
ب سم اهلل ارلمحن ارلحمی



مرور جلسات قبل



خالصه جلسه اول بلوغ با هم بودن

.خداوند مقدرات ما را در جامعه قرار داده و الزمه این امر، وجود رابطه و ارتباط است–

.ارتباط ما با افراد یعنی کنش ها و بروزات و واکنش های ها، عطاها و منع ها بین افراد–



خالصه جلسه اول بلوغ با هم بودن

.دهدمیرخکالمیهمباشد(زبانوگوشوچشم)حسیهایمؤلفهبادیگرانبامارابطهاگر–

.استرفتهگصورتفکریهمبگذاریم،اشتراکبهدیگرانباراخودنظراتوآراءخود،تفکربااگر–

.ایمکردههمدلیشویمروبرودیگرانباخودعواطفوتوجهقدرتبااگر–

.ایمکردههمراهیباشیم،آنهابامشابهمقصدبااگر–

.استشدهایجادهمکاریباشیم،آنهابامشترکاعمالداشتنبااگرو–

.استدادهرخهمنشینیآنهابابرخاستونشستباو–



خالصه جلسه اول بلوغ با هم بودن

دوستی /سانیرابطه در بعد ان: از طرف دیگر هر رابطه سطوح متعددی دارد–
...همسایگی و /هم نشینی/خویشاوندی/ ایمانی/ و برادری



خالصه جلسه اول بلوغ با هم بودن

باط چیست؟ باید بررسی کنیم کالم ما فایده دارد یا خیر؟ قصد و غرض ما از ایجاد ارت–

/  به دیگرانمقصد ما در ارتباطات، فعالسازی ارزش درونی خود و فهماندن آنمهمترین –
ه زیبایی ها و عرضه آن اهتمام به امور خیر و ایجاد انگیزه کار خیرکردن در دیگران، دستیابی ب

.گران استو شایسته شدن برای قرب الهی و تأثیرگذاشتن بر دی/ به دیگران



خالصه جلسه اول بلوغ با هم بودن

جهت و / ای را بشناسیمابعاد هر رابطه: برای رسیدن به بلوغ با هم بودن بایستی–
ا یکدیگر را بارتباط پرفایده مهارت های ./ کنیماصالح و الهی و مقصد خود را 

/  بشناسیم



خالصه جلسه دوم بلوغ با هم بودن

.استعملوسخندرابرازنوعهروها،تلقینوالقائاتکالم،لحناشاره،سخن،شاملکالم،–

.استشاهدواثر/آداب/محتوا(/شنودوگفت)تعامل/مخاطب/غرض:شاملکالمهر:پس–



خالصه جلسه دوم بلوغ با هم بودن

.شودمیاصالحرفتارشبشوداصالحکسیهرتکلموکالم–

تقوا+تفکرتقویت.2کالمشاهدبهتوجهبا.1:کالماصالح–

.زاستآسیبوگرنهباشدتفکروتأملهمراهبایستیگفتنسخن–

.استخودمانبرماتلقینمنشأوبرعکس،یامابردیگرانالقامنشأکالم–

...شودمیمنتقلباورهاوافکار:هاتلقینوالقاایندر–



لجسه سوم 
افزایش همارت های 
اصالح غرض کالم و 

گفت و )خماطب اییب 
(نشود موثر



دوری کردن از . 1
محل های لغزش 
کالم

دوری از هر گونه . 2
کدورت و کینه 

افزایش خیرخواهی. 3
برای دیگران

ناراحت نشدن از . 4
واکنش های منفی 
دیگران

تقویت و پیاده. 5
سازی توقعات از 
دیگران در درون خود

دعا کردن برای . 6
دیگران

ر و دیقق تر  شت  ...نکمیاثر کالم خود را ب ی 



محل اهی لغزش کالم

...وریزممیهمبهگوید،میراهایمبدیوکندمیانتقادمنازهمسرموقتی–
...شوممیعصبانیهممناست،عصبانیهمسرموقتی–
.کنممیاهانتاوبهدارد،برمیراموبایلگوشیاجازهبیفرزندموقتی–
...ودرومیبینازهممنفکرینظمرود،میبینازامخانهنظموقتی–
کناربنشاندرسیکبهرانظراتشخواهدمیکهکسیباتوانمنمیمسافرت،در–

...بیایم



محل اهی لغزش کالم

...کنمکنترلراخودمتوانمنمیعصبانیت،هنگامدر–
گویادارم،نیازریدیگچیزبهکنممیگمانولیکنممیسکوتخشم،هنگامدر–

.استمسکنفقطسکوت، 
...زیرایمگومیمفیدومختصرراهایمصحبتمعموالنامحرم،بامواجههدر–
...منودکننمیپیچسوالرامنشوم،میمواجهفامیلفالنباوقتی–
.استحسودیخیلاونظرمبهچونندارمخوبیدیدفردفالنبهنسبتمن–



محل اهی لغزش کالم

بهراایادهسمطلباگرحتیاست،حساسخیلیرازحفظمسألهرویهمسرم–
...شودمتوجهاووبگویمکسی

اینزیراشودبحثمرمهمس/شوهرمبانکندکهنگرانمگردیمبرمیمیهمانیازوقتی–
...شدهتکراربارچندموضوع

عصبانیرود،میهآهستخیلیوکندنمیمراعاتجلوییرانندهرانندگی،دروقتی–
....وشوممی



محل اهی لغزش کالم

– ز باشد،  یا در رانندگی اگر کسی بخواهد از من سبقت بگیرد و سرعتش غیرمجا
م و او را بخواهد در کوچه یک طرفه، خالف بیاید، سعی می کنم جلویش بایست

...ادب کنم برای همین خیلی ناراحت می شوم و

– ر من را وقتی اخبار را می شنوم یا می خوانم و عملکرد برخی از داخل یا خارج کشو
...ناراحت می کند، شروع می کنم به گله کردن و 

– ...وقتی درآمدم کم می شود یا نمره ام بد می شود، ناراحت می شوم و 



محل اهی لغزش کالم

– د و برای او اگر کسی به بچه های من حرفی بزند مثال آنها را دعوا کند، خوشم نمی آی
...خودم را می گیرم تا حساب کارش را بکند

– م با او اگر کسی خالف قانون جامعه یا شرع رفتار کند، به هم می ریزم و نمی توان
...صمیمی باشم

– ا وقتی همسرم دهانش را مسواک نمی زند یا به موقع حمام نمی رود و نظافت اش ر
بگم، رعایت نمی کند، از یک طرف ناراحت می شوم و از طرف دیگر نمی توانم بهش

.برای همین، زجر می کشم و آن عاطفه را نمی توانم نثارش کنم



محل اهی لغزش کالم

– ت می اگر کسی اعتقادات یا نوع پوشش من را مسخره کند، تعادل ام را از دس
.دهم و شاید به طرف مقابل، برگردم

– ...وقتی وارد خانه می شوم، اگر چهره ام گرفته باشد، همسرم به هم می ریزد و
– ...همسرم گوش ندهم /اگر حواسم نباشد و به خوبی به حرف شوهر
– م و اعصابم اگر شوهرم آرایش های من را نبیند دیگر نمی توانم خودم را کنترل کن

...به هم می ریزد و



.یدزندگی خود را ربرسی و موارد لغزش کالم را اضافه کن : تمرین



و جهت اصالح دوری کردن از هرگوهن کدورت و کینه 

تقویت کالم



مُتَقَابِلِینَسُرُر  عَلَى وَنَزَعْنَا مَا فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِل ٍّ إِخْوَانًا  حجر47
And We will remove whatever is in their breasts of resentment, [so they will be] brothers, on 

thrones facing each other.

– حسد و کینه و ]= هر گونه غلٍِّ 
نیم را از سینه آنها برمی ک[ دشمنی 

؛ در (و روحشان را پاک می سازیم)
ختها حالی که همه برابرند، و بر ت

.روبه روی یکدیگر قرار دارند



:روزی لقمان به فرزندش گفت–
از فردا یک کیسه با خودت بیاور و در آن

«!به تعداد آدم هایی که دوست نداری و از آنان بدت می آید پیاز قرار بده
!ود حمل کنهرجا که می روی این کیسه را با خ: روز بعد فرزند همین کار را انجام داد و لقمان گفت

عفن گرفته است و این بوی فرزندش بعد از چند روز خسته شد و به او شکایت برد که پیازها گندیده و بوی ت
…تعفن مرا را اذیت می کند

:لقمان پاسخ داد 
ب و دلت را فاسد می کند و این کینه، قل. این شبیه وضعیتی است که تو کینه دیگران را در دل نگه داری

..!بیشتر از همه خودت را اذیت خواهد کرد



ما خوشحال : ا می شودپس وقتی کسی به مقام و جایگاه و نعمتی می رسد و حالش بهتر از م–
...می شویم و برای توفیقات بیشترش دعا می کنیم 

را هم باعث رشد برای او هم دعا می کنیم و از او می گذریم زی...و اگر کسی به ما ستمی کرد–
.ما و او می شود و رشدی که برای ما دارد قابل تصور نیست



.هدیه کینه ها را از بین می برد–

.که با هم مصافحه کنید زیرا کینه را میبرد( ع)بسندش تا امام ششم : کافى–

کندچینى خوددارى کنید که ایجاد کینه مىاز سخن–

است هنگام روئىگشاده. و فرمود بهترین راه براى نفوذ در دل دوستان و زدودن کینه از دل دشمنان–
گام حضور و و جویا شدن از روى مهر و محبت از حال آنها در موقع غیبت، و شادى و خوشحالى هن. مالقات

.آمدنشان

.دنیا کوچک تر از آن است که از کینه پیروی شود–



افزایش خیرخواهی ربای دیگران



یکسان , یکی و بدی رد جهان هرگز ن -و ال تستوی الحسنة و ال السیئة ادفع بالتی هی احسن 

سوره فصلت )« اداش دهپ( که نیکی است ) نیست ؛ همیشه بدی خلق را هب بهترین عمل 

:۳۴)



کهراتوهمیکهاستنوسخنیواستینافیجملهاین"أَحْسَنُهِیَبِالَّتِیادْفَعْ"

را"...تَسْتَوِیال"هجملشنوندهوقتیگویا.می نمایددفعبکندکسیاستممکن

دفعراهشهترینببهرابدی"می فرمایدجوابدرکرد؟بایدچه:می پرسدمی شنود،

بارا آاننباطلمثالنما،عدف استآنمقابلکهخصلتیبارا بدی:کهاستاینآنمعنایو."کن

همچنينوعفو،بارا شانبديهای وحلمبارا آاننجهلودیگر،باطلیهبهنكن،دفعاستتوزندکهحقی
باا ر دیگرشانبدیهر

.كنددفعآنمناسبخوبی



ريبهكرده،مدحوعتظمیراأحسنبهدفعبساحندخاياگهآن طهنهبت  نق 
رينو اهاماو  ":فرمودهومدح،بيلغت  قَّ  ُيل 

َّ
ين  ِإّل ِ
ُرواص  اَّلَّ اهاماو  ت   قَّ  ُيل 

َّ
ِإّل

ظ   ُذو میم ح  ِ ط 
ارشاينكيسيعين،"ع  كهآهناييتهنارمگپذيرد،منيراسف 
تداراي رند،صف  میايهبرهكهآهناييوصت  تكاملازعط  واب ساب ی 
صال كح  .دارندب ی 



:«الممولی امیرالمؤمنین علیه الس»
.حکَمَن بَصٍّرکَ عَیبَکَ فَقَدْ نَصَ
دت کسی که عیب تو را به خو

نشان بدهد مسلماً او دلسوز و
، فهرست غرر). خیرخواه تو است

(3٨1ص 



امام »
:«(علیه السالم)زین العابدین

آدم اندرزگو بر تو آن حق 
است که به او عنایت کنی و به 
را نصایح و تذکراتش گوش ف

(423مکارم االخالق، ص . )دهی



اِنَّ»: علی علیه السالم فرمود
 لِرَبِّهِ اَنْصَحَ النَّاسِ لِنَفْسِهِ أَطْوَعُهُمْ

بِّهِ؛ وَاِنَّ أَغَشَّهُمْ لِنَفْسِهِ أَعْصاهُمْ لِرَ
همانا مطیع ترین مردم برای خدا 

 باشد ناصح ترین آنان به خود می
به و نافرمان ترین مردم نسبت

بت به خداوند فریبکارترین نس
«.خود می باشد



کهکسیحقاما»:فرمایدمی،کردهبدیانسانبهکهکسیحقدربارهحقوقرسالهدر(ع)سجادامام–
وعمدرویازاگرکهتاسآناست،شدهتوگرفتاریونکبت؛سببرفتارشیاگفتارخاطربه

اینازکهشودمیجبموعفوزیراببخشیرااوکهاستآنبهتراست،رسانیدهضررتوبهآگاهی
:فرمودعزوجلدخداونو...نمایدبرخوردآزاربدونومؤدبانهخداخلقباوداردبردستآیندهدرکار
برای(گذشتکه(،دبگذریوکنیدصبراگروخوردید،زخمکهباشداندازههمانبهدادید،کیفراگر

استرسیدهتوبههکضرریاگراما.باشدکاردرعمدیکهاستصورتیدراین...استبهترصابران
مرتکبخطارویازکهکسیهبعمدیضررتاکنپرهیزانتقامنیتبهاوبرستمباشد؛ازبودهعمدیغیر

درکـهلطفیومهربانیابراخطایشوکن؛رفتارمداراورفقبهاوبابلکه.نرسانیاست،شدهعملی
«متعالخداوندبهمگرنیست،قوتیو؛بدهپاسخداریتوان



:تمرین

دیگران باشد و هیچ نفع شخصی در یعنی کالم ما باید از سر خیرخواهی و خالصانه برای ارتقاء و رفع مشکل. در کالم باید نُصح داشت–
.خالص برای خدا باشد.آن نباشد

جدولی را بر . استکالمی که بر اساس حکم خدا و رسول باشد نُصح دارد و از سر خیرخواهی است و از هوای نفس خالی-الف–
کارهایی . نیماین اساس طراحی کرده ایم که در آن هر آن چه را انجام می دهیم و بر اساس حکم خداست در آن یادداشت می ک

.که بر اساس هوای نفس است حکم خدا را در آن مورد ببینیم و طبق حکم عمل کنیم



کالم نافع برای دیگراننافع بودن برای خود

(فسهوای ن)کالم به دلخواه خودم با دلخواه دیگران (نُصح)کالم بر اساس حکم خدا و رسول 
ی شومممتذکٍّررادخترمحجابخودمآبرویخاطربهممی شومتذکرراآنخداستحکمحجاب،چون



انراحت نشدن از واکنش اهی منفی دیگران. 4



:واکنش های منفی دیگران مانند

!نشنیدممن که تا به حال! مگه میشه؟: مثال....تعجب های غیرخیرخواهانه–
وید؟آخه چرا شما که نیازمندید بچه دار می ش! من که تا به حال ندیدم–
آخه چرا شماها این طوری فکر می کنید؟–
ما این کار الزم نیست ش/ این همه آدم خیِّر: مثال... منع کردن از کارهای خیر–

فریب می این ها دارند شماها را/ این کارها اصال ثواب ندارد. / را انجام بدهید
(یرمنٍّاع للخ. )چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.../ دهند



:واکنش های منفی دیگران مانند

؛ ...ی مانند نماز و تمسخر حجاب؛ تمسخر امور عباد... )و تحقیر کردنمسخره یا توهین –
چ وقت نفهمیدی، هیچ تمسخر نوع لباس یا لهجه، بی کالس، بی فرهنگ، بی سواد،  هی

...(وقت زبان تشکر نداشتی
( آفتابه)لولهنگ ایرانی ها بدون کمک غرب یک! تو نمی توانی)گرفتن دست کم –

لی سخته، مطمئنی از پسش این کار خی! تو دست و پا چلفتی هستی! بسازندنمی توانند 
!(برمی آیی

...(چرا این کار را کردی؟ مگه صد بار به تو نگفتم؟)سرزنش –







:واکنش های منفی دیگران مانند

ه و احوالم را نمی پرسه با من سالم و علیک نمی کن... محل ندادن و تحویل نگرفتن–

تبعیض قائل شدن–

(ها و مجازات هاتنبیه بچه...)اگر این کار را کردی... و ترساندنتهدید کردن–

.طرد کردن و منع و قهر کردن–



:واکنش های منفی دیگران مانند

... همین که من می گویم... لجبازی–

...بگومگوها...جدال–

دشنام–

.../  باید هم شما ...زخم زبان و طعنه–



...مراقب باش گفت و شنوداه، تبدیل هب بگومگو نشوند

– . هر گفتگویی هم سخن گفتن دارد و هم سخن شنیدن
1. چگونه  این گفت و گو ها  را مدیریت کنیم؟ 
2. به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
3. چگونه سخن بگوییم؟
4. چگونه سخن دیگران را بشنویم؟
...به نمودار زیر دقت کن و پاسخ سواالتت را دریاب



تعادل در 
ودگفت و شن

شنیدن کامل 
سخن مخاطب

کامل و دقیق 
سخن گفتن

در نظر داشتن 
حال مخاطب در 

گفتگو
در نظر داشتن 

حال خود در ضمن 
گفتگو

در نظر داشتن 
حال اطرافیان در 

گفتگو

از یاد نبردن 
غرض گفتگو



تقویت و پیاده سازی توقعات از دیگران رد ردون خود. 5



/اقعده انصاف•
نللاس حسناوقولا 

ُُقوُلا ا اِدي ي  ب  ُقْل ِِلِ ْحس  و 
 
ِِت ِِه  أ ُن ۚ ل َّ

ُغ ب    ز  ی ْ ان  ي  ط  ي ْ
ْم ۚ ِإن َّ ِإن َّ ال َّ ُ هن  ْ ی 

ب ْس    ِلْْلِ
ن  ان  َك  ط  ي ْ

نا ال َّ ِ
ُُ ا  واَّ ُ  َ ااِن 



دعا کردن ربای دیگران. 6
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گفت و نشود، اب چه کساین؟ و چگونه؟

مهارت های مخاطب یابی



ی مخاطب مهارت اه)گفت و شنود، با چه کسانی؟ و چگوهن؟ 
(یابی

بودواقعمسجدازدورترکمیاینکهباوبودمسجدبهنزدیکعبدالعلیخانه–
ونشستبرایبودپاتوقیزیرا.میشدمحسوبمسجدازبخشیگویی

.خواندنهاقرآنوجلساتوبرخاستها

:بودافرادحالازجووپرسمیشدجلساتایندرکهکارهاییازیکی–

انمیتوچگونهآمده؟پیشمشکلیبرایشآیانمیآید؟مسجدفالنیچرا-–
کرد؟حلرااومشکل

...واو؟سراغبرودکسیچه–

چه؟شوددلجوییبایداستیتیمکسیچه.بودگرهگشاییخانهوالییخانه–
...واشد؟ببایدکهنیستکسیچهبشود؟سرپرستیبایداستدرماندهکسی

وخاصعنوانیباهمکسیهروبودندشدهخیلیعبدالعالیمخاطبهایکمکم–
درفرهنگیچنینگسترشآنازمهمتروبودندخاصیهدفوانگیزهبرای
.بودمحله



ب در هنگام مواجهه با مخاط
ستی توان شنیدن مان بای
.فعال تر شود



!مخاطبت را بشناس

هستند مانند پدر، مادر، بعضی از کسانی که با آنها مواجه می شویم قابل پیش بینی–
نی نیستند؛ این ، ولی برخی از آنها قابل پیش بی...خواهر و برادر، همسر و فرزند ،  و 

ات بعدی و جداسازی را در ذهن و دل خود داشته باش، تا مقدمه ای باشد برای اقدام
...نوع کالمی که باید رد و بدل کنی 

یت اجتماعی، آیا همه افراد خانواده و جامعه با هم یکسان اند؟ از نظر علم، ایمان، موقع–
ا با انواع آدم ها سن و حتی والیت داشتن یا نداشتن بر ما، تفاوت ها وجود دارد و م

باشد  و تیری نباشد در برخوردهایت متناسببه این نکته توجه کن تا. مواجه هستیم
تاریکی ها 



...گفت و شنوداهی با ربانمه رزیی قبلی

آیاگفت و گو با فالن شخص مفید است ؟–
آیا شرایط ایجاد گفت و شنود، را باید ایجاد کنیم؟–
انجام شود مانند آیا این گفت و گو در زمینه معنویات است و باید با فراغت الزم–

سخن گفتن با خدا یا اهل بیت علیهم السالم
آیا گفت و شنودها مضر است و باید حذف یا مراقبت شود؟–

ها را مدیریت کنی تا اینها مواردی هستند که به خاطر می سپاری تا بتوانی گفت و گو
.انیکمترین آسیب را ببینی و بیشترین بهره ها را ببری و برس



ر اثر ارتباطات مخاطبین غیرقابل پیش بینی  د–
تد،می افبا مردم و تعامل با آنها اتفاق 

کلم و خوش رفتاری در حین تخوشرویی و –
.  ضروری است

های همچنین مراقب هستیم که از برخورد–
/ بی انصافانه/ شتابزده/ عصبی

یا طعنه و سرزنش/ با تهمت و دروغ –
.خودداری کنیم

...گفت و شنوداهی غیرمنتظره

یز مراقبت  و پره
از برخوردهای

عصبی

شتابزده

انهبی انصاف
با تهمت و 

دروغ

با طعنه و 
سرزنش



شناسایی افراد مؤمن و برنامه  ریزی برای دیدار آنها: 1تمرین –

دلیل ایمان آنها . یددر بین دوستان و همسایگان و فامیل های خود افراد با ایمان را شناسایی کن–
.  چیست

یک نفر مؤمن در زندگی الزم است بدانیم گاهی. )برنامه ای مشخص برای دیدار با آنها داشته باشید–
.(ما قرار گیرد زندگی ما زیر و رو می شود

تردد در مسجد و ارتباط با دیگران: 2تمرین –

تردد . سجد برویمالزم است در برنامه های هفتگی خود حداقل یک یا دو نوبت را به همراه خانواده م–
یگران را در نظر داشته در مسجد موجب ارتباط با انسان های مؤمن می شود به شرط اینکه ارتباط با د

.باشیم

شناسایی مکان های گناه آلود و پرهیز از حضور  : 3تمرین –

ناه یا خطا بیندازد با توجه به تجربیات خود و دیگران مکان هایی را که ممکن است شما را به گ–
.شناسایی کرده و از حضور در آنجا خودداری کنید



!با روایات زری زندگی كن
. از روایت زری تمرین اهیی را ربای تثبیت روایت رد خود اراهئ دهید: 4تمرین 

– س  اقل  ا َل  اَط  م  ع   َت  
 
ك  و  ّل ْ ُدون  ِذلَّ ِم   ب  ْست 

 
ق ك  و  ّل ْ ْ َف  اِزع  ِم   ُُت 

 
ْن ّل

 
ِة أ ْكم  ِ

ْ
 ِف یلع لعیه اسلالم ِِم  اْل

 
ِتك  و  ّل ر  اُنك   ُُقْ   خی اِلُف سِل 

 
ْ ِِفام  ّل ك َّلَّ  َت  

 
ْعَل   و  ّل  ف ِ

ُُل  ْ  وق 
 
ك  و  ّل ق ْْل 

ِر  ْداب  ِ
ْ
د  اْل ُه ِِعْ ْطُْلْ اِل و  ت   ْْق  ِ

ْ
د  اْل ْْم  ِِعْ

 ْ
ُرِك اْل ْ  َت 

 
ُ و  ّل َّل  ْ صینف غرر اْلمك و درر الكَّل            ص ). عت  (59: ت 

– تر از تو باشد خوار تاز حکمت اینست که با کسى که باالتر از تو باشد نزاع نکنى ، و کسى را که پس

فتار تو با کردار نگردانى ، و چیزى را که در قدرت تو نیست به عهده نگیری، و زبان تو با دل تو ، و نه گ

ادبار طلب تو مخالفت نکند و در آنچه ندانى و سخن نگوئى، و کار را در هنگام اقبال وانگذارى ، و نزد

.کنى



6و 5تمرین 

بافیلم،یکبهدنکرنگاهبا...دهدمیخالقیتتوانمابهشنیدنوگفتنسخنانواع–
شنیدنوگفتنسخنانواعازبرخیدیگران،شنودوگفتمشاهدهبایا داستانخواندن
.کنیدتمرینوثبترامطلوب

هایکالممهمترینرسیبربا...استحسادتوتکبر، بخل، ترسجملهازخلقیاتبروزکالم–
راهکاریچهواستتهنهفهاکالماینسرپشتخلقیاتیچهکهدهیدنشاندیگران،یاخود

.دهیدمیپیشنهاددیگرانیاخودکالماصالحجهت


