
بسم الله الرحمن الرحیم
در جستجوی آب

(توجه به انواع روابط و اهداف)



... قدم زدن در بستر روابط: 1درس 

شناخت رابطه و اهمیت آن 



...دنیای روابطی که در آن غرقیم

استماردیوپدرفرزندمی آیددنیاهبوقتیفردیهر.
می شودماردیاپدرشودفرزندیصاحبکسهر.
می شودرباردیاخواهرخانوادهرددیگرفرزندتولدبافرزندیهر.
ن وخواهرمفهومربعالوهومی کننددا پیدوستانیمی روندمدرهسهبمی شوندزبرگوقتیفرزندا

.می شوندآشناهمدوستیمفاهیمبارباردی
کنندمیتجرهبرا شاگردیعنوانگرفتهانسخودمعلمباهمچنین .



...از هم سخنی تا هم نشینی

:وجود می آیدارتباط ما با همدیگر رد ارث ربوزاه و واکنش اهی مان با هم هب
این یعنی چه؟



...از هم سخنی تا هم نشینی

م می گوییم و با کالم خود با هم ارتباط داری با هم سخن گاهی 
با هم هستیمشترکو گاهی رد کاری م 

...می کنیم و هم نشینی و مجالست و گاهی 



...از هم سخنی تا هم نشینی

:  حاال هب این روایت توجه کنید
نهج البالغه6البشاشة حبالة المودّة حکمت 

.وسیله دوست یابی استخوشرویی

.خوشرویی نوعی بروز است

روز به سوره مبارکه حجرات مراجعه کنید و یک ب: تمرین

. و واکنش مثبت و منفی را بیان کنید



(  ربوز... )رد مترو هستید کسی سر سخن را باز می کند•
...نیدهمدردی می ک ... خوب گوش می دهید...می خندید: شما واکنش نشان می دهید•
.  این طوری ارتباط ایجاد می شود•
یعنی تعامل•
...رد خاهن همین طور•



ز وهن امام علی علیه السالم انهج البالهغ را مطالعه کنید و ربرسی کنید چگ 130حکمت : تمرین•
رندهر فرصت و مواجهه ای استفاده می کردند ات ربوزات مثبتی .را هب نمایش بگذا



خود را ات کنون مدرییت کرده ایم؟ربوزات و واکنش اهی آیا •
خود را مدرییت کرده ایم؟ارتباطات آیا •
رند؟• آیا دیگران روی ما ارث می گذا
ریم؟• یا بیشتر ما روی آنها ارث می گذا



... قدم زدن در بستر روابط

ودمی  ش فراهمفعالیت اهیشاننواعاربایمتناسببستری می کنندپیدا افرادکهرابطه ایهر
و

.می شودتنگآنهاعملمحدودهنباشدرابطه اهاینازیکهراگر
شکلمبنارباینکهفعالیت اهیینمی تواندباشدداشتهدوستیرابطهنتواندکسیاگرمثالعنوانهب

دهدانجامرا می گیرد
شتهمعلمیاگریا .ودمی ش محرومفعالیت اهییازباشدهداشت شاگردینتواندمعلمییاوباشدندا



... قدم زدن در بستر روابط

.استفرزندیچند،مثالهااینازیکی
.شودمیروممح رباردیوخواهررابطهوبسترونعمتازباشدفرزندیکاگر

.کنندمیتجرهبرا جدیدرتیروابط،بیشترفرزنداهیو
ن و نیز پدر و مارد چ : تمرین .کندگوهن با زیاد شدن بچه، تغییر میربرسی کنیدسبک زندگی فرزندا



... قدم زدن در بستر روابط
فرد،فالناگریاوکردیدمیشاگردیوداشتیدمعلمزمینه،فالنرداگرکهکنیدربرسی:تمرین

طیرواب چههبنیازکهکنیدربرسیوناکن شد؟میایجادشمازندگیردتغییراتیچهبود،شمادوست
.ایدنشدهقدمپیشآنهاایجادردهنوزکهدارید

منتظرماکهاستاینروابطنای ازربخینشدنایجادعلتکهشویدمیمتوجهکنیددقتاگر
.هستیمپذریارثومنفعلمامعموالوبشوندقدمپیشدیگرانهستیم
کاراهییچههستیپذریارثاگر:تمرین راگ شود؟رفعمشکلایناتکنیجرا ابایداتزندگیردراه

ر بگو؟اتموفقتجربیاتازهستیارثگذا



... قدم زدن در بستر روابط

البالهغنهج۳۰۸حکمت:البالهغنهجازحدیثیمثال
نمیانردیشاوندیخومنزلههبپدرانمیانرددوستی:فرمودالسالمعلیهامام استفرزندا

ن)شاوندیخوی هبدوستیاتاستنیازمندرتدوستیهبخویشاوندی،و اوندخویشزمانیخویشاوندا
.(باشنددوستکهشوندمیمحسوب



:مثال دوم 





رد،ف فالناگریاداشتندمعلمنه،زمی فالنرداتن،محلهاهیبچهاگرکهکنیدربرسی:تمرین
چههبنیازکهکنیدربرسیوناکن شد؟میایجادشانزندگیردتغییراتیچهبود،آنهادوست
د؟شویقدمپیشآنهاایجادردتوانیدمیچقدرشماودارندروابطی



ارتباط از هم کالمی تا هم آهنگی: 2درس 

شناخت مراحل روابط



(ابعاد مختلف ارتباط)ارتباط از هم کالمی تا هم آهنگی 

       

       

      

       

       

        

        

      

      

      
    

      
   

        

        

   
   

    

      

    



...هدف هایمان را با ارزش کنیم:  3درس 

ف روابط و ارتقای آنها شناخت اهدا



...هدف های مان را پیدا کنیم

شت خاصیهدفدیگران،باخودروابطربایمااستممکن باشیم،هندا
م،کنی انتخابمحورحقهدفیخود،ارتباطاترداستممکن

باشد؛غیرحقمامقصداستممکنو
مشمانظرهب رسند؟میوافییشک ورشدهبودارندبیشتری آرامشگروه،کدا



...هدف هایمان را با ارزش کنیم

ابط ف رو
ا اهد

ران فهماندن ارزش ردونی دیگ 
هب خودشان فهم ارزش ردونی خود

رضه خوبی و زیبایی اه فعالسازی زیبایی اه رد خود هب دیگرانع
دیکی هب خدا شایسته شدن ربای زن اصالح کردن خود و تالش ربای رسیدن هب 

شایستگی اه
ایجاد قیام رد دیگران ع انجام کاراهی خیر و تالش رد جهت رف 

نیازاهی مردم

اکنون 

شما 

برنامه 

های خود 

را برای 

دستیابی 

به این 

اهداف 

بنویسید



...فهم ارزش درونی خود

چگوهن ارزش ردونی خودمان را بهتر می فهمیم؟•
: آیا هب دعااه دقت کردیم•
.األَکرَمینَ یا ألّلهُ ، یا أَکَرمَ األَکَرمِالكَریمِأَسأَ لُکَ بِاسمِکَ:  ـ ـ فی دُعاءِ الجَوشَنِ الكَبیرِرسول الّله صلی الله علیه و آله•
اهم ، هب واسطه از تو می خو : ـ « جوشن کبیر»پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ـ رد دعای •

!رتاه ، ای خدا کریمرتینِکریمرتينت ، ایکریموکریمانم



.الكَرَمُ نَتيجَةُ عُلُوِّ الهِمَّةِ :عنه عليه السالم •
.لندی هّمت استداشتن، زاییده ب کَرَم:امام علی علیه السالم •
رر الحکم • .1477: غ



.أبعَدُ الهِمَمِ أقرَبُها مِن الكَرَمِ :عنه عليه السالم •
.یكترین آنها هب کَرَم استعالیترین هّمت اه، زند: امام علی علیه السالم •
رر الحکم • .2962: غ



حُسنُ األخالقِ بُرهانُ كَرَمِ :اإلمام عليّ عليه السالم •
.األَعراقِ 

.ت ریشه اهست خوش اخالقی ، دليل کرام : امام علی علیه السالم •
رر الحکم • ح 228ص : ، عيون الحکم والمواعظ 4855ح : غ 4397.



.األَعراقِكَرَمِإنَّ مُواساةَ الرِّفاقِ مِن:عنه عليه السالم •

.رگواری ریشه خانوادگی است بی گمان ، سهیم کردن رفيقان ، از زب: امام علی علیه السالم •
رر الحکم • .3193ح 143ص : ، عيون الحکم والمواعظ 3405ح : غ



ذلِ الرجُلِ بحُسنِ بِشرِهِ و بَكَرَمِيُستَدَلُّ على:اإلمامُ عليٌّ عليه السالم •
.بِرِّهِ 

.ه زبرگواری او معلوم می شودبا خوشرویی و نیکوکاری آدمی است ک: امام علی علیه السالم •
رر الحکم • .10963: غ



.مَن كَرُمَ عَلَيهِ المالُ هانَت عَلَيهِ الرِّجالُ :عنه عليه السالم •
.رد نظرش خوارند هر که مال زندش گرامی باشد ، انسان اه: امام علی علیه السالم •
رر الحکم • .8636: غ



.مَن حازَهُ الكَریمُاإلحْسانُ ذُخْرٌ ، و:عنه علیه السالم •
.ه مالک این گنج شود کسی است ککریم،نیکی کردن، گنج است و: امام علی علیه السالم •
وبَةٍ ، مَن قَرَأَ آيَةَ الكُرسِيِّ في دُبُرِ كُلِّ صاَلةٍ مَكت:اللَّه عليه وآله عنه صلى •

... .قَبضَ نَفسِهِ ذُو الجَاللِ وَاإلِكرامِ كانَ الَّذي يَتَولّى
وند هر کس آةي الكرسی را رد پ : پیامبر خدا صلی اللَّه علیه وآله • ی هر نماز واجب بخواند، خدا .شود، خود عهده دار قبض روحش میکریمجليل و



ما أكرَمَ. خَيرُكُم خَيرُكُم لِأَهلِهِ ، وأنا خَيرُكُم لِأَهلي :عنه صلى اهلل عليه و آله •
.، وما أهانَهُنَّ إلّا لَئيمٌ كَريمٌالنِّساءَ إلّا

نِ ای خانواده اش بهتر باشد ، و من ، بهتری بهترینِ شما ، کسی است که رب : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله • رگوار ، و کسی هب آانن ااهنت نمی زانن را کسی گرامی نمی دارد ، مگر انسانِ زب. شما ربای خانواده ام هستم  .کند ، مگر انسان پَست 



.مَن كَرُمَت نَفسُهُ صَغُرَتِ الدُّنيا في عَينِهِ :عنه عليه السالم •
ده اش كوچک دارد ، دنـیا رد دیشخصیتهر ـكس: امام علی علیه السالم • .است 



.مَن كَرُمَت نَفسُهُ قَلَّ شِقاقُهُ وخِالفُهُ :عنه عليه السالم •
.الف اهیش كم است دارد ، انسازگاری اه و خ شخصّیتهر کس: امام علی علیه السالم •



مَن كَرُمَت عَلَيهِ نَفسُهُ لَم يُهِنها :اإلمام عليّ عليه السالم •
.بِالمَعصِيَةِ 

اقئل است ، آن را با شخصیتْهر کس که ربای خودش: امام علی علیه السالم • .گناه ، خوار نمی سازد 
رر الحکم • .7616ح 439ص : ، عيون الحکم والمواعظ 8730ح : غ



.مَن كَرُمَت عَلَيهِ نَفسُهُ هانَت عَلَيهِ شَهَواتُهُ:عنه عليه السالم •
اقئل است ، خواسته اهیش هر کس که ربای خودش شخصیت: امام علی علیه السالم • .رد پیش او خوارند 
رر الحکم 449الحکمة : نهج البالةغ • :  ، عيون الحکم والمواعظ8771ح : ، غ ؛7565ح 437ص 



.مَغيبُهُ و مَحضَرُهُكَرُمَأصلُ الرَّجُلِكَرُمَإذا:عنه عليه السالم •
وردار باشد ، ربخورد او رد پشتِ هر گاه کسی از زبرگواری خانوادگی ربخ : امام علی علیه السالم • .سر و پیشِ رو ، زبرگواراهن است 
رر الحکم • «  أهل»وفیه 2958ح 131ص : ، عيون الحکم والمواعظ 4163ح : غ .«أصل»بدل 



كَرَمُ الدُّنيا الغِنى ، و كَرَمُ اآلخِرَةِ :عنه صلى اهلل عليه و آله •
.التَّقوى 

گری است و ارجمندیِ آخرت ارجمندیِ دنیا توان : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله •
.رپهیزگاری 

.5649: كنز العّمال •



(حسن گزینی)فعالسازی زیبایی ها درون خود 

:د محوراهی دیگر که ما بیان نكردیم را شما ربرسی کنی: تمرین•
وهن جو کنید و وژیگی اهی آانن را و اینکه چگ مثال ردباره زیبایی اه کلمه محسن و محسنین را رد قرآن جست • .محسن شویم را بنویسید



هااصالح کردن خود و تالش برای رسیدن به شایستگی

ََلَ ننِ الناِِ شَرَّهُسَررِیَُتُُ ، و حَسُنَتْ عاَلنِیَتُصَلُحَتْطوبی لِمَن:عنه علیه السالم • .هُ ، و عَ
.اشد خوشا هب حال کسی که ردونش پاک و بیرونش نیکو و گزندش از مردم دور ب: امام علی علیه السالم •



ح سازی صال)اصالح کردن خود و تالش برای رسیدن به شایستگی ها
(اعمال

.فِكْرَُتُُ صَلُحَتْمَنِ اقْتَصَرَ فی أکْلِهِ كَثُرَتْ صِحَّتُهُ وَ:عنه علیه السالم •
.سالم می ماندهر که رد خوردن اندازه نگه دارد تندرستی اش فزونی می گیرد و اندیشه اش: امام علی علیه السالم •
.222: كنز العّمال •



أنجَحَ ، وإن فَسَدَت فَقَد خابَ فَقَد أفلَحَ وصَلُحَتعَمَلِهِ صاَلُتُُ ، فَإِنإنَّ أوَّلَ مَا یُحاسَبُ هبِِ العَبدُ يَومَ القیامَةِ مِن:عنه صلی الله علیه و آله • .وخَسِرَ 
گ. نخستین عمل انسان که رد روز قیامت محاسبه می شود، نماز است• ار و کامیاب می گردد و اگر باطل بود، محروم و پس اگر نیکو بود، رست کار می شود .زیان
نن 3782/ 127/ 4: کالهما نن أبی هرریة ، المعجم األوسط 232/ 1: ، سنن النسائی 413/ 270/ 2: سنن الترمذی •

.أنس بن مالک 



انجام کارهای خیر و تالش در جهت رفع نیازهای مردم



...آسیب ها در همین حوالی: 4درس 

ربرسی آسیب اهی روابط



...آسیب ها در همین حوالی

ی یکدیگر ر ضرهب می زنند و چه بسا ماهی ضرر یا گمراه طبيعی است اگر افراد نتوانند از وجود یکدیگر بهره ببرند هب یکدیگ 
: یب اشاره کردربای شناخت آسیب اهی باهم بودن می توان هب هس دسته آس . می شوند

ن مقصد و ربانمه مربوط است: دسته اول . آسیب اهیی که هب فقدا
ن ارتب: دسته دوم ن ارتباط صحیح یا فقدا .اط رد زندگی ایجاد می شودآسیب اهیی که رد ارث فقدا

ر: دسته سوم ن مواجهه با رابطه ای پدیدا می شود و یا مروبط هب عدوم توازن و آسیب اهیی است که رد ارث فقدا
اولویت بندی رد روابط شکل می گیرد



...وقتی مقصدها روشن نیست

:ض زری گرفتار می شویماگر با هم بودنی بدون ربانمه مشخص الهی باشد هب عوار
لعب، سرگرمی و هب بیهودگی سر کردن
لهو، لذت گرایی انحراف کننده
 زنده زينت اهی غفلت آورنده  و هب گناه اندا
 تفاخر و فخرفروشی و مقایسه اهی باطل بیهوده
کارث و گرفتار هب طمع و آزاهی شدید ت



...وقتی مقصدها زیبا نیست

: عوارض زری گرفتار می شویماگر با هم بودنی دارای  ربانمه غیر الهی و معيوب باشد هب
هب جای اصالح رد جامعه فساد ایجاد می کنیم
گاه سوء و سیئه می شویم و هب جای حسن محل و خاست
 ی گردیمو هب جای قیام، دچارخمودی، افسردگی و بی تفاوتی م
و هب جای کرامت، ااهنت و تحقیر نثار هم می کنیم.



...زمانی که تنها هستیم 

ننوع ارتباط فقدا
شتن دوست، رفيق، انیسهم کالمی ندا
یت کنندههم فكری شتن مشاور و هدا ندا

ن آرامش و سکونتهم دلی فقدا
شتن انگیزه و اراده رد انجام ام هم راهی ورندا

ن عمل صهم کاری  دن امور و فقدا الحانجام ندا
 اهی مطلوبعدم توفيق رد جلب موقعیتهم نشینی

 سرانجام خنثی شدن سعی و تالش اه و هبهم آهنگی
رنسیدن کاراه



...مشکالتی که هست

معيوب بودناطنوع ارتب
یر و استهزاء انواع گنااهن زبانی، انواع تحق هم کالمی
گرفتن راهنمایی اهی اشتباههم فكری

اضطراب، نگرانی، بغض و کینههم دلی
وبداشتن انگیزه  ربای امور انمطل هم راهی

انجام عمل افسد و انمطلوبهم کاری 
وب پیش آمدن موقعیت اهی انمطل یهم نشین 

ل شدن امور ایجاد اختالف و دلخوری و تعطي هم آهنگی
مطلوب



از بی توجهی تا محرومیت ها:  5درس 

توجه نكردن و بهره نبردن از انواع روابط



از بی توجهی تا محرومیت ها

ننوع رابطه فقدا
محرومیت از عواطف رحمانی یرابطه انسان 

ربخی مقاصد مهمعاجز بودن رد دستیابی هبرابطه رباردی
ن معنویت رد زندگیرابطه ایمانی فقدا

ن حمایت اهی مختلفوندیرابطه خویشا رد زندگیفقدا


