرکت از بستری .2

 دیگر:

هجرت)ترک بستر اجتماعی اصلی و 

انتقال به بستر دیگر بدون قطع ارتباط 

با بستر اصلی در شرایط نامطلوب بستر 

 اصلی(

سیر)انتقالی است همراه با نظر)مشاهده 

عمیق( که امکان آموزش و تجربه را 

 دهد(افزایش می

هایی که فرد از محدوده سفر)حرکت

 ر در بیرون(موطن خود خارج شود/ سی

 نفر)سفر همراه با کراهت(

       

 علم و عالم، امام هر حرکت اجتماعی 4
ها با مسئله یا نیازی دچار ابهام و مسئله شده و این موضوع به چه میزانی در مواجه

 دارد تا علم به دست آورید یا به عالم رجوع کنید؟شما را به حرکت باز می
      



63 
 

 0 1 2 3 4 5 واالتس هاسنجه ردیف

5 

دهنده و اولویت مشورت تفصیل 

دهنده)تفصیل و ترجیح دادن امری از 

 بین امور با کمک دیگران(

به چه میزانی در مواجهه با مسئله یا نیازی به دنبال دیگرانی که شایستگی مشورت 

 گردید؟دادن به شما را در آن زمینه دارند، می
      

6 

ها)تلفیقی از ادب سامانده حرکت

حدودشناسی و حریم شناسی و 

مراقبت و رعایت آن حدودهاست/ 

 قرین بودن علم و ادب/ ورع(

کنید و به دنبال ها و ادب آن توجه میهای خود به محدودهبه چه میزانی در حرکت

 یافتن آنها هستید؟
      



64 
 

 0 1 2 3 4 5 واالتس هاسنجه ردیف

7 

تدبیر و تدبر به ثمر رساننده)تدبر: 

سوق دادن افراد برای در نظر داشتن 

نیاز و مقصد اجتماعی حقیقی و 

 مراقبت از آن/

تدبیر: برنامه ریزی برای رسیدن به 

 مقاصد حقیقی(

 زمان

های اکنون شما، به چه میزانی به حالتی در بستر مشخصی که در نظر دارید، حرکت

هستند که اثر قطعی آنها دیده نخواهند شد ولی صرف اعتماد به در راه حق بودن 

 آنها، مورد انتخاب و تداوم شما بوده است؟

      

در راستای رسیدن به مقصد مشخص خود، پیش بینی و ثبت مرحله به مرحله آن با 

 توجه به زمان برای شما به چه میزانی اولویت دارد؟
      

 فضل مقدمه حرکت اجتماعی 8
کند که از توانمندی مواجهه شما با فضل دیگران به چه میزانی شما را ترغیب می

 ایشان استفاده کنید؟
      

 انتشار فضل نتیجه حرکت اجتماعی 9
به چه میزانی مشاهده توانمندی دیگری در شما ایجاد دغدغه در گسترش فضل او به 

 کند؟دیگران می
      

 تالیف عامل فضل جمعی 10

 آیا دردرون شما نیازی به تالیف اعضای بستر مشخصتان وجود دارد؟

اعضای اجتماع کوچک مدنظرتان  یا درونیات شما تا چه قدر امر به پیگیری تالیف بین

 کند؟می

      

در بستر مشخصی که دارید، دستیابی به فضلی که حاصل جمع است، برای شما به 

 چه میزانی مسئله است؟
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، 70تا   31، تفکر اجتماعی شما احتیاج به توجه و ارتقای بیشتری دارد، از نمره 30اید، نمره نهایی خود را محاسبه کرده، از نمره صفر تا اکنون با توجه به امتیازهایی که به خود داده

، برای کامل شدن فضل و توان خود در تفکر اجتماعی در وضعیت 100تا  71وضعیت شما مناسب است و باید تالش بیشتری برای تثبیت تفکر اجتماعی در خود انجام دهید. از نمره 

توانید به کتاب تفکر اجتماعی، هنر خوب زیستن با دیگران و موانع بال برطرف کردن نقاط ظریف باقی مانده باشید. برای ارتقای خود در هر سه حالت میخود استمرار داشته و به دن

 خوب زیستن با دیگران رجوع کنید.
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