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کامال از نحوه نگاه ما تأثیر  کرده و میرفتارهای ما  که نگاه خود را نسبت به دیگران اصالح  پذیرند، بنابراین الزم است 
که ذهنیت کنیم  در این صورت حتی برخورد ما با رفتارهای مان باشد،های مثبت و خوب نسبت به آنها در ذهنتالش 

کنید: نامناسب آنها نیز بسیار خوب و نیکو خواهد بود.  به موارد زیر توجه 
کالس است این حرفاز اتاق معلم  - گرد اول  که شا ها را که بیرون آمدم حسابی عصبانی بودم، به نظرم فالنی 

که رسیدم بدون معطلی هرچه حرف از دهنم در آمد، به او زدم. فردا  گذاشته است، به او  کف دست معّلم 
گرد اول برایم نوشته بودم:نامه کردم، همان شا کیفم پیدا  که بانی بودی، میدانم ناراحت و عصمی» ای در  دانم 

کوچک خراب نمی که رابطه دوستی را به خاطر یک خطای  کنی، خواستم بدانی آنقدر بزرگواری و مرّوت داری 
کلی حس  «کنم.انم و به این دوستی افتخار میدکه من هنوز تو را بهترین دوست خودم می بعد از آن نامه با 

که درست طلبکاری و  گرفتم، او هم هر  محکوم به قتلیک انسان مانند پادشاهی  را بخشیده باشد او را تحویل 
که در آها فهمیدهبعد از سال کرد. حاالبار با لبخند و مهربانی با من برخورد می ن ماجرا او هیچ تقصیری ام 

 نداشته است.
کدام از بچه - که با او دوست شوند، میهیچ  اصال  گفتند آدم عصبانی و زودجوشی است وها حاضر نبودند 

کنار او نمی کم به او نزدیک شدم و باب رفاقت میان ما باز شد. در  کم  کرد.  شود بیشتر از چند هفته او را تحمل 
که چقدر انسان مهربان و دغدغهبه خیلی از عیب مندی است، مسائل های خودم واقف شدم، تازه فهمیدم 

که خیلی زود نسبت به اشکاالت و انحراف کنش نشان میآنقدر برایش مهم است  که ات وا دهد، تازه فهمیدم 
که ظاهرا بچه مثبت و دوست داشتنی مدرسه بودم، هرگز به اندازه او نسبت به اشکاالت دیگران حساس من 



 

 

که خیلی از بچهنبوده گرفتم، دوستی ما باعث شد  ها دور ما جمع بشوند، حاال یک ام، خیلی چیزها از او یاد 
 کند.که برای حل خیلی از مشکالت آماده است و عمل می گروه خیلی خوب و متحد داریم،

که نه تنها رفتار ما را زیبا میهای مثبت ذهنیت که میآنقدر سازنده هستند  توانند شیوه رفتار یک جمع را اصالح کنند، 
 های ایمانی باشند.گیری جمعکرده و منشأ شکل

کریمانه با دیگران در سوره مبارکه همزه  برخورد 
کنید.دیگر سوره مبارکه همزه را با توجه بیشتر نسبت به تبعات ذکر شده برای عیبیکبار   جویی مطالعه 

حِي  ْْحِن الر َّ  به نام خداوند بخشنده مهربان ِبْسِم اهَّلِل الر َّ
ٍة ) زَّ َّ ٍة لُّ زَّ َّ ِ ُهُّ

ل  ْيٌل ِلكُّ  جویی مردم و بدگویی دیگران!کننده به عیبواى بر هر عادت (1وَّ

ذي 
هُّ )ال َّ دَّ د َّ عَّ مااًل وَّ عَّ َّ کرد و انباشت )و به دستور خدا در آن (2َجَّ گرد آورد و پیاپی شماره  که مالی 

 تحصیل و مصرف اعتنایی نکرد(.

هُّ ) دَّ ْخلَّ
َّ
هُّ أ ن َّ مالَّ

َّ
بُّ أ سَّ ْ که مالش او را جاودانه خواهد ساخت )و مرگ یا حوادث به می (3َيَّ پندارد 

 سراغش نخواهد آمد(.
نْ  يُّ ل َّ لَّ ِة )كَّ مَّ طَّ ن َّ يِف اْْلُّ ذَّ  شود.تردید در حطمه )آتشی خردکننده( افکنده میچنین نیست، بی (4بَّ

ةُّ ) مَّ طَّ ا اْْلُّ ْدراكَّ مَّ
َّ
که حطمه چیست؟! (5وَّ ما أ کرد  گاه   و چه چیزت آ

ةُّ ) دَّ وقَّ  آتش برافروخته خداوند است. (6نارُّ اهَّلِل اْلُّ
يت

ِة ) ال َّ ْفِئدَّ
َّ
ّلَّ اْْل ِلعُّ عَّ ط َّ که بر دل (7تَّ  سوزاند(.کشد )و عالوه بر ظاهر، باطن را نیز میها سر میآتشی 

ٌة ) دَّ ْؤصَّ ْم مُّ هْيِ
لَّ ا عَّ ى آنها بسته است )و راه خروج ندارند(. (8ِإّن َّ  همانا آن آتش درش بر رو

ٍة ) يف دَّ د َّ َّ ٍد ُمُّ مَّ  هایی بلند )بسته و معذب شوند(.در ستون (9عَّ
گوار عیب کردن از دیگران اشاره شده است. در آیات چهارم تا انتهای سوره به تبعات نا بر اساس این آیات عواقب جویی 

ک  کنید:کردن از دیگران جویی عیبسخت و دردنا  را فهرست 
 ُخرد شدن .1
که قابل درک به صورت عادی نیست. .2  ُخردشدنی 
که .3  برافروخته است. افتادن در آتشی الهی، 
که از قلب نشأت میآتش و  .4  سوزاند.گیرد و قبل از همه آن را میمحرومیتی 
5. ........................................................................ 
6. ........................................................................ 

 جویی وجود دارد؟ .................................................عیببه نظر شما چه ارتباطی میان این تبعات با عمل 
..............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
که هرگز دیگران را عیب کنون فردی را در نظر بگیرید  کند. با توجه به آیات دوم و سوم این سوره، به جویی و سرزنش نمیا

کنید:  برخی از باورهای این فرد اشاره 



 

 

 داند.او مال را مبنای زندگی نمی -
 های دنیایی ارزش قائل نیست.مندیهاو برای بهر -
که دارد جاودانه نمی -  داند.او خود و آنچه را 
- ..................................................................... 
- ..................................................................... 

 بنابراین از تبعات ذکر شده برای آن نیز دور است. بنابراین او ...کند، طبیعتا وقتی این فرد همز و لمز نمی
 شکند.ُخرد نشده و نمی -
کت نمی -  شود.دچار محرومیت و هال
کمال سالمت و اطمینان و آرامش است. - گزند هر آتشی به دور بوده و در   قلبش از 
 شود و همواره راهی برای نجات خواهد داشت.بست نمیدر زندگی دچار بن -
- ..................................................................................... 

که می که این فرد در صورت مواجهه با فردی و مشاهده رفتاری از او  کنید  کنون بررسی  تواند با تصور چنین شخصیتی، ا
کرد؟  نشان دهنده عیب یا نقصی باشد، چگونه با او برخورد خواهد 

 شود.گز طرف مقابل را ُخرد نکرده و موجب شکسته شدن و تحقیر او نمیاو هر -
کار نمی - گوهر وجودی آن فرد )قلبش( ندانسته و او را فردی خطا بیند. )بلکه تنها او هرگز آن عیب را برخواسته از 

کرد و او را از ا ک او نیست، پس باید تالش  گوهر پا که مطابق  ین عمل جدا رفتاری نادرست از فرد سر زده است 
 نمود.(

که او بتواند از آن رفتار جدا کند تا فرد مقابل را تکریم نموده و بدین ترتیب شرایطی را فرااو تالش می - کند  هم 
 شود.

کند تا با رفتار خود راهی برای رهایی آن فرد به او او هرگز مسیر اصالح را برای فرد مسدود ندیده، بلکه تالش می -
 ارائه نماید.

- ....................................................................................................................
................................................................ 

- ....................................................................................................................
................................................................ 

کرده و نمونه یخ بررسی  کمی در تار کنون  کنید. این نمونها کریمانه را پیدا  ها را در جمع دوستان برای هایی از این برخورد 
کرده و درس که ازیکدیگر مطرح  کنید.آنها می هایی را   گیرد، برای خود یادداشت 

گفتگو نموده و تفاوت میان  « نهی از منکر»را با « جوییعیب»با توجه به مطالب استخراج شده از سوره، با دوستان خود 
کنید.  تبیین 

کتاب درسی: فضیلت آراستگی و زیبایی پوشیدگی )عفاف و حجاب(  درس یازدهم و دوازدهم 
 آراستگی



 

 

کردن وضع ظاهری و باطنی و زیبا نمودن این دو»نای آراستگی به مع است. بنابراین دو نوع آراستگی ظاهری و « بهتر 
یم. انسان به طور طبیعی به هر دو نوع آراستگی عالقه دارد. پیشوایان ما، هم در آراستگی باطنی خود تالش  باطنی دار

کردند و آراستگی را از اخالق به رعایت آن دعوت میکردند و هم به آراستگی ظاهری خود توجه داشتند، مؤمنان را می
 دانستند.مؤمنان می

o کسی برای دیدار با پیامبر صلی اهلل علیه و آله جلوی خانه ایشان می رفت، آن حضرت قبل از مالقات ابتدا وقتی 
خدای تعالی دوست »فرمود: کرد و میزد و لباس خود را مرتب میکرد، موهای خود را شانه میبه آینه نگاه می
 «. استه باشدرود، آماده و آراش به سوی دوستان خود میدارد وقتی بنده

o کرد.پیامبر صلی اهلل علیه و آله برای حضور در جمع یا ایستادن به نماز خود را معطر می 
o گفت: جّد شما این که لباس زیبایی پوشیده بود  ها گونه لباسیکی از مدعیان زهد، به امام صادق علیه السالم 

سختی بودند، اما امروز ما درشرایط بهتری هستیم و در آن زمان مردم در »پوشید. امام علیه السالم فرمود: را نمی
 «.عموم مردم توانایی پوشیدن چنین لباسی را دارند

o خداوند آراستگی و زیبایی را دوست دارد و از نپرداختن به خود و خود را »فرمود: امام صادق علیه السالم می
 «.آیدژولیده نشان دادن، بدش می

o گزارده شود، بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون » فرمود:امام صادق علیه السالم می که با بوی خوش  دو رکعت نماز 
 «.بوی خوش است

o کنید و به خودتان برسید؛ زیرا »فرمود: پیامبر صلی اهلل علیه و آله به مردان می کوتاه  سبیل و موهای بینی خود را 
کار بر زیبایی شما می  «.افزایداین 

o های خود را مقداری بلند بگذارند چون برای آنان زیباتر کرد ناخننان توصیه میپیامبر صلی اهلل علیه و آله به ز
 است.

که مسلمانان در اندک مدتی به آراسته ترین و این شیوه رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و پیشوایان دین سبب شد 
کیزه گیرند.ها تبدیل شوند و سرمشق ملتترین ملتپا  های دیگر قرار 

 مقبولیت
که در دوره جوانی و نوجوانی نمود بیشتری هم دارد، نیاز به مقبولیت در جمع خانواده، همساالن و جامعه یکی  از نیازها 

یم دیگران ما را فرد مفیدی بدا کنند. این نیاز رااست. همه ما دوست دار کشف می نند و تحسین  توان به درستی و با 
که نشانه ضعف به شکل نادرست و با روشتوان میهم و داد،  استعدادهای خود و نشان دادن آنها به جامعه پاسخ هایی 

 روحی انسان است.
 عفاف

ی که به وسیله آن خود را در برابر تندرو کندرویعفاف حالتی در انسان است  کنترل میها و  کند تا از مسیر اعتدال ها 
گونه کردن هر یک از نیازهای درونی، به  کاًل آن را عمل نمیای خارج نشود. یعنی در برآورده  که یا در آن غرق شود یا  کند 

 کنار بگذارد.
 ارتباط عفاف با آراستگی و مقبولیت



 

 

ی می یادهبرخی افراد در آراستگی دچار تندرو ی به خودنمایی میشوند و از شدت ز کریم این حالت را رو رسند. قرآن 
کاری جاهالنه میمی« تبّرج» که نامند و آن را  کند، از افراط در آن پرهیز ما را به آراستگی توصیه میشمرد. همان دینی 

یادهمی ی در آراستگی باعث غفلت از هدف اصلی زندگی و دور شدن از خدا میدهد. زیرا ز شود. انسان عفیف، رو
قرار شود، زیبایی ظاهری خود را وسیله جلب توجه دیگران نمی« تبّرج»دارد و دچار آراستگی خود را در حد تعادل نگه می

که به او به عنوان ابزاری برای لذتدهد و حیا مینمی کنند. او خود را باارزشکند  که بخواهد تر از آن میجویی نگاه  داند 
شود، نوع تر میاز راه جلب توجه ظاهری، نزد همساالن و جامعه مقبولیت به دست آورد. هر قدر عفاف در روح انسان قوی

 شود.یآراستگی و پوشش او باوقارتر م
o که در این صورت ناچار می»فرماید: امام علی علیه السالم می شوی مبادا خود را برای جلب توجه دیگران بیارایی 

ی گناه به جنگ خدا برو  «.با انجام 
o نما نپوشید؛ زیرا چنین لباسی نشانه سستی و ضعف لباس نازک و بدن»فرماید: امام صادق علیه السالم می

 «.داری فرد استدین
 زن، مظهر عفاف

گرچه عفاف، خصلت هر انسان بافضیلتی است، اما وجود آن در زنان و دختران ارزش بیشتری دارد. زیرا خداوند زنان را 
یافت هر نعمتی از جانب خدا، مسئولیتی را نیز به همراه می آورد؛ نعمت بیش از مردان به نعمت زیبایی آراسته است. در

گرمی کانون خانواده، در خدمت هوس زیبایی نیز نباید به جای  گیرد.بخشیدن به   رانان قرار 
 حجاب

ی دیگران بگذارد. پوشش مناسب از نشانهپوشش نامناسب می است. با اینکه « عفاف»های تواند تأثیرات مخربی رو
زیبایی،  مندی زنان از نعمت جمال وپوشیدن لباس مناسب هم وظیفه مردان و هم زنان است، اما خداوند به دلیل بهره

 ای دارد.به پوشش آنان توجه ویژه
کریم درباره عفاف و پوشیدگیدستور   قرآن 

گناه نگه دارند. کنند و دامان خود را از  کنترل چشم، از نگاه به زنان نامحرم خودداری   الف( مردان با 
گناه حفظ کنند و دامان خود را از   کنند. ب( زنان نیز مانند مردان، از نگاه به نامحرم خودداری 

گونه که باعث جلب توجه نامحرم شود.ج( استفاده زنان از زیورآالت به   ای نباشد 
گونه گردن آنها را هم بپوشاند.د( پوشش زنان به  گریبان و  که عالوه بر موی سر،   ای باشد 

o  کاظم علیه السالم در پاسخ به سؤالی، تنها دیدن  داند.ز میرا از بدن زن نامحرم جای« چهره و دست تا مچ»امام 
o که باید از نامحرم پوشیده شود امام صادق علیه السالم در پاسخ به سؤالی، ساعد زن را هم از قسمت هایی 

 «.گیرد، نباید آشکار شود. همچنین از مچ به باال باید پوشیده شودآنچه زیر روسری قرار می»فرماید: داند و میمی
o « ْزواِجَك

َ
ِبّيُ ُقْل ِْل َها الّنَ ّیُ

َ
ْدنییا أ

َ
ْن ُیْعَرْفَن َفال ُیْؤَذْیَن  َو َبناِتَك َو ِنساِء اْلُمْؤِمنیَن ُیْدنیَن َعَلْیِهّنَ ِمْن َجاَلِبیِبِهّنَ ذِلَك أ

َ
أ

کاَن اهلُل َغُفورًا َرحیمًا  های خود را (؛ ای پیامبر! به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوشش59)احزاب، « َو 
کنبه خود نزدیک ند. این برای آنکه ]به عفاف[ شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است. و خداوند تر 

 همواره آمرزنده مهربان است.



 

 

کرده است؟  آیا اسالم شکل پوشش را معین 
یادی تابع آداب و رسوم ملت ها و اقوام است. اسالم، ضمن پذیرش این تنوع و چگونگی و نوع پوشش، تا حدود ز

گونی:  گونا
o که آنان را انگشت کرده لباسی بپوشند  طور نما نکند و باعث جلب توجه زنان نامحرم نشود و بهمردان را موظف 

کند.  کلی، وقار و احترام آنان را حفظ 
o :کرده  زنان را موظف 

 ها تا مچ، از نامحرم بپوشانند.تمام بدن خود را به جز صورت و دست .1
کننده نب .2  اشد.پوشش آنان نازک، چسبان و تحریک 

کامل دارد اولویت دارد.« چادر»پوشیدن   که این دو شرط را به طور 
کاهش حضور آنان در جامعه می  شود؟آیا حجاب زنان، موجب سلب آزادی و 

کردن اواًل خداوند دستور حجاب را برای زمان حضور زن در اجتماع قرار داده نه برای داخل خانه، ثانیًا ادعای خانه نشین 
هایی مانند حضرت مریم علیها السالم آزادی آنان، با نگاه قرآن و سیره پیشوایان دین ناسازگار است. نمونهزنان و سلب 

یخ حضور زنان مسلمان در پشت جبهه در زمان پیامبر صلی اهلل علیه و آله  و دختران شعیب علیه السالم در قرآن و تار
کمک میکند. پس حجاب، قانونی برای سلب آاین مطلب را ثابت می کند تا جامعه به جای زادی زنان نیست. بلکه 

کند، به استعدادهای او توجه نماید.  آنکه ارزش زن را در ظاهر او خالصه 
 آیا حجاب اختصاص به ما مسلمانان دارد؟

کرده کید  که در اصل و حقیقت، یک دین هستند، همواره بر پوشش تأ اند. داری شمردهاند و آن را الزمه دینادیان الهی، 
کنند موی خود را بپوشانند و در جامعه با حجاب باشند. نقاشان مسیحی تصویر یهودیان و مسیحیان معتقد تالش می

کامل می کاملحضرت مریم علیها السالم را با حجاب  گذشته تا امروز یکی از  ها را ترین حجابکشیدند و زنان راهبه از 
های مشرکانه ندیشه مسیحیت حقیقی ندارد، بلکه بازگشتی به سنتحجابی زنان غرب جایگاهی در ااند. بیداشته

که عمومًا زرتشتی بودند، با پوشش قبل از حضرت مسیح علیه السالم محسوب می شود. زنان ایرانی قبل از اسالم هم 
 کردند.های عمومی رفت و آمد میکامل در محل

----- 
کنیم، که ما به سوی هدف مشخصی حرکت  که در طی مسیر، لّذت وقتی قرار است  کنیم  ها و طبیعتا باید مراقبت 

که در راستای هدف ما نیستند، موجب غفلت یا انحراف ما نشوند، بنابراین هر انسان موفقی، برای رسیدن به کارهایی 
کارهایی چشمهدف خود از لّذت کرده است و این شرط دستیابی به هر هدفی است. این حقیقت همان ها و  پوشی 

که قرآن از آن به چیزی   نماید.تعبیر می« عفاف»است 
که لّذت کنیم  ها و تمایالت دنیایی وقتی هدف اصلی زندگی ما رسیدن به خود خداوند است، بنابراین باید مراقبت 

که اسالم دستور به رعایت عفاف می دهد تا هر یک از ما نفس خود را از موجب غفلت ما از این هدف نشوند، اینجاست 
کند، تا به مرور توان او در رسیدن به آن هدف بلند و باشکوه بیشتر و سرعت نفسانی و لّذت هواهای های دنیایی نگهداری 

 او در طی این مسیر باالتر برود.



 

 

کنترل چشم و رعایت حجاب می ینتها جلوهکند تا انساندر همین راستا اسالم چه زن و چه مرد را امر به  های ها و ز
ک کنترل  که این بهرهمادی را  که در پیش دارند، مندیرده و مانع از آن بشوند  کوتاه، آنها را از ادامه مسیر مهمی  های 
که ارزش حقیقی هیچیک از ما در زیبایی جلوگیری نماید. کنیم  که ما دائما توجه  های این دستورات برای آن است 

که کماالت الهی  گیرد، اساس زیبایی و رشد و در ما شکل می ظاهری دنیایی نیست، بلکه صفات اخالقی پسندیده و 
 تعالی ماست.

که ما می که در ذهنیتبایست چشمهمانطور  کنیم، الزم است  های پوشی و پوشیدگی را در رفتار و ظاهر خود رعایت 
های مثبت داشته باشیم. بدیهی پوشی داشته و در ارتباط با دیگران نسبت به آنها حسن ظن و ذهنیتخود نیز چشم

که رعایت چشم  پوشی و پوشیدگی در ظاهر  و در عمل، نقش بسیار مهمی بر رعایت آن در ذهن دارد.است 
 های مثبت و خوبهای عملی برای تکریم دیگران و ایجاد ذهنیتتمرین

کرامت داشته و موجب رشد و تعالی آنها ب کنیم تا در تمامی برخوردهای  خود، همواره نسبت به دیگران  شویم. باید تمرین 
 های خوب در خودمان و دیگران ممکن نخواهد بود.این مهم جز با ایجاد ذهنیت

 های خوب داشته باشیم.های زیبا بسازیم تا ذهنیت: صحنهتمرین اول
که ذهنیت یهاهمانطور  سازد، بنابراین برای ایجاد های ما را میگذارد، رفتار ما نیز ذهنیترفتار ما تأثیر می ی ما رو

تواند لحظه لحظه زندگی را به خاطرات های زیبا بهره برد. موارد زیر میتوان از خلق صحنهای خوب و مثبت میهذهنیت
که ذهنیت کند   های خوب را در ما بسازد.شیرین و زیبایی تبدیل 

یدادی را به خاطره - که هر لحظه و رو کنیم.ای شیرین و صحنهقصد داشته باشیم   های زیبا بدل 
کارهایی ما - کنیم.نند هدیه دادن، صحنهبا   های زیبای بیشتری خلق 
در مواجهه با دیگران، خصوصا نزدیکان و دوستان خود، از بحث و جدل پرهیز نموده و از اقداماتی چون بلند  -

کدورت و ناراحتی می که موجب   شود، پرهیز نماییم.حرف زدن 
کنیم.در برخورد با دیگران با بزرگ - کرامت برخورد   منشی و 
گرفتن و یا خاطرههای شیرین و صحنهلحظه - کنیم.های زیبا را با عکس   نویسی ثبت 

کنون برخی از صحنه تان را با استفاده از اقدامات فوق به یک صحنه زیبا و خاطره شیرین تبدیل های عادی زندگیا
 کنید.

یدادهای عادی زندگییکی از صحنه  ها و رو

قصد داشتن برای تبدیل آن 
ک صحنه 

به ی
زیبا

 
انجام دادن اقداماتی برای 

زیبا کردن آن لحظه
 

ت 
پرهیز از برخوردهای ناراح

ث و جدل
کننده و بح

ت و بزرگ 
ت کرام

رعای
منشی 

در ارتباط با افراد
 

ت آن صحنه زیبا و خاطره 
ثب

شیرین
 

 
 

     

      



 

 

 
 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

کنیم. )تمرینی برای اجرای نهی از منکر(ها و نواقص دیگران با تمرین دوم: با عیب  کرامت برخورد 
که در در موارد بسیاری ما رفتارهایی روبرو می گرفتیم  گذشته فرا که عیب و نقصی در آن رفتار است، در درس  شویم 

که با توجمواجهه با چنین مواردی به عیوب خود مشغول شویم تا از عیب ه به جویی دیگران فارغ شویم. اکنون الزم است 
کنیم. این برخورد در حقیقت صورت مطالب بیان شده از سوره مبارکه همزه،  کریمانه با عیوب دیگران را تمرین  برخوردی 

گردن تمامی ماست. که انجام دادن آن به عنوان یک واجب شرعی به   مهمی از نهی از منکر است 
های شناسایی شده در سوره مبارکه همزه، مولفه مواجهه خود را برخی از عیوب دیگران را فهرست نموده و با توجه به

کریمانه با آن را پیشنهاد بدهید.  برخوردی 
کرده که در رفتار فردی مشاهده   پیشنهاد برخوردی برای تکریم آن فرد محورهای تکریم اید.عیبی 

 
 

نباید موجب ُخرد شدن و 
 تحقیر او بشود.

----- 
ک و  گوهر وجودش پا باید 

گرفته قلبش سالم در نظر 
 شود.

----- 
کرامت  کمال ادب و  باید در 

 رفتار شود.
----- 

باید موجب آرامش و 
 اطمینان در او شود.

----- 
باید راه نجاتی را به او نشان 

دهد و او را از بن بست 
کند.  خارج 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

کنیم. کردن را تمرین   تمرین سوم: خوب سالم 
کردن ما نقش بسزایی در شکلدر برخورد با دیگران،  کردن است، نحوه سالم  های گیری ذهنیتاولین واکنش ما سالم 

ای خوب و سازنده دارد، چنانکه در روایات اهل بیت علیهم السالم های منفی و ایجاد رابطهمثبت، از بین بردن ذهنیت
کید شده است. بنابرای کردن تأ کردن و خوب سالم  کردن، ابتدا سالم  کنید:بر سالم   ن تالش 

کنید. -  در برخورد با دیگران اول سالم 
کرده و نّیت الهی داشته باشید. - کردن به خداوند توجه   در هنگام سالم 
کردن تمامی ذهنیت - گذاشته و ذهنیتبا توجه به نّیت الهی خود در هنگام سالم  کنار  های مثبت های منفی را 

ید.  خود را در نظر بیاور
کنید. -  بلند سالم 
کنید.را بیان بیان زیبا، لحن مودبانه و نگاه محبت سالم خود -  آمیز همراه 
کردن دست نزدیکان یا دوستان - ید.در هنگام سالم  گرمی بفشار  تان را به 
کردن خود را تغییر داده و در این زمینه خالقیت داشته باشید. -  هر بار نحوه سالم 

 
 

  



 

 

 چکیده
کودسالگی سن زندگی با مردم است،  16 که والدینش هر جا میدیگر از آن  زدند زیر بغلشان او را هم می ،خواستند بروندکی 

کلی برای خودش برو و بیا دارد، با انسان 16 نوجوان بردند، خبری نیست، حاال اینو با خودشان می های زیادی ساله 
ی انسان ی او حساب می گذارد،های دیگر اثر میارتباط دارد، بر رو کنند و البته برخورد زیبا و محسنانه او با دیگران، رو

کرده است.ها را عالقمند به او و البته خوبیخیلی  ها 
که می 16 مان در قبال دیگران کنیم، انجام دادن وظایفشویم اول از همه جایگاه خودمان و دیگران را پیدا میساله 

 دانیم.را قبل از هر چیز، بنده خداوند می شود، چون تو خودمانمان مهم میبرای
که می 16 کرده و البته با توقعات آنها بهترین برخورد شویم یاد میساله  که چگونه انتظارات خود را از دیگران اصالح  گیریم 

 را داشته باشیم.
که می 16 که چگونه در قبال برخورد دیگران، چه پسندیده باشد و چهشویم یاد میساله  ناپسند، همواره بهترین  گیریم 

 برخورد را از خودمان بروز داده و دائما این توانمندی را در خودمان ارتقا دهیم.
که در مواجهه با افکار و رفتارهای دیگران، با اندیشهسالگی سن فکرها و ذهنیت 16 ک و های زیباست، سنی  های پا

  دهیم.ا را از خودمان بروز میترین رفتارههای مثبت، زیباترین برخوردها و سازندهذهنیت
 


