
بسم الله الرحمن الرحیم
از هم فکری تا از خودگذشتیگ



20درس 

...سیراب شو و سیراب کن

چیستی هم فکری



به اضافه توان + 

فکری دیگران 
(آغاز هم فکری)

: هم فکری مانند موارد زری است•

کند، پدری با فرزند خود رد رابطه با موضوعی مشورت وقتی •

می دهدکه مشاور ربای حل معضلی انجام یا کاری •

.می دهدو یا جوابی که فرد هب رپسش کسی •



...الفبای هم فکری

می کنیم؟خواسته یا ناخواسته فکرهایی را به دیگران القا آیا  ما •

می کنیم؟یا از آنها دریافت و •

...به رضر ما و آهناستکه 
دهیم؟ آیا از دیگران کمک فکری نمی خواهیم و یا به آنها کمک فکری نمی •

می کنیم؟را با آسیب همراه آن آیا  در صورت کمک فکری به دیگران •



:به دیگران القا می کنیم که

تو خیلی باهوشی؟•
...برای این کار از این مسیر برو•
...برای رسیدن به ارامش•
برای به دست آوردن سالمت•
برای پیشگیری از بیماری•
برای رسیدن به نیازها•
برای رهایی از مشکالت•



:از دیگران می خواهیم به ما کمک کنند در اینکه

/  حفظ قرآن/ ادامه تحصیل•
چه مسیری را دنبال کنم؟•
چه شغلی را داشته باشم؟•
آیا تیپ من خوبه؟ •
آیا الزم است فالن چیز را بخرم؟•
آیا فالن قطعه جنس کیفیت دارد؟•



ت که او را فکر کردن در انسان فرآیندی اس
ا از وضع موجودش به وضع مطلوب ارتق

ی لذا اگر در ارتباطات، هم فکر. می دهد
ریع و تسهیل صورت بگیرد این سیر باید تس

ستیابی گردد وگرنه موجب اختالل در مسیر د
. شودبه اهداف یا حتی انحراف از آن ها می



 حق ی دستیابی هبتفکر حقیقی راهی ربا 

هاهن امور است که ممکن است هب ب 

.  ال شودمادی یا معنوی رد فرد فع



ی دادن هم فکری هب معنای یار

هب گر  ربای رسیدنعلمی و  عملی هب یکدی 

.  مقصد حق است
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!خودت را بشناس

ارزیابی توان هم فکری خود



م؟ا من اینگوهن هست رد همفکری چگوهن باید بود و ای



سؤاالت
به نسبت سازندگی و موفقیت

100تا 7576تا 5051تا 2526تا 0
.در امور زندگی با دیگران مشورت می کنم

.دیگران در امور زندگی خود با من مشورت می کنند
. در طراحی  کارهای خیر مشارکت دارم

.اختالف نظر با دیگران را به رخ آنها نمی کشانم
. اختالف نظرم با دیگران سبب طرد آنها نمی شود

.برای اینکه بتوانم به دیگران کمک کنم علم می آموزم
.برای کمک به دیگران پیش قدم می شوم

.دیگران مرا به عنوان کمک کار خود می شناسند
.اطالعاتی دارم که برای دیگران مفید است

.نماز ایده های دیگران که می تواند زندگی مرا بهبود بخشد استفاده می ک

.باورهای مطلوب در جامعه را می شناسم و فرا می گیرم

.همباورهای مطلوب که برای دیگران مفید باشد را در اختیار آنها قرار می د

.  دیگران از همکاری با من در کارهایشان خشنود هستند
.به کارهای گروهی و مشترک مبادرت می ورزم



...موانع مشورت: 1در پاسخ سوال 

.م بودن دور می کند پنج گناهی است که افراد را از  هم فکری و ساری مواهب باه ، ترس و گناه و قطع رحم حسدبخل، •

.مرسوم و معمول می شودکید و مکر و حیله صورتی که رد جامعه هم فکری فرهنگ نشود فرهنگ رد •

. متوجه نباشنداست افرادی با هم مکر و کید و حیله داشته باشند ولی خود ممکن •

وابط کردن به دیگران در صورتی که بر اساس اصول و ضکمک 
.می رساندنباشد به آنها ضرر 



نش الی و غیرمالی  یعنی احسابخل باعث می شود خیر فرد هب دیگران رنسد و کمک اهی م

رد  و رد زندگی و هم فکری اه رب را محدود می کند و ارتباطاتش تحت الشعاع قرار می گی 

و انتوانی و ضعف استو نتیجه مشورت گرفتن از ا. خود و دیگران تنگ می گیرد



رانداشته و حسد باعث می شود چشم دیدن موفقیت طرف
ت این است که و نشانه حساد. باشد و نتواند هم فکری کند

ین چن. از بدی ها شادمان می شود و از خوبی ها ناراحت
برایش باقی شخصی پست است و فرومایه  و دیگر ایمانی

.نمی ماند



ص است چرا که فرد رتسو و زبدل دچار عیب و نق 

.استنشاهن انتوانی و سستی یقین

ندیشه خود آدم رد رأی و ا: امام علی علیه السالم

و رارد کاراه سست رتسو را شریک مساز که تصمیم ت 

یست زبرگ جلوهکند و ربای تو چیزی را که زبرگ ن 

.دهد



طراحی کارهای خیر

ر نیست مگر هب: فرمود( علیه السالم)امام علی کوچک شمردن خدمت ات خدا -1: هس چیزربطرف کردن نیازاهی مردم پایدا

کار کند؛ -2آن را زبرگ نماید؛  . بخش باشدشتاب رد ربآوردن نیاز حاجتمند ات مسرت-3پنهان داشتن آن ات خدا آن را آش
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!آیا من هم باید هم فکری کنم؟

چرایی هم فکری



(چرایی هم فکری)! آیا من هم باید هم فکری کنم؟

ر وقای فکری اب وتهج به رشاییط که دارد ممک. 1 ظ  ن است در هر کیس به طور طبییع از ن 
.ابشدقوی ترای زیمنه

کالوسیله ای برای برون رفت دخاوند فتکر را . 2 ازها، عمضالت و مش  ت از ن ی 
.برای دتسیایب به کامالت قرار داده است

ا ان سان شاکهل زندگی دن  محدود بودن عمر و نیز پیچیده بودن اب وتهج به. 3 ی 
ز هبره .نمد شودالزم است از حمصول فتکر دیگران ن ی 

رت خود داتشه ابشد و دقعمرهای متعددی وتاند در انی وصرت اب فتکر ، ان سان یم. 4
.  را به شدت افزایش دده



عال شود، به تدریج مهاگر فتکر افراد کی اجعمه در مووضاعت. 5 ه آهنا اماکنگوانگون ختصیص ف 
اینبد را یمبهره مندی از تخصص های مختلف 

کالت افراد اجعمه . 6 اید ن ستب به مش  فتاویت ن یبمهچن . ابنشدبی تفاوت افراد اجعمه ن ی 
.  و یغراقلب وتجیه استبسیار زشت ن ستب به نزدیاکن 

کالت دیگران به عمنای بی تفاوتی .  7 ازها و مش  .ستاعدم تفکر ن ستب به ن ی 

ان یم. 8 های گراییدده، اساس مهفتکر اجتامیع که در بدو ارم خود را اب  مه فکری ن س 
است تألیف افراد در جامعه اجتامیع و
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لوازم مورد نیاز

موارد مورد نیاز ربای هم فکری



(موارد مورد نیاز برای هم فکری)لوازم مورد نیاز 

در رفع نیازها و 
همفکری برای 
ی تحقق آن، بایست

به موارد زیر مجهز 
:باشی

توان انتخاب 
بهترین راه ها 

ت تشخیص درس
بهترین اهداف 

شناخت خیر و 
خیرات،

انگیزه برای 
خیررسانی

ت میل به مشارک
در انجام چنین 

اموری 

ل اصالح و تکمی
مهارتهای 
همکالمی



میل به مشارکت در همفکری با دیگران

کاظمُ علیه السالم  وانِكُم و اإلحْسانُ عْمالِكُم قَضاءُ حَوائجِ إخْإّن خَواتِیمَ أ: اإلمامُ ال

حدیث.مِنكُم عَمَلٌ إلَيهِم ما قَدَرْتُم ، و إاّل لَم یُقْبَلْ

تأیید ]هراهی هماان مُ: امام کاظم علیه السالم 

ردانتان و نیكی اعمال شما ربآوردن نیازاهی ربا [

ت، اگر چنین کردن هب آانن رد حّد توانتان اس 

.ته نشود نباشد، هیچ عملی از شما پذریف 



ِني ََلم َو  ْ ري َو َيِّسه
ْ َخي  ْ ِني للي

ْ َّ َوِّجه ُهم ْ اللَّ َعنْْلي مي ْیهي َو اج ْ
ِنه ََعَ عي

َ
ي أ ْههلي

َ
 أ



شناخت خیرات

ذی رتََکَهُ ، و لَن تَأخُذوا بِميثاقِ الكِتابِ حّتی تَاعْلَموا أنَّكُم لَن تَعرِفوا الرُّشدَ حّتی تَعرِف :اإلمامُ علیٌّ علیه السالم 
ّ

ذی نَقَضَوا ال
ّ

تَعرِفوا هُ ، و لَن تَمَسَّكوا هبِِ حّتیعرِفوا ال

ذی نَبَذَهُ 
ّ

.[147الخطبة : نهج البالةغ ].ال

نید که شما هرگز راه راست را نخواهید شناخت، مگر اين که کسی را که آن را راه کرد:امام علی علیه السالم  ه است بشناسید و هرگز هب پیمان قرآن واف نخواهید بدا

.ست بشناسیدکه کسی را که آن را کنار زده اکرد، مگر آن گاه که کسی را که اين پیمان را شکسته است بشناسید و هرگز هب قرآن چنگ نخواهید زد، مگر اين

http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/24012318


(بسترهای همفکری...)مشکالت، اگر نبودند

کالت  ازها و مش  زندگین ی 
ر اجتامع رخ خود و دیگران که در ن سي 

دده،یم
ا رفکری  زیمنه بروز مه
.فرامه یم نکد



نمونه ها
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رم کالت دوستم را ندا ...چشم دیدن مش

کالت دیگران قوانین ربطرف کردن مش



(قوانین برطرف کردن مشکالت دیگران)... چشم دیدن مشکالت دوستم را ندارم

ا با همچنین نباید برطرف کردن مشکلی در حال آنها ر* 
.مشکلی سخت تر در آینده مبتال سازد

ست پس در برطرف کردن مشکالت و مسائل دیگران الزم ا•
.لحاظ اولویت ها صورت گیرد 

ت و کسانی که با ما نسبت بیشتری دارند در مشارک•
.  دهم فکری از سایرین دارای اولویت بیشتری هستن
.اولویت این نسبت ها در کتاب خدا ذکر شده است

دن بنابراین نباید برطرف کر* 
ی مشکل مادی آنها مشکلی معنو

.و اخالقی را در آنها پدیدار سازد

کالت دیگران الزم است هب اي *  ن نكته توجه شود که رد ربطرف کردن مش

کلی از آنها سبب ربوز م  کلی باالرت شودنباید ربطرف کردن مش .ش
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هب دیگران ماهیگیری یاد بده؟

چگونگی هم فکری



(چگونگی هم فکری)از کجا شروع کنم؟ 

.داریم، اظهار نظر کنیمعلم اراهئ فکر هب دیگران الزم است تنها رد اموری که نسبت هب آنهارد •

ریم می توانیم آنها را هب • .    ارجاع دهیمافراد معتمد رد صورتی که قدرت کمک هب دیگران را ندا

. اهیی را ببینیمآموزشگاهی الزم است ربای کمک هب دیگران خود •

قوای توجه به اینکه اصالت با فعال شدنبا 
است،درونی هر فرد 

الزم است کمک ما به دیگران منجر به 
.شکوفایی توان های آنها شود



.باعث آسيب زدن آنها هب یکدیگر می شودخدا افرادیک جامعه با ارتباط عدم •

.  می گردندم فکری های منفی هرب اساس نوعی هم فکری منفی ایجاد یا تشدید می شوند و نیز باعث گناهان کبیره اغلب یا همه •

عت برای اینکه افراد از باهم بودن خود منف
ان ببرنند الزم است رابطه خود را با خدایش

.  اصالح کنند
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!مراقب باش

راهی هم فکری هشدا
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...چشمانت را هب من قرض بده

کشف و اراهئ ایدهمهارت اهی 



که می تواند نیازاه را علومی. 2

.ربطرف کند

افکار و . 1

که می تواند مبدأ ایده هایی 

.ودتصمیمات و فعالیت اه ش 

فعل ها و . 4

و کاراهیی که زندگی عمل ها 

. ایجاد می کند

د که می توانباورهایی . 3

.زندگی حقیقی ایجاد کند

(مهارت های هم فکری):  شوی درتوانمند باید 



چشمانت را
به من قرض

...بده
مهارت های )

کشف و ارائه
(ایده

بوداینصدددرعبدالعلیولیدبرونعبدالعلیسراغکهبودمی کردندطبیعیبرخوردمشکلیبهوقتهرمسجدبچه های
بااینکهازقبلکسیهربابمتناسومی گرفتراپیشدستهمیشهلذانکنندبرخوردمشکلبهبچه هاکندکاری
نفردودوستیِاستممکنیدمی دوقتیمثالعنوانبه.می دادارائهپیشنهادعنوانبهرامطالبیبشودمواجهمشکلی

بودممکنحتی.شوندوستددیگریکسبایکهرمدتیمی کردپیشنهادآنهاازیکیدوهربهبشودآنهارشدمانع
عبدالعلیپیشنهادهایکسرهبودشدهثابتتجربهبه.کندخودداریجلساتبهآمدنازمدتیکسیدهدپیشنهاد

عبدالعلیپردمِبودلوممعمی زدباالنورکسیاگرکهحدیتا.می رسیدزیادیبرکاتوخیراتبهمی کردگوشرا
.استگرفتهقرار
برایشدتبهکردندرشدقدرچپیشنهادهااینشنیدنباکهدیدندرامصطفیامثالمسجد،بچه هایکهمدتیازپس

.بودندشدهراغبکردنعملوشنیدن
آنهاومی زدرارنامه ریزیبومهمکارهایانجامبرایجرقه هاییافرادذهندرکهبودگونه ایبهعبدالعلیصحبت های

توانابسیاراستعدادهایشانردنکشکوفابرایافرادکردنفعالدراو.می کردندپیگیریخودشانحتمابایدادامهبرای
توانمندی هایشانازراآنهامدتیازپسطبیعیطوربهبگویدچیزیکسیبارابطهایندرمستقیماآنکهبدون.بود

.می ساختآگاه
گویی.کندتحلیلخوبیهبراخودزندگیمسائلمی توانستمی کردزندگیمدتیاوباکسیهرنسبتهمینبه

.می دیدندرامسائلاوچشمانبابعدبهآنازآنهاومی دادعاریهآنهابهراخودنافذچشمان
.نمی کردوگفتگمسائلشانبارابطهدرمستقیمطوربهکسیبامی شدتاکهبوددرحالیاین



(نقش ایده در زندگی)! موتور ذهنت را روشن کن

رد خود یا دیگری استایجاد زمینه انجام کار یا تحقق باور  ، ایدهمنظور از  .

  و یا شکل گیری باور را فراهم می سازدمقدمات انجام یک کار اين ایده اه.

 باشدیک حرکت شروع نقطه ایده اه می تواند.

 القا می شودیأس و احساس ناتوانی یا امید و نشاط هب واسطه ایده اه هب افراد  .


