
بسم اهلل الرحمن الرحیم 
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاطه به علمک

دوره مجازی اصول و مهارت های حسن گزینی



حِي  ْْحِن الره ِ الره ِبْسِم اَّلله ُ َو اْسَتوى ُشَّده
َ
ها َبَلَغ أ ناُه ُحْكمًا َو ِعْل َو ََل نَن آََتْ ِِ ْ

ُ ْْ ِِ  ا
ْْ ََ  ََ لِل ََ (14)مًا َو 

(سوره مبارَه قصص)
گونه و هنگاىم َه  نريومند و اكمل شد، حكمت و دانش به او دادمي؛ و اين

!دهينيكواكران را جِا ىم

تقدمي به حضرت قاسم بن الحِن
علمهی الِالم

الم شهد شیرین امام حسن علیه السالم و عسل مصفای امام حسین علیه الس
که با شهادتش بلوغ را بالغ کرد  

شهید همراه شهید قاسم سلیمانی



حسن یعنی چه؟

به هماهنگی علم و عمل و هم سویی این دو که موجب خلق صحنه های زیبا و به یادماندنی از فرد 
.یاد می شود« محسن»گفته شده و از  چنین فردی با عنوان « حسن»می شود در فرهنگ دین 



محسنچرا نیاز داریم که 
بشویم؟؟؟



مخاطبین این دوره چه کسانی هستند؟

 بدین ترتیب این عزیزان مطالب را برای . جوانان مخاطب اصلی کتاب اند«نو»یعنی مخاطب دوره سوم
.مایندرا به شکل بیان شده اجرا نمباحث و تمرین ها پیاده سازی برای خود مطالعه می کنند و سعی می کنند 

نکه ، مطالب همانند مخاطبان دوره  سوم عمل کنند چه ایقصد فهم و تثبیتنیز به مخاطب دوره های باالتر
.موفق تر می داردارتقاء حسن گزینی خواهد بود و آنها را در تمرین ها برای ایشان نیز الهام بخش 

 زم که همیشه دلسوز فرزندان خود هستند از دیگر مخاطبین مهارت های زیر هستند که الوالدین و مربیان
اضر الزم به ذکر است مجموعه ح. برای خود، پل ارتباطی این مهارت ها با فرزندانشان باشندضمن عملاست 

. را کتب زیر پشتیبانی می کند

 ی که وقتی همان کسان. شودکه به دیگر دوستان خود هستند، نیز میدوستان رفیق و شفیقیآخر شامل گروه
.گیرند به سایر دوستان خود منتقل می کنندمطلب مهم و جالبی را فرا می



!را فعال کنیموجودماننوجوان



:این مرحله، دوره است که

ل استقال...بار مسئولیت کسی را جز خود فرد به دوش نمی کشد، هر کس مسئول کار خود است•
(قیام، کرامت، هدایت)مثبت 

حاکمیت معیارهای عقلی•

توجه به علم و عمل همراه با هم•

انتقال علم به دیگران•

داشتن معیار عقلی در زندگی فردی، ارتباط با دیگران و عوالم دیگر•





علم و عملهمراهی 

• کند و او را به مهارت هایی در نوجوان کوتاه این فصل در صدد است فاصله علم تا عمل را 

ا تا برساند تا اوالً بتواند فاصله علم تا عمل خود را ارزیابی کند و در سپس بتواند این فاصله ر

. آنجایی که می تواند برطرف کند

• جدایی علم و عمل بلیه و آسیبی است که نوعاً  از این دوره به فرزندان ما وارد شده به آنها 
.لطمه می زند و گاهی تا آخر عمر آنها را در تعارض های جدی قرار می دهد



ار علم و عمل اساس زندگی انسان است و طبق آیات کریمه قرآن، خداوند در دنیا و آخرت معی•

جزای هر انسان و جامعه ای را بر اساس علم و عمل آنها قرار داده است

ا به خود رهر لحظه بهترین گزینه ها را اختیار و اراده است، بنایراین در مختارانسان موجودی •

از او است انتظار کارهای کامالً ارادی و با قصد خیرهشیارپس زمان هایی که . ظهور برساند

به . آن کارها نیستعالمانه و عاقالنه بودن برای اختیاری بودن  کارها چاره ای جز . می رود

.همین دلیل علم و عمل او الزم است پیوسته با هم قرین باشد



ناهوشیارانه نسبتا هوشیارانه کارهای کامال هوشیارانه
خواب دنده عوض کردن در 

رانندگی، ظرف شستن، کار 
با شبکه های اجتماعی

یادگیری، تدریس

تمرین مشارکتی



ستند؟منظور از علم چیست؟ آیا به هر دانستنی علم گفته می شود؟ منابع علمی کدام ه

(.هاها و نیستهست)علم به حقایق و قوانین ثابت عالم، •

.علم  به شیوه های درست زندگی و تدابیر کاربردی زندگی ساز•

 (.احکام الهی)علم به بایدها و نبایدها

:منابع علمی می تواند موارد زیر باشد

های خودتجربه و دریافت

تجربه دیگران مانند دوستان، پدر، مادر و خویشان

گفتگو و مشاوره با افراد متخصص

کالس و مدرسه

 کتاب

طبیعت

و از همه مهم تر قرآن و روایات  معصومین علیهم السالم



(فرم)خود ارزیابی 
.ایام روز یا هفته خود را ارزیابی کنید و  اشتغال خود به علم آموزی را بنویسید•

ساعت 168از ......... میانگین مطالعه هر هفته که وقت خود را صرف آموزش علم  می کنم•



:توأم بودن علم و عمل به این معنا است که
.اش از عمل ارادی برخوردار استهر کسی به انداز ه ظرفیت شناختی•

م حقیقی عمل ارادی می تواند خوب و مناسب یا بد و نامناسب باشد، اگر بد و نامناسب باشد یعنی فاقد عل•
.به عبارت دیگر عمل بد نمی تواند از منشأ علم حقیقی سرچشمه بگیرد. است

دلیل . ا نکندممکن است کسی به خوب بودن یا بد بودن کاری علم داشته باشد ولی به دالیلی به آن علم اعتن
:این امر ممکن است عوامل مختلفی باشد

. علم فرد به اندازه کافی تفصیلی نشده است•

.  علم فرد با خواسته های دیگر  او و یا با اطالعات دیگرش تعارض دارد•

.آن علم را از کسی شنیده که نسبت به او احساس خوشایندی ندارد•

.رنگ شده و اهمیتش را از دست داده استبه سبب گذشت زمان، علم او در نظرش کم•

•...



در رابطه با علم و عمل و ضرورت هم راهی این 

اصل سوم اصل دوم اصل اول

زندگی انسان در عین ناباوری می گذرد و
به جای هدر دادن عمر، باید . تمام می شود

کارهای مفیدی انجام و یا علم سودمندی 
..حاصل شود

م هر عملی اگر بر اساس علم به حقایق عال
ود، نباشد هر چه بیشتر به آن پرداخته ش
.شودگرفتاری و ناکامی بیشتری حاصل می

رد اعتبار هر عملی به نیتی است که در ف
.شکل می گیرد

شناسایی کارهای بی فایده: تمرین  توجه شایسته به ناکامی ها: تمرین ارزیابی کارهای خیر: تمرین



فرم ارزیابی

• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckX_xiA8mWcV8z9rGnpq
eOvnwY_g9cO2772NS4qmZhUFqxMw/viewform?usp=sf_link



:فصل اول

همراهی علم و 
عمل

گام اول

فاصله یابی علم و عمل: مهارت اول

گام دوم

تباال بردن میزان عمل به نسبت وقت و فرص: مهارت دوم

گام سوم

ارتقای علم نسبت به عمل مشخص: مهارت سوم



فاصله یابی علم و عمل: مهارت اول

انجامدررااواشذهنیاندوخته هایودانسته هاکهاستفرددرحالتی«عملوعلمبینافتادنفاصله»ازمنظور
بیشترملشعوعلمفاصلهیعنیباشد،عملشبابی ربط تردانسته هایشفردقدرهر.نمی کندیاریخیرومثبتکارهای

.است

اهداف 
شناختی

اهداف 
توجهی و 
انگیزشی

اهداف 
رفتاری

فاصله بین علم و عمل باعث ضرر، حیرانی و سردرگمی



ه گاهی انسان چیزی را نمی داند و ب
گاهی. دلیل جهلش متضرر می  شود

هم می داند ولیی بیه دلییل عمیل 
...و گاهی. نکردنش ضرر می کند

زمان در انجام کار اهمیت 
دارد و گییاهی یییا بیشییتر 
اوقات افراد زمیان را بیه 
بهانییه ها و یییا دلیل هییای 
مختلیییی  از دسییییت 

.  می دهند

بل عجله به این معناست که فرد ق
از اینکه زمان انجیام کیاری فیرا 
برسد آن را شیرو  و ییا قبیل از 
آنکه به نتیجه برسید آن را رهیا

، عجله به دلیل کیم طیاقتی. کند
بی صییبری و بی دقتییی بییه جود 

.  می آید

آرزوهای بلند غیر واقعی آرزوهایی
هستند که به طور معمیول امکیان 

.  تحقق ندارند



ه فاصله علم و عمل شما ب
کدام علت است؟



باال بردن عمل نسبت به وقت و فرصت: دوممهارت 

وریفتعفردبرایجوانی«نو»درتواناینقدرهر.استفراوانتالشوجهدسخت کوشی،انسان،هایتوانمندیازیکی•
ندادانجامقدرتمهارتاین.بودخواهدبیشترموقعیت هاندادندستازوفرصت هاوعمرازبهره مندیشود،تبیین
.زدمی ساتوانمند ترخوداوقاتازبیشتراستفادهبرایرافرددیگرعبارتبهومی دهدارتقاراکمترزماندرکارها

اهداف 
شناختی

اهداف 
توجهی و 
انگیزشی

اهداف 
رفتاری

انسان با سپری شدن هر لحظه اش توان های مادی اش 
زم به همین دلیل ال. مصرف شده تا به مرور تحلیل می رود

وداست هر لحظه سپری شده به پاداشی ماندگار تبدیل ش



مشاهده الگوهای سخت کوش 

باال بردن ارزش عمل 

ترک اعمال بی فایده یا کم فایده  

انجام عمل به واسطه امروز و فردا 
نکردن

مراقبت از فراموشی اعمال 

نزناومردانوقفهبیهایتالشبهتوانمیکوشسختهاینمونهمشاهدهبرای
اآنهباوروخداوندبهآنهاراسخاعتقادمیزاندهندهنشانکهنمودمراجعهالهی

-جحوعنکبوتسوره.استرسوالنوالیتبهایشانتبعیتواطاعتومعادبه
اربعین

برای.هستندبیشتریارزشدارایدیگربرخیبهنسبتبرخیاعمالبیندر
ردآنهابهنسبتراخودعلماستالزمدادافزایشراکارهاارزشبتواناینکه
دادافزایشفوقشدهیادابعاد

ویذهنتمرکزواوقاتازاستفادهبرایاستالزمکهکارهاییمهم ترینازیکی
کارهایازاوقاتکردنخالیداد،انجامتازهکارهایبرایکردنپیداوقتنیز

لغوازاعراض.استغیرضرور

رتصوبهراموضوعاینخوبیبهماازیکهر.استفراموشیعمل،موانعازیکی
فمختلدالیلبهراپرفایده اییاضروریکارهایانجاموکرده ایمتجربهمکرر

وقت،صدقهاولنماز.کرده ایمفراموش

شیطانهایراهازیکی.کارهاستکردنفرداوامروزخیر،کارهایانجامموانعاز
شیطانبهرواینازاستخیرکاردرتاخیرایجادانسانغروروفریببرای

موقعهبانجامازرافردوسوسه،نامبهالقائاتیتوسطکهشودمیگفتهخناس
می داردبازعملیک



کدام یک از اصول را 
ح رعایت بکنید عمل صال
بیشتری انجام خواهید 

داد؟



ارتقا علم نسبت به عمل مشخص: سوممهارت 

شناخت او ارتقای علم نسبت به یک عمل خیر، به معنای باالبردن میزان شناخت فرد نسبت به ویژگی های آن و افزایش•
ام لذا انتظار می رود با چنین مهارتی قدرت و دقت انج. درباره نیازش به آن عمل، همچنین ارتقای شیوه های عمل است

.  عمل پیرامون آن امر مشخص افزایش یابد

اهداف 
شناختی

اهداف 
توجهی و 
انگیزشی

اهداف 
رفتاری

چرا این عمل را انجام می دهم؟
چرا عمل دیگری انجام نمی دهم؟

در چه زمانی، چگونه و با چه امکاناتی آن را انجام بدهم؟
اقدام جدی و برداشتن موانع



علم به نیازهای خود شناسایی نیازهای کاذب  

شناخت نیازهای واقعی از راه 
مطالعه طبیعت

شناخت نیازهای واقعی از راه 
توجه به تجربه خود

شناخت نیاز واقعی 

شناخت نیازهای واقعی از راه 
توجه به تجربه دیگران

شناخت نیازهای واقعی از راه 
مطالعه کتاب

احساس نیاز به چیزی 

محرک برای محقق کردن آن می باشد

خاموش ماندن از فهم هر نو  نیاز، 

. باعث خاموش شدن عمل است





رساند هر عملی برای اینکه بتواند به نتیجه برسد و انسان را به نتایج مطلوبی ب
:الزم است

.درست انتخاب شود و بین سایر اعمال بهترین گزینه ممکن باشد•

.خوب اجرا شود و در شکل گیری کمترین نقص را داشته باشد•

.    در رابطه با دیگران بهترین و بیشترین تأثیر را داشته باشد•



هر عمل به اعتبار ویژگی هایی که دارد، عنوان خاصی پیدا می کند

نده خوا« خیر»وقتی عمل درست و خوبی بهترین گزینه ممکن و در اولویت باشد به نام •
.می شود

.خوانده می شود« حُسن»وقتی عمل خیری در شکل زیبا و بدون نقص اجرا شود به نام •

وانده خ« احسان»وقتی عمل حُسنی در رابطه با دیگران بیشترین تأثیر را داشته باشد •
.می شود



تبدیل خیر به حسنجداسازی خیر از شر

ه باال بردن واکنش نسبت ب
خیرات

نتشخیص و تمایز خیر از حس

حسن آفرینی

به  باال بردن حساسیت نسبت
شرور

تمایز انوا  حسن

تبدیل خیر به حسن

معرفی انوا  خیر

چگونگی تبدیل خیر به حسن

تمایز خیر از حسن

و راه های انتقال از یکی به دیگری



مهارت اول، جداسازی خیر از شر

شروخیرشناختتوانرفتنباالشر،ازخیرجداسازیمهارتازمنظور•
سانانپیش رویگزینه هایتفکیکبهمهارتایندیگرعبارتبه.است
شناختبهمنوطعملیبودنخیرآناثردرکهمی شودمنجرعملبرای
.بودخواهدشرّ

اهداف رفتاری اهداف توجهی و انگیزشی اهداف شناختی

تقویت رفتار فرد در 
مبادرت به خیر و 
پرهیز جدی از شر 

. است

باال رفتن سطح توجه فرد 
نسبت به گزینش خیر و طرد 

. شر خواهد شد

باال بردن شناخت خیر و 
شر منجر به فهم مفهوم 

متقابل خیر و شر و 
وابستگی شناخت هر یک 

به دیگری 



جداسازی خیر از شر

توجه به ویژگی های 
کار خوب و بد 

مشاهده کار خیر و 
شر در دیگران

باال بردن تشخیص 
خیر  و شر با توجه 
به امور یقینی 

شناخت کار خیر به 
واسطه خیر قبلی

شناخت کار خیر به 
واسطه هم نشینی با 

خوبان

شناخت کار خیر به 
واسطه منفعت آن

فعال شدن قوه تعقل و تفکرتالش در زمینه تمایز خیر و شر 

مشاهده کار خیر و شر 
توسط افراد خیرخواه و شرور 
از راه های شناخت کار خیر 

و تمیز آن از شر است

امور یقینی می توانند 
.مبنای کار خیر قرار گیرند
مبتال شدن به شر، در پی 

امور غیر یقینی شکل 
. می گیرند

به همین دلیل امور شر بر 
مبنای خواهش های نفسانی 
هستند و از امور یقینی دور 

اند

اگر وقتی کار خیر شناخته شد بالفاصله و بدون هیچ 
تأخیری به عمل در آید، فرد توفیق شناخت خیرهای 

بعدی را پیدا می کند

هم نشینی با افراد صالح و 
داشتن دوستان اهل خیر 
مانند هم جواری با بوی 
خوش است که فرد را 

خواسته یا ناخواسته معطر 
می کند

ا باال بردن بصیرت که نوعاً  ب
مطالعه و هوشیاری نسبت 

به مسائل اطراف و 
والیت پذیری به وجود 
می آید، موجب نفوذ در 

شناخت خیر می شود



مهارت دوم، باال بردن واکنش نسبت به خیرات

استراتخیبهنسبتبودنفعالوحساسمعنایبهخیراتبهنسبتواکنشبودنباال•
بروزیویازوشودکاربهدستفردخیریشناختبابالفاصلهوبی درنگکهنحویبه
.آیدوجودبه(مخفیهرچند)

اهداف رفتاری اهداف توجهی و انگیزشی اهداف شناختی

چابک تر شدن و خروج 
از رخوت و سستی

هوشیاری فرد را در خصوص خیرات 
بیشتر می کند

فعال شدن معیارهای عقلی و 
در دسترس بودن سریع آن 



تواناینشدنفعالعاملنفسمراقبهومحاسبه

خداکهخیریکارهردانستناهمیتبا
دارددوست

دهد های که خداوند به ما می اعتماد به توانایی
تحت تاثیر برخوردهای دیگران قرار نگرفتن
ل خیر ندانستن  و بزرگ نشمردن برخی از امور عام

بی اعتنایی به برخی از امور خیر

اجتماعیخیراتبهاتصال

محاسبه و مراقبه
در انجام خیر 

مهم دانستن 
خیرات کوچک

کوچک نشمردن
کار خیری که 
دیگران انجام
می دهند

شناسایی
خیرات اجتماعی 
پیرامون خود

کوچک نشمردن
خود برای انجام 
کار خیر

هر کسی . یکی از مهم ترین موانع انجام خیر کوچک شمردن آنست
کوچک ترین کار خیری می کند نزد خداوند عزیز است و مورد عنایت و

حمایت خداوند است



مهارت سوم،  باال بردن حساسیت نسبت به شرور

هداشتهمراهبهمی توانندراخطراتیچهمختلفشروربداندکهکسی•
ایناستشدهسعیمهارتایندر.می کندمراقبتخودازبیشترباشند
شوددادهانتقالفردبهتوجه

اهداف رفتاری اهداف توجهی و انگیزشی اهداف شناختی

در هدف رفتاری سالمت 
و ایمنی فرد از انواع گناه 

و خطا و گزینه های 
نادرست در نظر گرفته 

.شده است

ه توجه به شرور و باال رفتن حساسیت ب
آنها وقتی در فرد تثبیت شود به صورت
ناخودآگاه شرّگریز شده و خود را از 

پرداختن به مسائل و موضوعاتی که او 
را به شر مبتال می کند جدا می سازد

شناخت شرور می تواند فرد را در  
. برابر آنها ایمن کند



 باال بردن حساسیت نسبت به شرورمهارت سوم، 

خود را دست کم نگرفتن سبب دوری  از شرور 

شناخت شرهای کلیدی و اجتناب از آنها  

شناخت مصادیق انوا  شرّ با در نظر گرفتن شأن عقال

توجه به آسیب شرور 

شر را دست کم نگرفتن چه کوچک و چه بزرگ  



تشخیص و تمایز خیر از حسن: مهارت چهارم

این بعد از شناخت خیر و مصادیق آن نوبت به شناخت حسن رسیده و الزم است تمایز•
زا دو در عرصه عملی زندگی مشخص شود و مصادیق خیر و مصادیق حسن به صورت مج

.  به نحوی معلوم شود که فرد تمایز این دو را بداند

اهداف رفتاری اهداف توجهی و انگیزشی اهداف شناختی

هدف رفتاری مهارت بسنده 
نکردن به خیرگزینی و ورود
به عرصه های حسن گزینی 

است

وقتی فرد بداند خوبی ها در جلوه های 
خاب مختلفی به انسان رو می کند، قدرت انت

بیشتری یافته و سیر زندگی  روند 
.پرشتاب تری به سمت کمال می گیرد

هدف، شناخت مجزای خیر و حسن 
است



در مقایسه بین کارهایخیر
خوب خود را نشان می دهد

به نسبت خود کار استحسن



:وقتی حسن  در زندگی از کسی صادر می شود انتظار می رود کاری صورت بگیرد که

از تمام اجزای آن و جوانبش فرو گذار نشده باشد.

به دلیل رعایت جنبه های مختلف کار از زیبایی و جذابیت خاصی برخوردار باشد.

به دلیل زیبایی و جذابیتش بتواند مَثَل خوبی قرار گیرد و سایرین به نیکی از آن یاد کنند.



وشدهآشکارآنبدیجلوهکهاستشرّیسوءترتیببدین
.استمذمت برانگیز

مشاهده عمل 
حسن شاخص 

جلوه داشتن کار
تمایزدهنده 
حسن و خیر

بهخیرازحسنتمایز
تحسینواسطه

بهخیرازحسنتمایز
سوءشناختواسطه

کنیدتعری حسنخاطره

وپدیده هاازعقلیمشاهدهواسطهبهانسانکهاستبروزیحُسن
یاوفکریارفتارجنسازمی  تواندبروزاین.می  کندصادرحوادث

روحیانبساطموجبوباشد،(صنعتیوچیزیساختن)صنع
ازبروزاینبه.شوددیگرانوخوددر(درونیبهجتوخوش حالی)

فتهگشکراستتوانیونعمتازبهینهاستفادهاثردرکهجهتآن
می شود

درست ترینتشخیصخیر
موقعیتوشرایطهردرکار
معنایبهحسنواست

همانانجامنو زیباترین
استکار

حسنتمایز
طریقاز

ویژگی های
حسن

اجزابینتناسبونظم
گرفتهنظردرغایتباهماهنگی

شده
اتقانواستحکام
کمالیصفات

تشخیص و تمایز خیر از حسن



تمایز انواع حسن: مهارت پنجم

افاضهخداجانبازحسن هاازبرخیزیرا.دهدافزایشراحسن گزینیقدرتمی تواندآنهاشناختکهاستانواعیدارایحسن•
حاالتوصفاتبهمربوطبرخیوباورهاوافکاربهمربوطحسن هاازبرخیهمچنین.می گرددپدیدارانسانجانبازبرخیومی شود

.می شودرحسن گزین تشودنزدیکالهیاحسننظامبهحسنکردنپدیداردرانسانقدرهر.استنتایجوبروزاتبهمربوطبرخیو

اهداف رفتاری اهداف توجهی و انگیزشی اهداف شناختی
حسنانجامبهفردمی رودانتظار
آنازمتأثراعمالشویافتهرغبت
.گردد

نتحسیقدرتمی رودانتظارحسنانواعشناختبا
ضایترحسقدرتیچنیناثربرویافتهتقویتفرد
.می شودبیشتراو

آنهامشاهدهوحسنانواعشناخت



:حُسن در هستی که جلوه ای از رحمت الهی است در موارد زیر قابل مشاهده است

 طبق آیات نورانی قرآن هر مخلوقی خلقش در کمال حسن خلق شده است:  هر مخلوقپیدایش.

شده هر مخلوقی با مخلوق دیگر متمایز خلق: صورت یافتن و تمایز یافتن موجودات نسبت به هم
.است که از وجوه حسن این عالم است

ت از وجوه دیگر کمال داشتن موجودات کاربرد و غایت داشتن هر موجود اس: کاربرد و غایت داشتن
. که در اثر آن دارای صفات کمالی متعدد شده است



درهکببیندانسانتااستدادهقرارهمگاندیدمعرضدرراالهیاولیایوانبیاقبیلازخاصمؤمنانسان هایخداوند•
یینپااندکبسیارحدیدرراخودانسانیشأنکهنشودراضیدیگرهیچکسوباشدتواندمیباالییجایگاهچه

.بیاورند

ارتقییای تییوان 
حسیییین بینی 
ازطریییییییق 
مشاهده حسن 

الهی

ارتقای تیوان 
ز حسن بینی ا
طریییق بییروز 
حسن توسط 
اولیای الهی 

ارتقیییای تیییوان 
حسیییین بینی از 
طریق مرور انوا  
حسن در زندگی 

انسان

ارتقییای تییوان 
حسییین بینی از 
طریییق انییوا  
مشاهده حسن 

ارتقیییای تیییوان 
حسیییین بینی از 
طرییییق انیییوا  
مصادیق حسن 



.استیافتهراسوءهموحسنبروزتوانکهاستمخلوقیانسان

چهرهکهلعبیولهوانوا 
بهراانسانیکهدفمند
بی هدفوجدیغیرچهره
سایرومی کندتبدیل
وضعیتاینازنیزاعمالش
.می گیردرنگ

یکییافتنخداییرنگ
دنبربهرهمعنایبهزندگی
باکهاستالهیحجتاز
عملهریافتنخدایینیت
زیوربهآنکردنآراستهو

.می شودحاصلبندگی



:استلذا این بروزات نیز دارای انواعی مانند زیر. بروز حسن و سوء مربوط به همه بروزات انسان است

بروزاتی از جنس افکار

بروزاتی از جنس عقاید و باورها

بروزاتی از جنس گرایش ها و تمایالت

 بروزاتی از جنس صفات

 بروزاتی از جنس قصد و عزم و هدف گذاری

 بروزاتی از جنس عمل

 ( محصوالت ساخته شده)بروزاتی از جنس نتیجه و آثار و صنایع



:کردبر اساس مطالب فوق می توان انواع حسن را از منظر مراتب مشاهده انسان به چهار نوع تفکیک

 اول، حسنی که به واسطه مشاهده صفت و اسماء خداوند دریافت می شودنوع.

نوع دوم، حسنی  که به واسطه مشاهده مخلوقات دریافت می شود.

نوع سوم، حسنی که به واسطه مشاهده به زندگی فطری انسان دریافت می شود.

نوع چهارم، حسنی که به واسطه مشاهده به زندگی متأثر از دین دریافت می شود.



حسن آفرینی: مهارت ششم

ر پایه این آموزش، توجه به مفهوم حسن و دقت د. توان خلق صحنه های حُسن، آموزش دیدنی است•
.باورها، صفات و رفتار کسانی است که حسن آفرین هستند

اهداف رفتاری اهداف توجهی و انگیزشی اهداف شناختی

بروز اخالق حسنه از اهداف 
اصلی این مهارت است که در 

.رفتار فرد منعکس می شود

ی در اثر این توجه اخالق حسنه به شکل روزافزون
دن ضرورت توجه نسبت به دور ش. تقویت می شود

.از سوء در اهداف این مهارت بسیار مهم است

به خلق صحنه های حسن وابستگی کاملی
قطع از خلق صحنه های سوء دارد و چه بسا

ن برای دستیابی به حسن و آفریدن حس
.  دالزم است ابتدا سوء  از فرد برداشته شو



:توان با موارد زیر معرفی کردمراحل رسیدن به این دستاورد را می

 شناخت مفهوم حسن و سوء  و مصادیق آن به صورت تفصیلی و جزیی

 سرعت در تشخیص موقعیت ها برای داشتن بهترین بروز

های سوء در شرایط خاص سرعت در منع از عکس العمل

اسب سرعت در عمل یا عکس العمل انجام حسن مطابق مفهوم شناخته شده حسن در موقعیتی من



حسن آفرینی

آموزش حسن آفرینی 
از طریق ترک دوستان 

سوءآفرین

آموزش 
حسن آفرینی 
از طریق 
دوستان 

تقویت 
حسن آفرینی با 
قطع موقعیت های
سوء آفرین



تبدیل خیر به حسن: مهارت هفتم

راین ارتقای بناب. در این صورت اجر و تاثیر آن افزایش می یابد. اعمال خیر همگی می توانند در صورتی زیبا و به یادماندنی ابراز شوند•
.  خیر به حسن همانند ارتقای خوبی  به زیبایی است و کمالی بر عمل می افزاید

اهداف رفتاری اهداف توجهی و انگیزشی اهداف شناختی

ا کسی که توان تبدیل خیر به حسن ر
ز خیر یافته است می تواند تعداد بیشتری ا

را شناسایی و به عمل در آورد و نیز 
می تواند برخی از آن خیرات را به صورت

.  حسن ارائه دهد

ت توجه داشتن به قدرت خالقی که خداوند در انسان قرار داده اس
ای و نیز توجه به بی نهایت بودن اجر و اثر یک عمل، زمینه را بر

حسن  تبدیل همیشگی خیر به حسن و بسنده نکردن به جلوه های
قبلی را فراهم می کند

مه همبسته دیدن خیر و حسن و نیز قابلیت تبدیل ه
.  خیرها به حسن از اهداف شناختی مهارت است



نبیازوخیرکارتثبیتدراقدام
وجوهازیکیآناثرنرفتن

راآنواستعملشایسته سازی
.می کندحسن



خطرتبدیل خیر به حسن با انذار از 

اشندبحسنحتیوخیرکامالًولیباشندنداشتهخوبیظاهریصورتاستممکنکارهاازبرخی.

رساندنتصورتاستممکنمی ترسانیدشدهدچارکهخطرناکیگناهعواقبازراکسیوقتیمثال
افتادهاقاتفبزرگحسنیدارد،بازحقبامخالفتهایگرفتاریازرااوبتوانداگراماباشدناخوشایند

وانحرافاتجلومی تواندناخوشایندظاهربهناراحتی هایوشدت هاازبرخیدلیلهمینبه.است
بگیردرابزرگخطرات



تبدیل خیر به حسن

تبدیل خیر به 
حسن از طریق 
خلوص در انجام 

خیر



فصل سوم، خلق بهترین حسن

.  خداوند برای انسان پسندیده آن است که به احسن عمل دست یابد
الَّذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَالً وَ هُوَ الْعَزیزُ الْغَفُورُ

ست آن که مرگ و زندگى را بیافرید، تا بیازمایدتان که کدامیک از شما در عمل نیکوتر است و او
.پیروزمند و آمرزنده
.5سوره مبارکه ملک، آیه 



:کسیبرای تحقق این فضل و عنایتی که خداوند به انسان عطا کرده است الزم است هر

همه اتفاقات زندگی را در راستای این مهم ببیند و بداند هر  رخدادی چه شیرین و چه تلخ برای شکل گیری احسن عمل است.

ددر خود توان مشاهده عمل خیر و حسن را ببیند و اگر در این توان کاستی دارد کاستی خود را با آموزش و تجربه برطرف نمای.

با روبرو شدن با مسائل و موضوعات مختلف زندگی از بین عمل های خیر و حسن بهترین را انتخاب کند.



یَْعمَلُونَ ذینَ الَّ اْلمُؤْمِنینَیُبَشِّرَوَلَُدنْهُ ِمنَْشدیداً بَأْساًلِیُنْذِرَقَیِّماً *عِوَجاً َلهُیَجْعَلْ لَمْ وَالْکِتابَ عَبْدِهِ عَلىَأنْزَلَ الَّذیلِلَّهِ الَْحمْدُ •
کَلِمَةً بُرَتْکَلِآبائِهِمْالوَعِلْمٍِمنْبِهِلَهُمْما*وَلَداًاللَّهُاتََّخذَقالُواالَّذینَیُنْذِرَ وَ*أَبَداًفیهِماکِثینَ*حَسَناًأَجْراًلَهُمْأَنَّالصَّاِلحاتِ

عَلَىماجََعلْناِإنَّا*أَسَفاً اْلحَدیثِ ِبهَذایُؤْمِنُوالَمْإِنْ آثارِهِمْ عَلىنَفَْسکَباِخعٌفَلََعلَّکَ *َکذِباًإِالَّ یَقُولُونَ ِإنَْأفْواِههِمِْمنْتَخْرُجُ
عَماَلًأَحْسَنُأَیُّهُمْلِنَبْلُوَهُمْلَهازینَةًالْأَرْضِ

تارست،دوراست[کتابى].ننهادآندرانحرافىهیچ گونهوکردنازلخودبندهبررا[آسمانى]کتاباینکهراخداىستایش•
کهکوستنیپاداشىراایشانکهبخشدنویدکنندمىشایستهکارهاىکهرامؤمنانودهدهشدارخودنزدازسختعقوبتىبه

اینهبپدرانشاننهوآناننه.دهدهشداراست،گرفتهفرزندىخداوند:گفتندکهراکسانىتاوبود،خواهندآندرجاودانه
آنها،[راضاع]پىازتوبساچه.گویندنمىدروغجز[و].آیدمىبیروندهانشانازکهاستبزرگىسخن.ندارنددانشى[گفتار]

تامدادیقرارآنبراىزینتىاستزمینبرکهراآنچهماهمانا.کنىهالكاندوهازراخودنیاورند،ایمانگفتاراینبهاگر
.3-1آیاتکهف،مبارکهسوره.کنندمىعملبهترایشانازکدامیککهکنیمامتحانشان



کارهابرخیمهم ترند،برخیومهمکارهاازبرخی
ومهمکارهایتشخیص.اساسی ترندبرخیواساسی
واساسی ترواساسی،ضروری تروضروریمهم تر،
«یاحسن آفرین»رازخدا،حکماساسبربرترانتخاب

.است

رتریبتعیین کنندهخداحکمشناختاساساینبر
.استهمدیگربهنسبتامور



:کسیبرای تحقق این فضل و عنایتی که خداوند به انسان عطا کرده است الزم است هر

 تعیین حکم خدا ضروری برای شناخت  احسن: 1تمرین

(برنامه روزانه و تعیین حکم هر کاری)

 است وهمچنین بر اساس آیه فوق تحقق احسن عمل تنها در گرو آخرت گرایی

.اگر کسی اعتقادی به آخرت نداشته باشد و آخرت را دور بداند نمی تواند احسن عمل داشته باشد

رد یابی احسن عمل در درون

ه عمل انسان اسطیکی از مهم ترین نکاتی که از آیه احسن عمل به دست می آید اینست که توانایی های هر انسانی در دنیا تنها با عمل شکوفا می شود و به و
.به جزا می رسد

اتب درونی تر بنابراین برای نیکو شدن عمل باید از نیکو شدن مر. زیرا عمل آشکارترین وضعیت انسان است که از مراتب درونی تر او صادر شده است
.  آغاز کرد

احکام 

شرعی

احکام 

فطری
احکام 

عقلی

منبع این حکم 
می تواند

:موارد زیر باشد



قوای حسی

قوای خیالی

باور

قوای وهمی
قوای عقلی

.رسدبتواند به احسن عمل بهمه توان های انسان در حسن گزینی دخالت دارند تا اینکه



خلق حسن های اعتقادی : اولمهارت 

رفتارهوسیلبهاستممکنحسن هااین.می شوندمشاهدهقابلعقیده ایوباوربروزاثردرکههستندحسن هاییاعتقادیحسن های•
عملحسنابهدستیابیدرراآنهانقشپرداخته،حسن هاقبیلاینمعرفیبهمهارتاین.شوندنمایانزندگیسبکیاوگفتاریا

.می کندمعرفی

اهداف رفتاری اهداف توجهی و انگیزشی اهداف شناختی

در اثر این مهارت انتظار 
می رود تفصیل فرد در 

رفتارهای حسن گرایانه اش 
.  نمایان تر شده باشد

مل و توجه یافتن به اعتقادات به عنوان منشأ ع
تقویت آن برای برخورداری از احسن عمل

شناسایی باورهایی که می  تواند به 
ات بروزات زیبا منجر شود یا منشأ بروز

زیبا گردد



کندمیپیدابروزایعقیدهوباورعملیهربا

عقیده 
زشت

مبنای عمل 
زشت

عمل زشت

عقیده 
زیبا

مبنای عمل 
زیبا

عمل زیبا



برخی از اعمال بیه عنیوان پیرچم 
گرایی و دین داری فرد اسیت ارزش

ر و و نیز برخی به عنوان پرچم کفی
.طاغوت است

هر عملی چه زیبا و چه زشت، 
در پشت سر خود اعتقادی 
متناسب دارد که منشأ آن عمل

.است

ل اعتقادات انسان گاهی به شک
حکم یعنیی بایید و نبایید بیه 

.دیگران منتقل می شود
ل  اعتقادات انسان گاهی به شیک

اظهار نظر در رابطیه بیا مسیا ل 
مختل  خود را نشان می دهید و 
البتییه ممکیین اسییت بییه جا یییا 
.  دنابه جا،  درست یا نادرست باش

گاهی اعمال بیه شیکل اعتقیاد و 
باور از فرد اظهار می شود در واقع 
آن کار به عنوان ییک اعتقیاد از 

. رسدفرد به ظهور می



خلق حسن های عاطفی :  مهارت دوم

ه رفتار این حسن ها ممکن است به وسیل. حسن های اعتقادی حسن هایی هستند که در اثر بروز باور و عقیده ای قابل مشاهده می شوند•
حسن عمل این مهارت به معرفی این قبیل حسن ها پرداخته، نقش آنها را در دستیابی به ا. یا گفتار و یا سبک زندگی نمایان شوند

.   معرفی می کند

اهداف رفتاری اهداف توجهی و انگیزشی اهداف شناختی

ا سوق یافتن به رفتارهای زیبا ب
سهولت و به سرعت، هدف این 

زیرا این کار تنها از . مهارت است
ر طریق فعال سازی عواطف امکان پذی

ر همچنین از کارهایی که بر اث. است
.ودنفسانیت است باید جلوگیری ش

قرار دادن حسن های عاطفی در کانون توجه و بهره مندی 
این . از آن در مدیریت زندگی هدف توجهی مهارت است

توجه از ناحیه تمرکز بر منافع این عواطف از یک سو و
ضررهای خواسته های نفسانی از سوی دیگر حاصل 

.می شود

شناسایی معیارهای حسن های عاطفی و میزان 
این اثرگذاری آنها در زندگی و نیز اولویت  دادن به

.  حسن ها از هدف های شناختی این مهارت است
اصل همچنین الزم است فرد به تأثیر زشتی های ح

از عدم کنترل شهوات و خواسته ها و لذت های 
ی در نفس پی ببرد و از افرادی که با این نوع زندگ

.دنیا به جایی نرسیده اند عبرت گیرد



راثدرودارداشیاواشخاصبهانسانکهازتوجهیاستعبارتانسانیعواط 
میداپیاوبهنسبتتعلقیوگیردمیشکلایجذبهوکششاودرتوجه،آن
کند

عواطف 
غیر الهی

به تدریج 
دچار منیت 
و شهوات 

شدن

عمل بر 
اساس 

محبت دنیا و 
تبدیل به سم 

مهلک

عواطف 
الهی

ارزش الهی 
پیدا می 

کند

اثراتش در 
انتخاب عمل 

شایسته 
نمایان می 

شود



کنترل عواط  و محبت ها از جهات مختلفی مورد بررسی است و بر اساس کنترل و
.بروز عواط  صحنه های حسن خلق می شود

یباشداشتهابرازینبایدولیداریدوستراکسیوقتی.

باشیداشتهابرازینبایدونداریدوستراکسیوقتی.

باشیداشتهکهنیستالزمومی خواهیراچیزیوقتی.

باشیداشتهبایدامانمی خواهددلتراچیزیوقتی.

هستیجداییبهمجبورومی آیدخوشتکسیازوقتی.

هستیاوبابودنبهمجبورومی آیدبدتکسیازوقتی.

نآاثردرکهاستاجریپروزیباصحنه هایآمدنوجودبهمنشأمی شودابالغانسانبهالهیحکماثردرکهمحدودیت هااین
.می شودشکوفااوعبودیتقدرتوشدهفعالانساندرونیتوان های



خلق 
حسن های 
عاطفی

کنترل عواط  
خلق کننده 
زیباترین 

صحنه های زندگی شجاعت در انجام 
احکام الهی همراه با 
ادب و تواضع، 
خلق کننده 

زیباترین صحنه ها

ارزیابی خطاهای 
عاطفی 

کنترل کننده 
عواط 

دوستی اهل بیت 
علیهم السالم و 
علما خلق کننده 
زیباترین صحنه ها

مطالعه روایات و 
سیره اهل بیت 
علیهم السالم یکی 
از زیباترین صحنه ها 

خلق شده

رجو  به اهل بیت 
علیهم السالم برای 
خلق زیباترین 
صحنه ها

. وداین قدرت شکوهی عجیب در فرد به وجود می آورد که کمتر از طریق دیگری حاصل می ش

انسان باید در هر حال در صدد کسب رضایت
خداوند باشد و این مسئله گاهی با رضایت

.دیگران همراه است و گاهی نه

برخی مواقع عواطف، افراد را از عدالت داشتن نسبت 
عواطف نداشتن نیز همین . به دیگران ساقط می کند

.پیامد را ممکن است داشته باشد
برخی مواقع فرد با دوست دارم و دوست ندارم های 

اما حتی خطا بودن . خود به خطاهای فاحشی می افتد
آن را هم متوجه نمی شود

ر شود با هر قدر علم فرد به اهل بیت علیهم السالم بیشت
ری را محبتی که به ایشان دارد قدرت خلق حسن بیشت

. خواهد داشت

یره برنامه ریزی نداشتن برای مطالعه روایات و س
ایشان ایشان به منزله فراموشی و نادیده گرفتن

. است
بنابراین مطالعه علمی آثار به جا مانده از اهل

، از بیت علیهم السالم و به کارگیری عملی آن
ی بهترین و زیباترین حسنی است که از کس

.   تجلی می یابد

ند، محبت به اهل بیت علیهم السالم ایجاب می ک
هیچ کاری از کارهای انسان خارج از نظر و رأی 

که به همین دلیل فرد برای این. ایشان نباشد
ست بتواند بیشترین بهره را از این محبت به د

ه آورد الزم است در رویارویی با هر تصمیمی ب
میم کالم ایشان رجوع کند و مطابق نظر آنان تص

.بگیرد و تصمیم خود را اجرا سازد



بسم اهلل الرحمن الرحیم 
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاطه به علمک

دوره مجازی اصول و مهارت های حسن گزینی



حِي  ْْحِن الره ِ الره ِبْسِم اَّلله ُ َو اْسَتوى ُشَّده
َ
ها َبَلَغ أ ناُه ُحْكمًا َو ِعْل َو ََل نَن آََتْ ِِ ْ

ُ ْْ ِِ  ا
ْْ ََ  ََ لِل ََ (14)مًا َو 

(سوره مبارَه قصص)
گونه و هنگاىم َه  نريومند و اكمل شد، حكمت و دانش به او دادمي؛ و اين

!دهينيكواكران را جِا ىم

تقدمي به حضرت قاسم بن الحِن
علمهی الِالم

الم شهد شیرین امام حسن علیه السالم و عسل مصفای امام حسین علیه الس
که با شهادتش بلوغ را بالغ کرد  

شهید همراه شهید قاسم سلیمانی



خلق حسن های رفتاری برای مقاصد فردی:  مهارت سوم

هواسطبهاستالزمفرددیگرعبارتبه.دارندویژهاهمیتخارجدراتفاقیوقوعآندرکههستندحسن هاییرفتاریحسن های•
اینردکهاستاجتماعیگاهیوفردیحسن هااینمقصدگاهی.بیفتدبرایشخاصیاتفاقتادهدبروزرارفتاریخودهنرنمایی

.می شوداشارهفردیمقاصدبهبخش

اهداف رفتاری اهداف توجهی و انگیزشی اهداف شناختی

اصالح رفتارها و حسن شدن آنها 
یکی از مقاصد دین داری است

توجه به رفتار به عنوان یکی از مهم ترین عوامل 
ز حوادث تأثیرگذار در زندگی که تعیین کننده بسیاری ا

. است

ت شناخت عرصه هایی که نیازمند هنرنمایی اس
یکی از ضرورت های خلق حسن  های رفتاری با 

همچنین شناخت نحوه . مقاصد فردی است
رویارویی با مسائل و اشخاص مختلف در این

.  عرصه ضروری است



حسن های زمینه ساز در خلق  زیباترین 
صحنه ها

مقابله جدی با 
ترس، بخل و جهل 
ه شرط دستیابی ب
رفتارهای حسن 

اعتدال در 
حسن های 
زمینه ساز شرط
خلق  سایر 
حسن ها



خلق حسن های رفتاری برای مقاصد جمعی : مهارت چهارم

هم هستند حسن شدن این رفتارها که تعداد آنها زیاد. برخی رفتارها به مقصد ارتباط با دیگران و یا در ارتباط با آنها شکل می گیرد•
 بی توجهی به متقابال. منجر می شود تا توفیقات فرد برای خلق صحنه های زیبا به ویژه خلق زیباترین و نیکوترین حسن ها فراهم شود

تاری از ضمن اینکه هر رف.  این رفتارها باعث شکل گیری صفات سوء در فرد شده و به تدریج فرد را از خلق هر حسنی عاجز می کند
.انسان  به طور طبیعی به سایر افراد هم سرایت می کند

اهداف رفتاری اهداف توجهی و انگیزشی اهداف شناختی

ژهویبهمردمبافردرفتارهایاصالح
درگرفتنقرارودوستانونزدیکان

یامنیت آفرینوامنیتازمحدوده ای
.استمهارتاهدافاز

باالورمنظبهآنهابانیکوودرسترابطهومردمبهتوجه
.استمهارتایناهدافازعملاحسنقدرترفتن

بهمنجرجمعیمقاصدباحسن هایبهبی توجهی
گردیبیماری هایواوشدنمتکبریاوفردشدنمنزوی
.می شود

راانسانتوفیقکهاجتماعیحسن هایشناخت
اهدافازمی سازدفراهمحسن هاسایربرای

استمهارتشناختی



ستدبسیاریموفقیت هایبهدهند،قرارجهتیکدرهمباراخودنیروهایمی توانستندافراداگر
.ارندندرادیگرانباهمراهیتوانوکنندطیرامسیریخودشاندارندتمایلاغلبولیمی یافتند

:کردجستجوزیرموارددرمی توانرامحرویتوامتناعاینعلت

افراد مقاصد اجتماعی را نمی شناسند و نمی دانند با جمع های همگن می توان چه قله هایی را فتح کرد.

جمعی همگن در اطراف نمی یابند، زیرا هر کس در حال و هوای انجام کارهای شخصی است.

سابقه های منفی از کار جمعی دارند  .

کار جمعی کردن را بلد نیستند و از آداب آن اطالعی ندارند به همین دلیل از تشکیل جمع و هم گرا کردن آن و مراعات اصول و
.های کار جمعی برای اهداف مشترك ناتوانندروش



اعمال جمعی بر فردی تقدم دارد مهارت های اصالح و تقویت احسن عمل، با مقاصد 
. جمعی از اولویت و نیز تاثیر  بیشتری نسبت به فردی برخوردار است

شناسایی مقاصد فردی 
و جمعی و رابطه این دو 

با هم

شناسایی صفات
و رفتارهای 
موافق با مقاصد
بهره مندی ازجمعی

جمع های 
موجود

باال بردن ظرفیت
کار جمعی با رفع
نواقص خود

تشکیل جمعی 
ی ساده برای دستیاب
به مقصدی ساده

و شناسایی صفات
ا رفتارهای مخال  ب
مقاصد جمعی

برطرف 
کردن علل 
ناکارآمدی 
جمع ها

ن دانستن قوانی
زندگی در  
فعالیت های 
مشترک و 
جمعی      

ارتقای 
خالقیت و 
ابتکار در 
مقاصد جمعی



برخی از نکات تمرین های فصل

برخی از رفتارها و صفات 
با مقاصد جمعی سازگاری 

لذا برای تحقق . ندارند
حسن با مقاصد جمعی 
الزم است این صفات و 
رفتارها از فرد زدوده 

. شود

هبرفتارهاوصفاتازبرخی
وهم گراییموجبشدت
دمی شوجمعیمقاصدتولید
مداراورفقمثالعنوانبه
استرفتاریخصلتیکه

سهلورفقاشدنزیادسبب
دیگرانبازندگیشدن
.می شود

ردمی توانکهغایتیمهم ترین
یفعال سازگرفتنظردرابتدا
به.استافراددرتواناین

افراداولوهلهدردیگرعبارت
خودکهبداننداستالزم
یجمعمقصد»و«جمعتشکیل»

آنهاشدنجمعدلیل«داشتن
دیگریمقصددنبالبهواست
.نباشند

داشتنناسازگاری
زایکینیزجمعبا

عجمتشکیلموانع
است

یکارهایبهترینازیکی
بهمی توانندهمهکه

دهندانجامراحتی
جمع هاییبهجهت دهی

حضورآندرکهاست
.دارند

یکدرمی شودکهکارهایی
طوربهداد،انجامجمعیحرکت
فردیحرکتدرطبیعی
احیانااگر.دادانجامنمی توان

دبتوانهمنفریکراجمعیکار
جمعآناستمعلومدهدانجام
فعالیتبرایکافیرشدبه

.نرسیده ا ندجمعی

ها می توان مقاصدی که با جمع
به آن رسید به قدری با شکوه 
و بزرگ است که نمی توان به 
دلیل احتمال شکست و یا 
ناکارآمدی افراد از آن صرفنظر 

آموزش کار جمعی باید . کرد
در رأس امور زندگی قرار 

. گیرد

درکهابتکاریوخالقیت
بهباشدالهیمقاصدجهت
زیبای هایبهقطعطور

کشیدهفردبهمنحصر
صورتیدرویژهبه.می شود

الزممراعاتباجمعافرادکه
بهیکهرالهیتقوایدر

هبخودتعیین شدهنقش های
دکننعملوبودهواق خوبی



یک حرکت جمعی کوچک



ترجیح حسن ها نسبت به یکدیگر : مهارت پنجم

ا امکان خلق هشناخت این برتری. هایی داشته باشندزیبایی ها، نیکی ها و خوبی ها می توانند نسبت به هم برتری•
.  برترین حسن ها را برای  فرد بیشتر می کند

اهداف رفتاری اهداف توجهی و انگیزشی اهداف شناختی

اشد کسی که به برترین حسن ها توجه داشته ب
که در به طور طبیعی زیرکی و فراستی می یابد

جاری شدن . رفتار و گفتارش نمایان است
به حکمت از زبان این افراد به واسطه پرداختن

.حسن های برتر پدیدار می شود

جلب شدن توجه به حسن های برتر برای 
ترجیح، موجب می شود قدرت انتخاب حالت

.  بهینه و مفیدتر را در فرد تقویت کند

ت به زیبایی ها، نیکی ها و خوبی ها می توانند نسب
شناخت این . هایی داشته باشندهم برتری

ها امکان خلق برترین حسن ها را برای  برتری
. فرد بیشتر می کند



در ارتباط با طبیعت تأثیرگذار
میزان حسن آفرینی 

ثبت صحنه های 
تحسین برانگیز طبیعت 

مشاهده صفات کمال در 
حوادث

پذیرش سختی ها برای 
حسن آفرینی 

کاستن توقعات از دیگران 

.نیستتصادفیواتفاقیچیزهیچلذا.استقانون مندطبیعتهمانندزندگی
.کندبیشترزندگیبهرامااحاطهوسیطرهمی تواندقوانینباآشنایی
.استاربرخوردبیشتریاهمیتازباالترسیطرهباقانون هایبهتوجه.داردسیطرهدیگرقوانینبرقوانینازبرخی

وجوداتممقاومت.کنندانتخاببقابرایراراه هانزدیک ترینمی کنندسعیتنش هاومشکالتبارویاروییدرموجودات
.استتحسین برانگیزواقعاًخطراتبرابردرآنهاتمهیداتوسختی هابرابردر

دروتاسبرخورداربیشتریحسنازبرساندظهوربهفرددرراکمالیصفتبیشترینبتواندکهچالشیومواجهههر
افتهیبروزکمالیصفاتبهاستالزماحسنانتخابدرترتیببدین.می باشد«احسن»مواجههآننیزانتخابمقام
.کردتوجه

امانند،کاجراآنهاخصوصدرراکمالیصفاتانوا وباشندداشتهگذشتآنهابهنسبتدیگراندارنددوستانسان ها
کهحالیدر.نمی بینندخودتواندرراآنیامی کننددریغدهندقراراحسانورحمتموردرادیگراناینکهازخودشان
-زیادیوکمباچالشبهماومی افتداتفاقدیگرانبافردکریمانهومهربانهرویاروییاثردرکمالصفاتوحسنبروز

.هستیممحتاج بسیارخودشکوفاییبرایدیگرانرفتاریهای

برایردفکهقدرهر.شدمتحملرابیشتریزحمتاستالزمباارزش تروباالترحسن هایبهدستیابیبرایاوقاتگاهی
.شدخواهدنیزآنسختیپذیرایباشدداشتهبیشتریآمادگیحسن،دریافت

مشاهده حسن از طریق مَثَل 
موقعیتیدرموضوعیمشاهدهمعنایبهمَثَل.استمَثَلازبهره مندیحسن،پذیرشومشاهدهآموزشراه هایازیکی
می یابراباالتروبیشترحقایقمشاهدهقدرتفردآنازپسکهاست



چهارم، احسان و حسن خلقفصل 

ی و حُسن در این فصل به بهترین شیوه احسان به دیگران که باعث خلق زیبایی های رفتار
اطی با برای این منظور الزم است بهترین و مؤثرترین شیوه های ارتب. خُلق است می پردازد

.دیگران مورد بررسی قرار گیرد



یی یکی از مهم ترین موقعیت های ظهور خوبی و بدی، زیبا
روابط بین و زشتی، شایستگی و ناشایستگی 
.انسان هاست

در ( یخوبی، زیبایی، نیکویی و شایستگ)ظهور حسن به 
واند گفته شده است که می ت« احسان»ارتباط با دیگران، 

ویت در فرد تقعلم به معیارها و ارتقای مفهوم حسنبا 
.  شود و روز به روز جلوه بهتری داشته باشد



م؟هستینیازمندهایتوانمندیچهبهدیگرانبابهترارتباطداشتنبرای

خالقيت های 
فکری 

مدیریت فرد 
بر نفس خود

مهارت های 
رفتاری 

توانمندی ها
ی اندیشيدن



لْعِلْمَ وَ اطْلُبُوا اقَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم یَقُولُ
. تَزَیَّنُوا مَعَهُ بِالْحِلْمِ وَ الْوَقَارِ

به دنبال علم بروید و خود را با حلم و وقار آراسته 
.سازید

36، ص 1، ج(اإلسالمیة-ط )الکافی 



به دیگران احساندر اثر فعال شدن توان 
در فرد شکل می گیرد و به اخالق حسنه 

. می شودهمان میزان فعال 



بسيار اهميت دارد، زیرا انتقال کالم اساس ارتباط بين گفتگو کردن در احسان کردن به دیگران، 
. را با کالم بيان می کنندافراد مقاصد خود انسان هاست و معموالً 



حسان را اگر کسی نتواند در صحبت کردن شایستگی الزم را داشته باشد توان ا
.نیز نخواهد داشت



برای سنجش رفتار و گفتار زیبا 
!خودت کافی نیستی



ود انسان به آراستن اعمال و افعال خمیل فطری 
قرار گیرد محور مسیر هدایت این میل اگر در 

ایجاد کننده های جلوه های حسن در زندگی 
.انسان می شود که مورد رضایت خداوند است

اما 

، دچار انحراف می نباشداگر در مسیر هدایت 
شود شود به سمت جلب منفعت دنیا کشیده می
.تکه جنبه زینت و مشغولیت های ناپایدار اس



:برای آراسته کردن گفتار و کردار خود الزم است

 باشیمبه شخصیت و حساسیت های دیگران، علم و شناخت داشته

 عقلی رجو  به معیارهای

 احکام الهی عمل بر اساس

همت برای دستیابی به حقایق و مقاصد بلند

 توکل به خداوند و توسل به اهل بیت علیهم السالم



رانمختصاتسنجیخودنسبتبهدیگ
وبالعکس

احسانارتقای
بهدیگران

برخوردبا
توقعات



مهارت اول، مختصات سنجی خود نسبت به دیگران و بالعکس

ر اساس است که الزم است آن را شناخته و بشأنیدارای علم، سن، جنسیت، نقش، مسئولیت های اجتماعی اش هر کسی به نسبت •
. پیدا می کندتنها با این مختصات سنجی احسان معنا. هستند برخورد کنددارای شأن پایین تر یا باالتر و یا هم ارز آن با افرادی که به ظاهر  

اهداف رفتاری اهداف توجهی و انگیزشی اهداف شناختی

وسنجیدهبرخوردهایداشتن
افراد،بامتناسبوادبرویاز

.استمهارتاینهدف

وخودبهخوبیهاینیتداشتنباافرادگاهی
وواقعیاحسانبهتوجه.می زنندلطمهدیگران
.استمهارتاینهدفتوقع زاوظاهرینهعمقی،

.

بروزوجمع هادرخودحدودوحدشناخت
اینهدفحدودآن،بامتناسبرفتارهای

.استمهارت



دردیگرانبرابردررفتارهاآراستگی
بامتناسبفردکهمی دهدرخصورتی

شأنواجتماعیعلمی،فکری،ویژگی های
طهرابدرفرزندیامادرپدر،.کندرفتارآنها

برخوردنوعسهتوانندمیموضوعیکبا
کنندابرازخودازمتفاوت



اشته کسی دارای موقعیت اجتماعی باالتری است که والیت بیشتری بر دیگران د
.  این والیت بر اساس حکم خداوند به فرد تفویض می  شود. باشد

افراد متخصص در 
رشته ای نسبت به 
افرادی که در آن 
رشته تخصصی ندارند
والیت دارند

افراد با علم و تقوای 
بیشتر امین ترند و 
والیتشان نسبت به
افراد با علم و تقوای 
.دکمتر، بیشتر می باش

سرپرستان فرد چه
سرپرست ظاهری و 
چه علمی بر فرد 
ر والیت دارند و از نظ
رتبه باالترند

کسانی که 
ا مسئولیت کاری ر
تقبل کرده اند، از
به نظر رتبه نسبت

آن کار دارای رتبه
باالتری هستند

افراد با سن و تجربه
بیشتر از نظر رتبه

.باالترند



با هر کسی در جامعه چه نسبتی داریم و چگونه باید رفتار کنيم؟

اطاعت و 
حرف شنوی

رتبه باالتر

رتبه 
پایين تر

رعایت ادب..( پدر، مادر،همسر،مدیر،عالم،ولی فقيه و)مثل 

هم رتبه
بزرگ 
شمردن

..(خواهر، برادر، همکار، دوست و)مثل 
با عظمت و شکوه یاد 

کردن

انصاف و 
احساس مسئوليت...(فرزند، کودکان، کارمند و)مثل مدارا



؟وقتی اوضاع خوب پیش نمی رود چه کنیم

عقل و شرع رجوع پيوسته به 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOVbTQAYMtcELRoNorA

gUGj1WSiBfr11QU7hmBa0N0j2k7Xw/viewform?usp=sf_link



برخورد با توقعات : دوممهارت 

 کننده توان مراقبت خود از داشتن انتظار ناراحتدر این مهارت به ارتقای توأم دو توان می پردازد، توان اول باال بردن •
. جای دیگراندوم برخورد عاقالنه، مدبرانه و زیبا در برابر انتظارات معقول یا نابو توان یا به سختی اندازنده دیگران و 

اهداف رفتاری اهداف توجهی و انگیزشی اهداف شناختی

های در صورتی که فرد در خواسته
خود از دیگران معقول عمل کند و در

های معقول یا رویارویی با خواسته
نامعقول دیگران زیبا و شایسته 

برخورد نماید حسن را از خود ابراز 
.   کرده و احسان را آشکار ساخته است

ورد باال بردن معقول کردن توقعات خود و خالقیت در برخ
. با توقعات نامعقول دیگران است

.

حوزه انتظارات خود از دیگران را شناخته و بر 
اساس اخالق و توان  آنها به ایشان رجوع صورت 

ا پذیرد و نیز الزم است انتظارات دیگران از ما ب
واقعیت های زندگیمان هماهنگ باشد و در صورت

ت این ناهماهنگی نسبت به اقداماتی که الزم اس
.      انجام شود شناخت داشته باشیم



دو گام اساسی در برخورد با دیگران

اصالح انتظارات
خود
از دیگران

ر تقویت صبر و تحمل د
ان برابر اشتباهات دیگر
و باال بردن قدرت 
پوشش خطا



چیست؟درخواست از دیگران راه و رسم 

شانتوقعاتبه دیگران در روبرو شدن با قاعده احسان 
چگونه است؟



برخوردبارفتارهایمناسبونامناسب:مهارتسوم

رخورد با دیگران بر اساس حکم خدا و عرف معقول تعیین می شود شناخت و مراعات بنامناسب یامناسب برخورد•
.  مناسب خود و دیگران راز احسان به دیگران است

اهداف رفتاری اهداف توجهی و انگیزشی اهداف شناختی

رفتارهای حَسَن رفتارهایی خارج از 
ر ها و القائات محیطی، و متکی بعادت

ه به زیبایی های فطری و عقلی است ک
. واسطه شرع تنظیم می شود

فرد الزم نیست در برابر برخوردهای نامناسب دیگران
بدین منظور الزم. برخوردهای نازیبایی از خود بروز دهد

.  است مهارت های برخورد با این رفتارها را بداند
.

ار در این مهارت فرد نسبت به نحوه شناخت رفت
ان مناسب و نامناسب آشنایی یافته و زمینه احس

.به دیگران را در خود تقویت می کند



عکس العمل متفاوت نسبت به برخورد مناسب و نامناسب

رفتار 
شاکرانه و 
مناسب تر

برخورد 
مناسب

فته به معنای چشم پوشی است که در این صورت برخوردهای نامناسب دیگران نادیده گر
.می شود

برخورد 
نامناسب

برخورد 
مناسب

خورد به معنای حمل به خوبی است که در این صورت سعی می شود به جنبه های مثبت بر
.دیگران توجه  شود

عفو

از ای باالتر و به معنای جبران بزرگوارانه است که در این صورت سعی می شوددر مرحله
کمک ها و کمبودهای افراد، برایتبعات برخوردهای نامناسب جلوگیری و با درک نیازمندی

.به ایشان تالش نمود

صفح 

غفران 



از به دیگران ایجاب می کند هر کسیقاعده احسان 
که مواجهه با آن را دوست ندارد اخالقیهر 

.  اجتناب کند

ا زیرا همانطور که این رفتارها موجب اذیت ما می شود، دیگران ر
به آنهاستخالف احسان نیز آزار می دهد و آزار دیگران 



رفتارهای مناسب و نامناسب را طبق چه قاعده ای بشناسيم؟

.باشدشرعیچارچوب هایوحدوددر1.

.باشدمقابلطرفتوانوظرفیتحددر2.

.نشودمقابلطرفبهاهانتوشخصیتتخریبموجب3.



افزایشبرایهاییخالقیتچه
بابرخورددرآراستگیوزیبایی
؟باشیمداشتهتوانیممیدیگران



برخورد با ذهنيت ها: مهارت چهارم

و کنترل خیالبرای این منظور الزم است با . در برخوردها الزمه هر گونه احسانی استمقابله با انوا  ذهنیت 
.     رخورد کند، دیدگاه خود را نسبت به آنها به گونه ای نماید که بتواند با نیکی و زیبایی با آنها بپاک سازی افکار

اهداف رفتاری اهداف توجهی و انگیزشی اهداف شناختی

بارابطهدرخودرفتارهایاصالح
ققتحومابادیگرانرفتارودیگران
مهارترفتاریاهدافازاحسان،

.است

سبتنخودرفتارهایاحتمالینواقصرفعبهنسبتتوجه
اهدافاز.می شودپدیدارذهنیتاثردرکهدیگرانبه

..استمهارتتوجهی

بهنسبتخودذهنیت هایازارزیابیداشتن
شناختیاهدافازآنشناختیاصالحودیگران
ذهنیت هایشناختهمچنین.استمهارت
برطرفواشتباهشانهایبرخورددردیگران
آنانبرخوردهایاصالحبرایذهنیت هاآنکردن

.استمهارتشناختیاهدافدیگراز



ذهنيت چيست؟
ماذهندرمثبتچنداننهشخصیتیکسیازکهاستافکاریمجموعهکسیبارابطهدرذهنیتازمنظور•

.باشدنادرستیادرستاستممکنذهنیتاین.می سازد



فردی که ذهنیت ندارد بر اساس همان لحظه و رفتارها و باورهای 
.بروزیافته در همان زمان تصمیم گیری می کند

.چنین افرادی نادرند و الزم است ما به سمت چنین افرادی حرکت کنیمالبته 



عالم،خوبانسمتبهحرکت
بهشدنترشبیهسمتبهحرکت
عامهازگرفتنفاصلهوخوبان
اشتباهرفتارهایوباورهاومردم



چگونه علت ذهنيت های را کشف کنيم؟

کهاستناراحتی هاییعلتبهتوجهدیگران،بارابطهدرمنفیذهنیت هایکش راه هایازیکی
ودمی گیرشکلماخودحساسیت هایاساسبرمنفیذهنیت هایازبخشی.داریمدیگرانازخود
دهمشاهرفتارهایبهودادهنشانواکنشآنهابهنسبتدرونیهایحساسیتآنوجوددلیلبه

.دهیممیتعمیمخودقبلیشده

انگیزه هایبهنسبتبی جهتنبایدهیچ کسیعنی.مسئولندیکدیگربرخوردهایبهنسبتافراد
آنهاارهایرفتبهنسبتدیگرانکهکنندکارینبایدنیزوباشندداشتهقضاوتکسیرفتاری
.باشدداشتهنادرستیقضاوت



ایجادکههمانقدر
می تواندتلخخاطرات

تلخییادآورافرادبرای
شیرینخاطراتباشد،

رابرخوردهامی تواندنیز
.نمایدجالبوشیرین

شناخت خاطرات شیرین 
و تاثیر آن در رفتار



برای اینکه خاطرات شیرین بر خاطرات تلخ غلبه کند و ذهنیت های منفی ایجاد شده 
:به تدریج پاك شود اقدامات زیر بی تأثیر نیست

انعطاف و همواری نشان دادن 
در روبرو شدن با سخنان 
نسنجیده یا نامناسب 
دیگران، عبور از موضو  و 
مشغول شدن به کاری یا 
-حرفی دیگر به جای پاسخ

دهی و  موضعگیری فوری

ذکرقدرتبردنباال
الهاموخوددرالهی
ذکرقدرتازگرفتن

استفاده از سخنان 
سنجیده در برخوردها 

رای تلقین در داشتن قدرت ب
ارتباط مؤثر و در نتیجه 
کنترل ذهنیت های منفی 

خود و دیگران 

-هتوجه به موقعیت ها و تجرب

های موفقی که در کنترل 

ذهنیت ها شده و سعی در 

کشف علل آن و بهره مندی 

از مدل به دست آمده از آن 

توجه به موقعیت هایی که 
عدم کنترل مشهودی در 
مواجهه با ذهنیت ها شده و 
سعی در کش  علل آن و 
بهره مندی از مدل به 
دست آمده از آن 



:اقدامات زیر موثر استبرای پاک کردن ذهنیت های خود از دیگران 

.قدرت حسن ظن خود به دیگران را افزایش داد•
.از تعمیم مسا ل منفی که مشاهده کرده ایم به دیگران پرهیز کرد•
.از قضاوت نسبت به رفتارهای دیگران برحذر بود•
به جای . )از پیش بینی های غیرضروری نسبت به برخوردهای دیگران خودداری کرد•

.(ت داشتهای مثببینیهای منفی نسبت به برخوردهای آینده دیگران،  پیشبینیپیش



در این رابطه شایسته است اقدامات . های احسان آنها موثر استایجاد خاطره شیرین برای خود و دیگران در به وجود آوردن زمینه

:زیر  صورت گیرد

باشیمداشتهراشیرینخاطرهایجادقصد.

باحتیکردن،خوشحالودادنهدیهمانند.دادافزایشوکردایجادمی آورد،وجودبهشیرینخاطرهکهراموقعیت هایی
.گلاهداییاسادهخریدی

بکوشیمآنثبتبروکنیمتلقییادماندنیبهوشادصحنه ایعنوانبهراهستیمنزدیکانکناردرکهموقعیتیهر.

تندحث هایبلذا.می کنیمزندگیکودکانکناردراگرویژهبهبپرهیزیمجدبهمختلفموقعیت هایبیهودهکردنتلخاز
.کنیمسپریرااوقاتمنشیبزرگوصلحباوگذاشتهکناررابی نتیجهو

…..



مراقبت از تخریب دیگران 
زمینه الزم برای از بین بردن 

ذهنیت ها 

هطعنواسطهبهمنفیذهنیت هایاساس
وطعنهاین.می آیدوجودبهسرزنشو

رظاهغیبتصورتبهمی تواندسرزنش
افرادبهمستقیممواجهدریاوشود

.یابدانتقال



کهتاسسالمیدعاهامهم ترینازیکیاستمؤثربسیارذهنیت هاکردنباطلدردعاییادبیاتداشتن
.استشدهتوصیهبرخوردهاانتهایدردعاایننیز.استشدهتوصیهآنبهبرخوردیهرابتدایدر

واستخخداوندازداردکهموقعیتیوشأنبامتناسبکسیهربرایمی توانکهدعاهاییسالمبرعالوه
.سازدفعالراصدقوخیرخواهیمی تواند



ارتقای احسان به دیگران  : مهارت پنجم

ر صورتی که د. ارتقای احسان به معنای باال بردن توان اراده خوبی، نیکویی، آراستگی و شایستگی به دیگران است•
این توان افزایش پیدا کند صحنه های بیشتری از حسن را می  تواند خلق کند 

اهداف رفتاری اهداف توجهی و انگیزشی اهداف شناختی

احسان هایارائهقدرتکهکسی
می تواندوداردرامتنوعومتعدد

ظرفیتدهدارتقاراخوداحسان های
برابردرویافتهتوسعهوجودی اش

بیشتریعملابتکارازدیگران
.استبرخوردار

اییزیببهکردنخوبیدرخالقیتبهتوجهشدنمعطوف
.استمهارتاهدافاز

ادندتوسعهوقبلیاحسان هایبهنکردنبسنده
.استاحسانشناختنیازمنداحسان ها



برای احسان کردن به دیگران به چه شناخت هایی نیازمندیم؟

شناخت 
نسبت به 

حسن
شناخت افراد

شناخت 
موقعيت 



دانستن حکمت هایبرای فهم و ارتقای حسن برای تقویت احسان، 
اس آن بسیار مهم است، زیرا بر اسزندگی و نیز قوانین عبرت آموز

.  فهم حسن است که بروز حسن اتفاق می افتد



آگاهی از شروط موفقیت و ناکامی•
دستورات با اعلم یا اعلموا•
امر و نهی های خداوند و معصومین علیهم السالم •
حقایق و قوانین یاد شده در رابطه با زندگی•

ارتقای فهم ارزش و ضرورت احسان •
فعال کردن تعقل موجب تقویت احسان•
ترک گناهان زمینه ساز احسان •
شکر نعمت ها تقویت کننده احسان•

هر قدر فرد در این زمینه خود را تقویت نماید، 
باعث نفوذ اثر عمل بر دیگران می شود، زیرا 
ل تأثیرگذاری هر عملی وابسته به اخالص آن عم

.  است

قانون برخورد یکسان با محسن و •
کردنمسی 

قانون برترین احسان ها•
قانون احسان  بی جا•
قانون احسان در برابر احسان•
قانون احسان به برادر دینی •
قانون برترین احسان•
فهم معیار برای ترجیح بین اتمام •

احسان قبلی یا شرو  یک احسان 
تازه



برخورد های سازنده با جدال احسن: مهارت ششم

ا با جدال احسن یکی از شگردهای برخورد با دیگران است که می تواند آنها را به خوبی و درستی داللت دهد و آنها ر
.   دنداشتن این توان موجب کم حوصلگی در رفتارها و ترك بسیاری از صحنه های آموزنده می شو. حق مرتبط کند

اهداف رفتاری اهداف توجهی و انگیزشی اهداف شناختی

ه افزایش توان ارتباط با دیگران ب
ویژه در مواردی که باعث ایجاد تنش
می شوند و یا الزم است با استمرار

ال برخوردهایی حقایقی به آنها انتق
.داده شود

الزم است افراد رفتارها و گفتارهای خود را با جهت گیری
این در. آموختن و عطا کردن نسبت به دیگران اظهار کنند

صورت الزم است فرد به احسان در آموزش نسبت به 
. نددیگران توجه داشته باشد و روز به روز آن را تقویت ک

شناخت موقعیت های الزم برای جدال احسن یکی
. از اهداف این مهارت است



جدال احسن به معنای رویارو کردن افراد با حسن است که یکی 
.از وجوه احسان به شمار می رود

.استآنلوازمازبرخوردهادرصبرواستمرارداشتن•

آندیگرزملواازناشایسترفتارهایباانعکاسدرغیرمنطقیوتالفی جویانهرفتارهایدرنیفتادن•
.است

لوازمدیگرازافتادهاتفاقپدیده هاونعمت هاباکهالهیحسنجلوه هایدادننشانهمچنین•
.استاحسنجدال



برخورد های 
سازنده با جدال 

احسن

ایجاد بسترهای الزم 

برای گفتگوهای سازنده

ارزیابی توان جدال 

احسن 

ارزیابی توان جدال 

احسن

بهره مندی از سؤال 

در گفتگو

برنامه ریزی برای مفيد

شدن برای دیگران

برنامه ریزی برای آداب 

جانبی گفتگو و 

رویارویی شایسته 

در ود را برای ایجاد جریان رشد و هدایت در جامعه الزم است صحنه هایی به وجود بیاید تا افراد بتوانند با آرامش و خوبی نواقص و ایرادهای خ
.مواجهه با هم برطرف نمایند

هر قدر فرد جدال کننده از طهارت 
او بر بیشتری برخوردار باشد، تأثیرگذاری

همچنین هر . دیگران بیشتر خواهد شد
قدر آرامش فرد بیشتر باشد  قدرت 

.          بیشتری خواهد داشت

در هنگام گفتگو الزم است حال طرف مقابل لحاظ
نان شود و با  توجه به معلومات و سطح تفکر او، سخ

ر از سخنان اضافی و حاشیه ای که س. رد و بدل گردد
لت و ته ندارد نیز خوداری شود، مگر اینکه بنا به ع

.  خاصی باشد

.  استفاده از سؤال در جدال احسن یکی از شیوه های مهم در به کارگیری فهم مخاطب است
.بدین ترتیب سعی می شود از سخنان طرف مقابل برای فهم خود او استفاده کرد

شناخت مهم ترین نیازها در جامعه و آمادگی
رد برای جوابگویی آنها در حد توان، تعامل ف
نی را با دیگران جالب و امکان گفتگوی طوال
و دنباله دار و مفید را فراهم می سازد

قبول عذر 
بخشش

سانمقابله با بدی دیگران به وسیله اح
احسان به عنوان شکر نعمت
محو بدی های خود با خوبی ها
برخورد از روی علم و حلم



فصل پنجم، هنرنمایی با حسنه 

رای این ب. در این فصل ضمن بیان معنای حسنه به چگونگی پدید آوردن آن پرداخته است
تواند منظور الزم است فرد بتواند در برابر نامالیمات و افراد ناسازگار هنرنمایی کند و ب

. بیشترین تدبیر را برای هدایت خود و آنها به کار بندد



در معروف خوبی آن نزد . استمعروف همانند حسنه
شناخته شده است و در حسنه ویژگی معلوم و همگان 

. حُسن بارز است و به عیان قابل مشاهده است



فی علیه السالم را حسنه ای معرمنین دوست داشتن امیرالمؤ
معلوم بنابراین روایت. کرده است که بدی به آن ضرری نمی رساند

است آن گرایشی و نوعی دلبستگیکه جنس محبتمی شود 
رار دهد باشد و زندگی را به گونه ای تحت تأثیر قحسنهمی تواند 

.که فرد را از گزند هر سیئه و بدی دور سازد



شکرحُسن خُلقحياصدق

:دبه واسطه برخی از صفات خداوند حسنات را در زندگی انسان جاری می کن



مهارت های شناخت حسنه:  مهارت اول

بهرغبتومیلآنهامعرفیوشناساییبالذانمی گیردقراررغبتوتوجهموردنمی شودشناختهاینکهخاطربهحسنهگاهی•
قراراستقبالموردخوبیجایبهبدیگاهیوکردهخودنماییبدی هاحسناتبودنناشناسصورتدر.می شودتحریکآن

.می سازنددورسیئاتمعرضازراخودبشناسندراحسنهمصادیقافرادقدرهر.می گیرد

اهداف رفتاری اهداف توجهی و انگیزشی اهداف شناختی

ی دوری از سیئات در عمل و رفتار یک
دیگر از محاسن توجه و شناخت 

.     نسبت به حسنات است

ه آن وقتی افراد نسبت به حسنه آگاهی یافتند فطرتاً ب
هدف توجهی و . اقبال می کنند و پذیرای آن هستند

در فرد انگیزشی این مهارت برانگیختن چنین حس مثبتی
.  و جامعه است

شناخت حسنات و سیئات همراه با معرفی اثرات
وجودی و ماندگار حسنات و تبعات و هالکت 

دائمی سیئات، از مقاصد این مهارت است



مهارت های شناخت حسنه

دعا از خداوند 
برای توفيق 
و حسنه در دنيا

آخرت



ن که منافع آن دیده شود و مورد تحسيدار جاری و ادامهحسنی است حسنه
.  افراد عاقل قرار گيرد

از آن مشاهده شود و هيچ جای تحسينجاری که ضررهای سوئی است سيئه
.جانب افراد عاقل نداشته باشد



برخی از ویژگی عمومی همه سيئات را بر اساس آیات نورانی قرآن

ه طور جزای هر سیئه سیئه ای مشابه را تولید می کند و فرد را به بدی بعدی می کشاند و ب
.طبیعی منجر به آسیب رساندن به دیگران می شود

در اثر هر سیئه ای ذلت و خواری فرد را فرا  گرفته و او را ناخوش می سازد.

به واسطه سیئه  رابطه فرد با افرادی که خوبی می کنند قطع می شود.

ناخواسته دیگران از او آزرده می شوند   .

فرد در روابط با دیگران دچار اختالل می گردد.

بینی فرد را نسبت به اطراف و وقایع به شدت می کاهدخوش.



معروف کارهای خیری است که در بین مردم شناخته شده است و حسنه 
.  کارهای حسنی است که در بین مردم معروف شده است

ودمعروف از جهت داشتن آراستگی و زیبایی و جلوه گر شدن، حسنه ناميده می ش

نمونه ای از معروف مانند رعایت پوشش اسالمی، اقامه نماز جماعت، 
در صورتی که با خوبی و آراستگی ...برطرف کردن معضالت مردم و

یل تبد« حسنه»همراه شود و بتواند جریانی را در جامعه ایجاد کند به 
. می شود



:برخی از خصائص حسنه عبارتند از

دین و شریعت به آن تأکید دارد.
می تواند به خوبی و زیبایی و آراستگی انجام گیرد.
مشارکت عمومی را برای جریان سازی حُسن مهیا می کند.
عملی خیر نسبت به دیگران است و موجب یکپارچگی و هماهنگی با دیگران

.می شود
با تحقق آن صفات کمالی دیگر نیز فعال می شود.
در اثر آن اجر دنیا و آخرت نصیب فرد می شود.
پوشاننده بدی ها و آسیب های اجتماعی است.



مهارت های خَلق حسنه: مهارت دوم

ا عقل مشارکت در حسنه یا به وجود آوردن حسنه نیازمند داشتن مهارتی است که از ناحیه توجه به وحی و شرع ی•
.   و فطرت به فرد القا می شود

اهداف رفتاری اهداف توجهی و انگیزشی اهداف شناختی

لوه حسناتی که در زندگی انسان ج
می کنند، اغلب در رفتارها و 
یله گفتارها انعکاس یافته و به وس

ار زیبایی که ایجاد می کنند ماندگ
ن و می شوند و سبب هنرنمایی انسا

.  جامعه می شوند

سهولت در مشارکت امر حسنات و به وجود آوردن آن 
. در اثر این توجه ممکن می شود

دن در صورتی که فرد نسبت به نحوه پدیدار ش
یک حسنه آگاهی داشته باشد می تواند از 
ود موقعیت هایی که برایش در این زمینه به وج

.  می آید نهایت استفاده را بکند



نيازمندی های به 
آوردن وجود 

حسنه و خلق جلوه های 
زیبا

هبينش آگاهان/بصيرت

به کارگيری /توانمندی
امکانات و توان ها

قرار /اخالص در عمل
گرفتن در عرصه عمل



انواع حسنه

رد انسان متناسب با مراتب وجودی که دا
می توان حُسنی از خود بروز دهد و بر اثر

.اردآن نقشی زیبا را از خود به یادگار گذ
ه زیبایی های به یادگار مانده از کسی ک

فت فکر، ایده، باور، اعتقاد، صنشان از 
قابل تحسین دارد، حسنه و رفتاری

.  هستند
فطری
اخالقی

جهادی



مهارت های 

خَلق حسنه

ارزیابی 

حسنه آفرینی 

خلق حسنه با 

انجام دستورات 

الهی    

خلق حسنه با 

کارهای 

روزمره

خلق حسنه با 

ترک سيئه 

سعی در تقویت 

حسنات مادر 

خلق حسنه با 

مشاهده حسنات 

و ترک مشاهده 

سيئات 

المالسپذیرش والیت اهل بیت علیهم / دین داری/ تقوا

ی و مبنای توجه به توحید ربوببر •
.عبودیت خالصانه او انجام شوند

بدون تکل  و با سهولت انجام •
.شوند

سعی شود تا حد امکان بدون نقص•
.انجام شوند

بعد از انجام به واسطه رفتارهای •
.   نابخردانه باطل نشوند

صلوات بر پیامبر اکرم صلی اهلل•
آلهعلیه و 

تألی  با مؤمنین•
عیادت از مریض•
صدقه •

. ی شودسیئات از نظر کمی و کیفی سیئاتی است که از ناحیه زبان ناشی مبیشترین 
اهنجار فرد بدترین سیئه، بدزبانی و دشنام و تحقیر دیگران است که نشان دهنده وضعیت ن

.است

محبت اهل بیت علیهم السالم و نیز
مه تقوا بزرگ ترین حسناتی است که ه
ار زندگی انسان را تحت تأثیر خود قر

از این قبیل حسناتی که کل. می دهد
د زندگی را تحت تأثیر خود قرار می ده

.دکرتعبیر «  حسنات مادر»می توان از 

مشاهده حسنات دیگران برای 
ین ا. حسنه آفرینی بسیار آموزنده است

کار با مشاهده عینی افرادی که واجد 
م، دیدن فیل.  حسنه اند، محقق می شود

مردم خواندن کتاب، گفتگوی سازنده با
نیز  می تواند این مشاهده را حاصل... و 

.کند



مهارت های موعظه حسنه: مهارت سوم

بهحسنهموعظهومی کندتأمینراحقیقیمنفعتومصلحتکهاستاموریبهدادنسوقویافتنسوقمعنایبهموعظه
مهارتاین.می شودحاصلهدایتبهفردرغبتومیلاثردرکهاستیافتنسوقودادنسوقاینآراستگیوشایستگیمعنای

.می پردازدحسنهموعظهبروزبرایرغبتومیلاینتقویتبه
اهداف رفتاری اهداف توجهی و انگیزشی اهداف شناختی

گسترش موعظه حسنه در جامعه و 
تقویت حسن آن منجر به 

جریان سازی حسنات می شود و 
قدرت فرد و جامعه را در دریافت 
. هدایت به وضوح گسترش می دهد

در این مهارت سعی می شود توجه به موعظه حسنه به . 
گونه ای فعال شود که از ذهنیت های اشتباهی که در 

.خصوص آن در جامعه وجود دارد فرد فاصله بگیرد

شناخت موعظه حسنه و جایگاه آن در اصالح فرد
همچنین . و جامعه یکی از اهداف این مهارت است

شناخت چگونگی بهره مندی از آن در فعال شدن
هنرنمایی حسنه توسط فرد مقصد مهم مهارت 

.است



متواضعانه، مهربانانه، عالمانه، به جا و همراه گفتار و رفتاری موعظه حسنه 
انسان  مؤمن، اهل تدبیر است که برای جریان سازی حسن در زندگی از 

صادر می شود و  نتیجه آن به صورت پسندیده و ستودنیعمل، تفکر و ذکر 
.ماندگار می شود



گاهیودرستتصميم گيری هایبرایافرادتحریکبرایگاهیحسنهموعظه
حقجریانیایجادقصدبهگاهیورفتارهاوباورهااصالحمنظوربه

.می باشد

وعظهممحتوایازراتأثيربيشترینمی کندموعظهکهکسیحالتهردر
وعظدارایفرداستالزمبيرونیوعظازقبلزیرااستکردهدریافت
.کندتالشخوداصالحبرایدیگراناصالحازقبلوباشددرونی



الحدیگران به اصراهکار ورود به عرصه فراخواندن مامور مخفی درونی استخدام 

مشاهده خود و گفتگو با خود کار واعظ درونی 
متناسب با اتفاقات و سپس ارجا  یافتن به معیارهای 

مأمور در این صورت فرد در هر رویدادی . حق است
برای خود قرار می دهد که می  تواند مراقبی 

موقعیت های خطا و لغزش را نشان داده و از ورود به 
. آن خودداری کند



اشتیاقباالبردن
شدنموعظهبه

تاموعظه
کردن

توانافزایش
بالغتدرکالم

باالبردنقدرت
اثرپذیری
مواعظ

گرفتنقرار
معرضدر
تقویت واعظ دیگرانوعظ

درونی 

همراهکردن
یباشیوههاموعظه

جذابهنری



دروپویاترجامعهآنباشندمایلبیشترموعظه شدنبهجامعهیکافرادقدرهر
.استتکامل ترحال

بهباشدموعظه شدنازبیشموعظه کردنشانبهمیلجامعهیکافرادقدرهر
.می شوندمبتالبیشتریاخالقیمعضالت

ندنزدیک ترهالکتبهباشندموعظهبهبی رغبتوبی میلجامعهافرادقدرهر.



و رغبت سه عاملی است که موعظه را جلب توجه و خوب شنيدن ، خوب دیدن
. دارای اثر می کند

آماده کند قدرت پذیرش در او دریافت نور علم هر قدر فرد خود را برای 
ناميده است و خشيتخداوند این حالت پذیرش را در قرآن . زیاد می شود

. در انسان معرفی کرده استاساس همه تحوالت این حالت را 

حسنهشدنموعظهمحکمبودنمطالب

صبردربرابررفتارهاینامناسب سعیدرعملبهمواعظ

تری برخی از مواردی که باعث می شود افراد نسبت به موعظه  تأثير بيش
:بپذیرند عبارتست از



ت و اسميل به موعظه شدن ، عامل مهمی بر تغيير و اصالحتصميم جدی بر 
قعيت ، عامل مهمی  در دوری از موعظه در این موانعطاف نداشتن برای تغيير

.    است

همراه شود می تواند نفوذ پيام ها را شيوه های بالغی موعظه وقتی با 
هر گونه تحقير و کسی که دیگران را موعظه می کند باید از . افزایش  دهد

خودداری نمایدادبيات تحقيرآميز

ایجاد انس و مالطفت قبل از موعظه موجب 
.اثربخشی بيشتر آن می شود



مهارت های ترویج حسنات: مهارت چهارم

هم و توجه به این م. یکی از وظایفی است که منافع آن به همه مردم می رسدحسنات مشارکت در حسنات و ترویج •
.این مهم تنها در اثر باال بردن توان جمعی  فرد محقق می شود. ترغیب به آن، هدف این مهارت است

اهداف رفتاری اهداف توجهی و انگیزشی اهداف شناختی

ه اقدام به مشارکت در برنامه هایی ک
دارای مقاصد الهی است و تقویت 
هم گرایی و سازگاری با جمع های 
.  مثبت، از اهداف این مهارت است

ه وقتی منافع جاری شدن حسنات در جامعه معلوم شود ب
در . دطور طبیعی میل به مشارکت در آنها گسترش  می یاب

اوند این صورت افراد سریع تر و چابک تر به به رضایت خد
.نایل می شوند

که شناخت ضرورت مشارکت و ترویج در حسناتی
به صورت جمعی انجام می شود و نیز به فرد 
. اولویت بندی مشارکت ها حسن محور را می دهد



است که ، بزرگ ترین گناهیزندگی مردم و نيز خيرات اجتماعینسبت به بی تفاوتی
د و خوبی ها منزوی می شوزیرا در اثر این بی تفاوتی . کسی می تواند داشته باشد

.گمراهی شایع می گردد

است که واجب های الهی از بزرگ ترین امر به معرف و نهی از منکر و جهاد در راه خدا 
در جامعه می شود و اگر نباشد جامعه و جمع ها به هالکت موجب زنده کردن امر خدا 

.  کشيده می شوند



ها گسترش خوبی ها بدون شکل گیری و حضور در جمع
برای این منظور الزم است هر کسی. امکان پذیر نیست

ن خود را به جمعی مؤمن ملحق کند تا در اثر هم گرایی با آ
.جمع، جریانی از خوبی در جامعه رواج یابد

( و به تبع آن)هر گناه و لغزشی، انسان 
یز جامعه را تیره می کند و سرنوشت آن را ن
تاریک و مبهم می سازد، ولی در بین 

ارد گناهان و لغزش ها برخی نمود بیشتری د
ثال م. و تبعاتش سریع تر به جامعه می رسد

تعدی به حقوق دیگران، گسترش دادن 
...اختالف و نزا  و 

شادابی و نشاط هر جامعه ای در گرو 
گسترش معروف و حسنات در آن 

در غیر این صورت فرد و. جامعه است
جامعه به سمت خمودی و کسالت و 
و تنبلی و سستی کشیده می شود

گناهان برای آنها عادی شده، بدی ها 
.برایشان افتخار می شود



وحسن و حسين بر سالم حسنه یعنی
گناه یعنی خداحافظ حسن و و زینب

!  حسين و زینب



با / 1441شعبان 26با مصادف 1399اردیبهشت 1اتمام  /والسالم 
ه ذکر و یاد الحسن و الحسين سيدی شباب اهل الجنة و با تقدیم به هم
شهدای کربال و حضرت زینب سالم اهلل عليها که به حق زینت پدر 

. است


