
مرور جلسه قبل

ا، اشارات و کنایات و برای انتقال هرچه بهتر پیام، بایستی الفاظ و عبارات، لحن ه–
.قا بخشیمحاالت کالم خود را بشناسیم و اصالح کنیم و با انواع خالقیت ارت

ت و هم هر کالم هم آدابی دارد، یعنی اگر رعایت شود، هم آسیب ها کمتر اس–
...تن، استفاده از دعا و آدابی مانند سالم کردن، بسم اهلل گف. خیرات و بهره ها بیشتر

...ادامه مباحث را دنبال می کنیم–

و شروع هم فکریسپس اثریابی کالم و شاهد یابی کالم و اتمام بحث هم کالمی–
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...با ادب شو

.مهمترینادبکالماینستکهدرآنخودخواهیوتکبرنباشدوباتواضعوفروتنیهمراهباشد–

– .اینمنظورالزماستفردهیچگونهعلوّوبلندیبرایخودقائلنباشدوبهدیگریدرهیچمرتبهایظلمنکندبرای

مراعات در تکلم

• نیبر اساس پیش بی

• مراقبه

• ارزیابی و برخورد

سنجیده بودن کالم

• محکم و متقن

• نرم و لیّن

• گوارا و شایسته

مخاطبارتباط شایسته با

• منصفانه

• همراه با مدارا

• همراه با تکریم

آداب 
وگفتگ
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...تمرین کن

استفاده از کلمات شایسته در کالم: 1تمرین –

کنیم؟ چگونه می توانیم شروع کالم خود را گرم و انتهای آن را با حرارت–

از چه تمام هایی می توانیم بهره ببریم؟از چه شروع هایی می توانیم استفاده کنیم؟ 
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استفاده از دعا و ذکر خدا در کالم: 2تمرین –

استفاده کرد را برخی از دعاهایی که در ابتدا،  حین و انتهای گفتگو می توان–
.بنویسید

مناسبتدعا یا ذکر

شروع کالم در هنگام احوالپرسی الحمدهلل یا الحمد هلل رب العالمین

حین کالم در هنگام بیان کار یا عمل شایستهخداوند به شما توفیقات بیشتری بدهد

حین کالم در هنگام بیان عبرت ها و آسیب هاخداوند ما را از خطری محافظت کند
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از سخن خود آنچه اختصار کن و 
را نیکودانى آن را
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پس ا هرگاه نیکو کنى گفتار ر
نیكو کن کردار را



16درس 

!نگیری کنشانه کالم ات را 
؟چه کنیم کالم مان مؤثرتر باشد
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کالم ات را 
! نشانه گیری کن

(مهارت های اثریابی کالم)

دازآنگاهیدرنمازوگاهیبع.مدتهابودکهباخودفکرمیکردچگونهمیتوانددوستشراازاشتباهیکهمیکندآگاهسازد–
کرکردنومیدانستبرخیازاشتباهاتمستقیماًبهجهانبینیافرادوابستهاستواگرتغییراتیدرنوعف.برایاودعامیکرد

.مشاهدهحقایقبرایدوستشاتفاقنیفتد،نمیتواندمنتظراصالحیباشد

.کتابخانهمسجدرازیروروکردهبودتابتواندکتابیرابیابدکهچگونگیتغییرنگرشهارابهاوآموزشدهند–

راثررویاروییبهایننتیجهرسیدکهباهمکارمشترکیراشروعکنندودردلیککارارتباطاتبیشتریرابااوتجربهکردهود–
.بیشترجلویخطاهاولغزشهایاورابگیرد

ودگوییهمهاینکاربااینکهوقتاورامیگرفتولیفکرمیکردآنقدرباارزشهستکهانسانیاحیاشودکهاگرانسانیاحیاش–
.احیاشدهاند

.فروختندقابعکسدرستمیکردندومی.کارمشترکیراخودشپیداکردوبهدوستشپیشنهاددادوکارراباهمشروعکردند–
.دردلکارخطاهاولغزشهایدوستشبیشترآشکارشدومیشدبهراحتیوبدونپیشداوریدرخصوصآنسخنگفت

.ابتداسعیمیکردحقرابهدوستشبدهدوخطاهایاوراموجهجلوهدهد–

.هیچگاهاورابهعنوانفردبدوخطاکاریوانمودنمیکرد–

.دربسیاریازموارددیگرخطادارم،لذاازرویبزرگیبااوسخننمیگفتاگراودراینزمینهخطاداردمنهمفکرمیکرد–

د را ارزیابی می کرد تا پیوسته قبل و حین و بعد از هر رویارویی و گفت و شنودی کارها و سخنان خو–
.نکند دچار افراط و تفریطی شده باشد

ردبرعلیهبدونپیشداوریوقضاوتبرخوردکردنهایشآنقدرجالببودکهگاهیدوستشرابهاشتباهمیانداختوشروعمیک–
.خودشحرفزدنوتازهاوبودکهازاودفاعمیکرد

بنشینیدتاتازهفهمیدماینکهمیگویندکنارگل.ازخوشحالیاوحالدوستشکمکمخوششدوکمکممتوجهاشتباهاتشگردید–
!بویعطراوشمارامعطرکندیعنیچه
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...چاه کَن همیشه ته چاه است

حال . استنبوده پیش بینی طبیعی است از هر کالمی اثری توقع می رود و البته ممکن است دارای اثری باشد که از قبل قابل–
. این اثر می تواند مثبت یا منفی باشد

یه و قلب او را  تیره و تار در وهله اول تأثیر مخربش بر گوینده است و در هر حالت روحکه بر پایه گناه باشد گفتگوهایی –
.  می کند

. است...از گناهان زبان مانند دروغ گویی، تمسخر، سوگند بی  مورد، دشنام، تحکم، غیبت، همز و لمز و برخی –

ردن باید در جان خود این گناهان زیرا گوینده قبل از بر زبان جاری ک. یکی از این گناهان ابتدا بر گوینده اثر بسیار بدی داردهر –
.را مرور کند و خود اولین مخاطب آن باشد

.  نونده می گرددموجب ماللت در گوینده و ش...همچنین کالم اگر زاید باشد و یا بیش از حد و یا نامناسب در شأن فرد و –

. موفق سازدبه آثار کالم می تواند قدرت فرد را در القای اثر اصالحی بیشتر و جلوگیری از آثار تخریبیتوجه 
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فتگو الزم به ذکر است هر قدر نیت ما در هر گ–
واها و بیشتر الهی باشد و بتوانیم از ه

کنیم خواهش های نفسانی بیشتر خودداری
وی ما بیشتر نزول خیر به واسطه گفتگ. اصالح 

.  اتفاق می افتد

10



...از چاه خارج شو

.اثر کالم را می توان به شیوه های مختلفی ارتقا داد–

ایات اهل بیت علیهم الز م است این معیارها بر اساس آیات و رو. اول الزم است برای میزان اثر معیارهای مشخصی برای خود در نظر بگیریم–
.  السالم باشد

ثر کالم کنیم به صورت موردی ادوم اینکه الزم است برخی از کالم های روز و یا هفته و یا ماه انتخاب و بر روی آنها تمرکز صورت گیرد و ابتدا سعی–
.خود را در آنها ارتقا دهیم

. ی شودسوم اینکه باید میزان اثری که در آن گفتگو دارد چه از نظر تخریبی و چه اصالحی ارزیابی شده درالیل آن بررس–

یم برخی یوه های خود را مرتب ارتقا دهچهارم می توان برای ارتقای اثر کالم از شیوه های جدید استفاده شده و در صورت استمرار گفتگوها سعی کنیم ش–
.از این پیشنهادها در نمودار زیر آمده است

–
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17درس 

!چاهخروج از 

شیوه های ارتقای اثر کالم
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اثر کالم خود را 

:ازیاد می کنیم ب
تان نوشتن نامه به دوس

و عزیزان

تگو توجه به زمان در گف
در و پرهیز از گفتگو

خارج از زمان و حوصله

زمان دار کردن 
گفتگوها

پرهیز از جدال و بحث
های بیهوده در نظر داشتن خدا و 

نیت قرب در هر 
گفتگو

استفاده از خوش 
طبعی 

پرهیز از چارچوب های 
دست و پاگیر
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18درس 

به هدف خوردن تیر

سنجش اثر کالم
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ا اثر کالم مان ر
اب می سنجیم 

:یمزان  

به دست آوردن و 
ربهانتقال علم و تج

دست یابی به 
معنویت و ذکر

برطرف شدن نیاز 
زندگی

بهجت و سرور

مطلع شدن از 
احواالت و اخبار

به دست آوردن و 
یروانتقال توان و ن
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...تمرین کن

همراه کردن انبیا و اولیای الهی در هر کار خیر : 1تمرین –

ر و یاد را با این ذک. هر روز را می توان با یاد و نام انبیا و اولیای الهی آغاز کرد–
.  یازده بار خواندن سوره توحید می توان همراه کرد

دعا برای اثربخشی کالم : 2تمرین –

م از شرّ کالم خود و بعد از هر نمازی با خواندن سه مرتبه سوره توحید از خدا بخواهی–
.دیگران مصون باشیم
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همراه کردن دعا در کالم : 3تمرین –

:موارد زیر را تکمیل کنید.با هر کسی سخن می گوییم خوب است ابتدا و انتهای کالم، او را از دعای خیر بهره مند سازیم–

........برخی از دعای شروع در اغلب کالم ها برای اثربخشی بیشتر کالم–

........کالماز دعای خاتمه کالم برای اثربخشی بیشتر برخی –

خوش طبعی و چهره گشاده در هنگام گفتگو: 4تمرین –

برای . کالم را شیرین کنددانستن برخی از لطیفه های جالب و یا خاطرات شنیدنی و استفاده به مورد از آنها می تواند–
.این کار باید مراقب بود به حرف های باطل و گناه آلود متوسل نشد

سیاسی اجتماعی شایعات/ لطیفه های قومیتی یا جنسیتی:   برخی از حرف های باطل و گناه آلود عبارتند از–
 ...................
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یا ابزار رساندن مطلوب کالم بهنشانه 

.ستدیگران قلبی دارای عقل و زبانی گویا

ا[ آَلُ ]آیُة  َ ٌب َعُُقٌل َو ِل  ََلَغة  َقلب َ صینف )ََقئ  ٌن اْلب ت 
(49: غرر احلمك و درر الكمل            ص 



!با روایات زیر زندگی کن

.  ه دهیداز روایات ذکر شده  تمرین هایی را برای تثبیت روایت در خود ارائ

َطُّ –
ب

اُن اْل َ دِل  صینف غرر احلمك و درر الكمل            ص )اْلب (49: ت 

.خط زبان دست است–
اُن – َ الِل  ُهَّ

ب
َه اْل َ ََب َسف 

ب
رِّ یأ  

صینف غرر احلمك و درر الكمل            ص )اْلب (210: ت 

.زبان نیکوکاری از بی خردی نادانان جلوگیری می کند–
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19درس 

...چشم هایی که نگران تو اَند

مهارت های شاهدیابی کالم
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چشم هایی که 
... نگران تو اَند

(مهارت های شاهدیابی کالم)

وچک در خانه ای داشتند حیاط دار، دو اتاق در شمال خانه بود و یک اتاق ک–
وقت آنجا هر. جنوب، اتاق جنوبی که مستقل هم بود محل زندگی او بود

.  می رفتی بوی عطر خاصی داشت

می کردیم آنجا احساس! سادگی آنجا برایمان جالب بود ولی نمی دانستیم چرا–
.  استدوست داشتنی. آرامش خاصی دارد، نشاطی دارد که ماندگار است

نا شد هر کسی روزی بعد از نماز که به خانه او رفتیم ما را به همان اتاق برد، ب–
د نماز کتاب می خواندیم گاهی که خسته می ش. کار خودش را انجام دهد

مام تأثیری که فهمیدم آنجای اتاق او نیست بلکه مسجد اوست و ت. می  خواند
.آن فضا دارد در اثر نمازهایی است که او در آنجا خوانده است

نودهایش تازه متوجه شدیم که توجه و حضور او در  محضر خدا که گفت و ش–
.  مشهود بود از کجا نشأت می گیرد
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...عالَم محضر خداست

.  دو نفره شاهدی دارد که نمی توان به وجود او بی اعتنا بودهر چند هر گفتگویی –

.  گاهی عالوه بر خداوند متعال می توان افراد دیگر و حتی اشیاء را شاهد کالم خود دانست–

نیدن سریع تر به شایستگی کسی که بتواند برای خود شاهدی را در نظر بگیرد در هر رفتاری از جمله سخن گفتن و ش–
.  می رسد

و نتواند مراعات حال آنها را نموده و غفلت از شاهد حقیقی منجر می شود که فرد نسبت به اطرافیان نیز بی اعتنا باشد–
. یا حتی عیوب خود را از آنها مخفی نگه دارد
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توجه به شاهد حقیقی یعنی خداوند

روح تقوا و ایمان را در فرد جاری 

می کند و در گفت و شنودش رحمت 

.و مغفرت را حاکم می کند



...گرمای وجودش را حس کن

رای غلبه بر این ب. همه می دانند وقتی هر کاری می کنند شاهدهای فراوانی دارند ولی نوعا فراموش می کنند–
:فراموشی می شود برخی از کارهای را پیشنهاد کرد

.ه نحوه گفتگوی خود نگاهی بکنیمسعی کنیم در هنگام گفتگو کنار آینه  یا شبیه آن باشیم و هر از چند گاهی ب.1–

. شنویمسعی کنیم برخی از گفتگوهای حساس خود را ضبط کرده و بعد از آن خود آن را ب.2–

.بخواهیمسعی کنیم عیوب گفتگوی خود را از دیگران سؤال و برطرف کنیم و از آنها کمک.3–

. می توانیم گاهی از حاالت خود هنگام گفتگو از خود سؤال کنیم.4–

–5................................................
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...تمرین کن

پیاده کردن قطعه ای از سخنان خود: 1تمرین –
سپس با پیاده سازی . کنیدوقتی با کسی از دوستان و یا خانواده در مورد موضوعی مشخص صحبت می کنید سخنان خود را ضبط–

.آن سخنان ایرادهای خود را بیابید

چیست؟تکیه کالم هایتان –
تکرارهای کالمتان کدام است؟–
حرف های زایدی که می توانستید نگویید کدام است؟–
حرف های بی جایی که ضرر داشت کدام است؟–
.را بنویسید100خود از نمره –
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نوشتن نامه: 2تمرین –

ید و در نظر دارید در صورتی که از یکی از دوستان یا اعضای خانواده خود گله مند هست–
طبیعی است در .  ه بنویسیدشکایت خود را به او منتقل نمایید به جای گفتگو برایش نام

.  اردنامه هر حرفی گفته نمی شود زیرا امکان مرور دوباره و چند باره وجود د
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– !با روایات زیر زندگی کن

.روایات ذکر شده تمرین اهیی را ربای رد نظر داشتن شاهد رد گفت و شنوداهیتان اراهئ دهیداز 

اَنُه – َ ُل ََمب َعََقَ ِل  اق  َ بر  اَّللَّ   اْلب ك  َعنب ذ 
َّ

َّل صینف غرر احلمك و درر الكمل            ص )إ  (53: ت 

.عاقل کسی است که زبانش را مهار می کند مگر برای ذکر خداوند–
َع – ُُتب ََس  نب ُقلب ی إ   

َ اَّلَّ ُُقا اَّللَّ ماتَّ ُُتب ََع  َمرب ضب
َ

نب أ صینف غرر احلمك و درر الكمل            ص )َو إ  (268: ت 

.دید عالم استاز خدایی پروا کنید که اگر گفتید می شنود و اگر پنهان کر–
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