


 





 





 





 

 

 

 

 

تشکیالت یکی از فرائض هر گروه مردمی است که 

کنند. تشکیالت یعنی نظم، یعنی هدفی را دنبال می

ردن؛ ای کار کتقسیم وظایف، یعنی ارتباط و اتصال، و زنجیره

است که نه فقط بد این معنای تشککیالت اسکت. این زی ی 

نیسکت، بککه ی  زی  وب  و بککه ی  زی  رککروری است. 

رود؛ انقال  نمیهیچ ککاری در دنیکا بدون تشکککیالت  ی 

 اسالمی هم بدون تشکیالت  ی  نرفت و  یروز نشد.
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 یدنرس برای نیافتهسکازمان دینی و عکمی، اعتقادی، ایمانی،

 مراح  از قسمتی به بخشکیدن تحقق و اهداف از بخشکی به

 خشیب به رسیدن برای ولی باشد؛ کافی تباندمی انقال  ی 

 از دیگر قسککمت آن به بخشککیدن تحقق و اهداف از دیگر
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سککازمکانا، اگر مکا بکاز بخباهیم در این دنیکا  

رَو  کنیم، به نظر من، نهایتِ سادگا است. ما ت 

جمعا نداشککته باشککیم اگر امروز عمک ِ دسککته 

که همه زی  که هست! برا  این ؛کالهمان  سِ معرکه اسکت

منظم و تشککیالتا و سازمانا است. شما جایا نشان دهید 

 ی   تشکیالتسازمان راه بروند، باکه تنها  ی  بروند، با

 .تبانید  یدا کنیدرو  کنند. نمابروند، یا ت 
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 سازیشبکهررورت 
 

که  گونه نیستبیند. اینفرد و اجتماع را در کنار هم می ،دین مبین اسالم
مومن و معتقد و متخلق به اخالق باشااد کفایت  ،اگر انسااان از نظر فردی

و  رشد به بلکه رشاد و کمال فرد نفاف راه اسات و بعد از آن نوبت ؛کند
های اجتماعی فعالیتن مومن در دل و باید انساااا رسااادتعالی اجتماع می

دیده شود و عیار ایمانش باال رود. در سوره مبارک عفر خداوند متعال بآ
که از خسران و زیان نجات پیدا انسان مهذبی برای بعد از قسام به زمان، 
 د:کنکرده چهار رکن بیان می

 َنسْْ نَ إ نَََّٱْلع صْْْ َ و َُخسْْْ َ َل ف ىَٱْْل  ُُواوَ َء ام ُنواَ)امی ن(َٱلَّذ ينَ إ َّلَّ  ِ َٱلصَّْْ ا   َ ََع 
ْواَحْا   َ  ْواَ)َعِلَصْ ((َو  ْ و اصْ  صَّْْب َ)سف ش َه َحلَ)سْف ش َه َق (َو  ْ و اصْ 

 صْب(

تماعی است. انسان مهذب روشن است که تواصی به حق و صبر از امور اج
ت به بتنها خودش باید مومن و عامل به اعمال صالح باشد بلکه باید نسنه

صدد رشد و تعالی اجتماع نیز برآید. از این اجتماع نیز حسااس باشاد و در 
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. شودبودن مومنین آشکار میجا اهمیت کار اجتماعی و ضارورت متشاکل
داند و یا امر به معروف و نهی از اساااالم مومنین را برادر همدیگر میاگر 

عه اساااالمی کند همه ناظر به روح واحد و یکپارچه جاممنکر را واجب می
اسااات. برای تحقق این یکپاارچگی و وحادت در میان جامعه اساااالمی 

یری گالزم و آشاکار است که برای شکل ین امرتشاکیالتی بودن مومنی
ن ای در میان مسلمیچنین شبکه مدینه فاضله مهدوی از ایجاد و گسترش

 گزیریم. نا
ودن باسااتاد علیرضااا پناهیان در بیان موانع ظهور به بحک تشااکیالتی 

  اند:ن پرداخته و این چنین توضیح دادهمومنی
 ما ،یاصاال همسااأل د؛ینینب ظهور یاصاال مانع را بازار و کوچه یکارهاگنه»
 که دیباش باتقوا فرد کی شما اگر! یفرد یزندگ در نه اما! میهسات نیمنوم
! دیریگیم 21 از 41 ۀنمر حداکثر د،یباشاا نداشااته خلوت در گناه کی یحت
 و ینومع رشد ما متأسفانه اما! گرددیبرم شما یاجتماع یزندگ به اشهیبق
 ور،ظه یاصاال مانع کهیدرحال! میدانیم یفرد ۀمسااأل کی غالبا را یاخالق
 .است «یاجتماع یزندگ» در تمدارانیوال رشد
 مانحاناتامت ،یاجتماع روابط در میبتوان که برسد آنجا به دیبا ما رشد ریمس
 امتحانات رِیگ نکهیا یبرا و میزرنگ العادهفوق ماا یول. میباده پس را

 در را مانطارتبا و میکنینم یالتیتشک کار هم با م،یفتین ساخت یاجتماع
 فقمو کارش در ییتنها یکس هر! میداریم نگه «کیعل و سالم» کی حد
 .میستین بلد یجمع موفق کار! است
 یزندگ و تقوا از برآمده یِجمع یزندگ ما که ساااتا نیا منتظرِ ظهور،
 در را مانیخداپرست و میباش داشاته یاخالق لیفضاا بر یمبتن یِالتیتشاک
 م،یکن ارک هم با مییگویم راست اگر! مینیبب هم به کینزد یاجتماع روابط
 قتیرف بیج به تو، یاسااتعدادها با آمده دسااتبه منافعِ یبرخ اگر بعد و
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 آغاز جانیا از کار تازه شد، گذاشته تو حسااب به قتیرف یهابیع و رفت،
 اننشاا را خودش اثر ،یفرد یتقوا و تیمعنو همهآن دینیبب حاال. شاودیم
  «نه؟ ای دهدیم

 ( ،12/13/13)سخنرانی استاد پناهیان در دانشگاه امام صادق
برای تحقق اهداف و  بر این اسااااس ایجاد یک شااابکه واحد و یکپارچه

منین برای رسیدن به دارد و مودین مبین اساالم ضرورت های بلند آرمان
 د. نندار داشتن تشکیالتای جز چارهکمال و تعالی فردی و اجتماعی 
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 سازیدر شبکهزگبنگی رابطه با مردم 

های مختلف اعم از ، در عرصااهسااازیشاابکههمیت و ضاارورت امروزه ا
فرهنگی و اقتفاادی، بر کسی پوشیده نیست. نخستین گام در ایجاد یک 

ز این ایه تعامل درست با دیگران است. شابکه یکپارچه، شناخت اصول اول
ین اصاااول در عرصاااه گیری اکارباا توجاه بر اهمیت شاااناخت و به رو

این  از ای پایدار و فعال، برآن شدیم تا برخیساازی و ایجاد شابکهشابکه
دهیم. برای این که مباحک را با  اصول را گرد هم آورده و مورد توجه قرار

مورد نظر را در دو بخش تقدیم  اصاااول ،نظم و ترتیب بهتری ارائه دهیم
ستند و گذار هشبکه تاثیرلی که بیشاتر در ایجاد کنیم. بخش اول اصاومی

از  بخش دوم مربوط به اصااولی اساات که در حفظ و گسااترش شاابکه
 باشند.اثرگذاری بیشتری برخوردار می

ر فایده بودن بکارگیری اصول هبدیهی اسات که این تقسایم به معنی بی
ل هر قسم، اصو بخشای در بخش دیگر نیسات بلکه فقط بیانگر تاثیر کمِ

 در قسم دیگر است.
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 اصبل مرببط به ایجاد شبکه
رسکد هرگبنه تالش و کبش  برای اررگااری در به نظر می

ده، ای گسترو اقتصاد مردم، بدون داشتن شبکه حبزه فرهنگ

فکایکده وباهکد ببد. مبفقیکت در فکایکده، کماگر نگبییم بی

فرهنگی، اقتصکادی، سیاسی و اجتماعی نیازمند های عرصکه

ای اسککت که برآمده از دل مردم و مبرد اعتماد ایجاد شککبکه

واطر آمبوتن اصبلی که ما را در ایجاد مردم باشکد. به همین

کند رککروری اسککت که در این بخ  به شککبکه کم  می

  کنیم.تعدادی از این اصبل اشاره می
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 تبک  بر وداوند .1

َ اَفرمایند: عمران میساااوره مبارکه آل 431خاداوناد متعال در آیه   فْ ِ 
 ََّّ ُ ىَا ْلََع  َفْ و و لَّْْ کااه عزم کردی و تفااامیم  همین! پیغمبرای  َع ز مْْْ  

متعال در این  خداوند .گرفتی، باه خدا اعتماد کن و کار خود را دنبال کن
 انند؛دمی بیان نورانی برای موفقیت در کار، رعایت دو اصاال را ضااروری

دوم توکل و تکیه بر  ؛دار کندم و اراده کاه انساااان را به عمل وایاک عز
ت نهایبین رود و انسااان متفاال به قدرت بیخداوند تا یأس و ناامیدی از 

و هر یک به  الهی شاود. روشان اسات که این دو اصل قرین هم هستند
نی، ممکار نا. بنابراین در سااایه ایمان و عمل هر کیسااتگشااا نتنهایی راه
امام افتد. شاااود و دساااتیاابی باه هادف باه راحتی اتفااق میممکن می

ُْي و و لَّْلََع ُ ى» فرمایند:می کاظمموساای َفْ  َم ْنَأ ش اد َأ ْنَي ُكون َأ قْْو ىَالنَّ س 
ََّّ  ید. خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نمامیهر که  1«ا

مچنین هو  انسان به خداوند در گرو توکلموفقیت نیز  سازیشبکهدر کار 
  در راه رسیدن به هدف است.تالش و کوشش 

                                                      
 .353ص  ،فقه الرضا .4
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 به کار وبدتان ایمان داشته باشید .2

ل»: فرمایندمی ام باقرام َو اَُ ود ََع ِْ  و   با وجود   1«َّلَيْ ْنف ُعَم ع َالشَّْْْْْْْْْْ

د شوشک و تردید در کار موجب می شک و انکار، هیچ عملی فایده ندارد.
کند ها استفاده نرا به کار نگیرد و از تمام ظرفیتتا انسان تمام تالش خود 

در نتیجه از رسایدن به هدف باز بماند. در مقابل انسانی که به راه و هدف 
گیرد به طور قطع رسیدن چون تمام توان خود را به کار می خود باور دارد،

 به نتیجه دور از دسترس ایشان نخواهد بود.

 در هر کاری وجبد رهبر و مدیر ررورت دارد .6

ممکن اسات یک شبکه افراد مومن و کارآمدی داشته باشد ولی اگر مدیر 
و  ریختگی خواهد شدالیقی نداشاته باشاد کل شابکه دچار سستی و بهم

 یم،کن فرض انسان بدن مانند راشبکه  اگرکارایی الزم را نخواهد داشات. 
مغز  همانطور که اگر .است انسان مغز منزله به مدیر

و مرکز تفامیم گیری انسان دچار مشکل شود تمام 
 شوندیاعضاای انسان هر چند سالم، دچار اختالل م

مدی مدیر نیز کل شاابکه را مختل نبودن و یا ناکارآ
منزله موتور محرک مدیر به . بناابراین چون کنادمی

وجود مدیر الیقی که بتواند تمام یک مجموعه است؛ 
حرکتهای شابکه را رهبری، و شاابکه را به سااوی اهداف مشااخ  شده 

 رهنمون کند الزم و ضروری است.

َ»در مورد ضاارورت رهبری واحد در هر کاری می فرماید:  امام علی و 

                                                      
 .444، ص2اإلسالمیه( ج-)ط یفالکا .4

 من له به ریمد

 محرک مبتبر

 مجمبعه  ی

 .است
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َم نَأمری َهْ    َأوَف ج  َ  ن  س  ناچار باید امیر و سارپرستی  همردم ب 4«إنَُّ ََّلهُدََّلُ 

  .داشته باشند. خواه آن امیر عادل و نیکوکار باشد و یا فاجر و بدکار
 گفرهن توسعه، اقتفادی وضع بهبود، رفاه ایجاد
یانیِ م هایهدف ،هااین نظایر و جامعه آوریفن و

 و جامعه تربیت برای ایزمینه ومکتب اساااالم 
هدف  آن .است اصلی هدف ساوی به آن حرکت

ها به ساعادت و تقرب به اناصالی، رسایدن انسا
 مدیریت ساااایه در جزکه  تعال اساااتخداوند م
  .نیست یافتنی دست دینی کارآمد

ه نیست بلکمدیریت هدف الزم به ذکر اسات که 
اساات که چند روزی به اساات برای خدمت به مردم و امانتی  ایوساایله

 تا مورد امتحان الهی قرار گیرد. انسان سپرده شده

 قیس، بن اشعک به خطاب اینامه در جمل جنگ از بعد علی حضرت
 ،نیساات نان و آب وساایله تو برای فرمانداری و مدیریت همانا: »نوشااتند
 وت کنی، اطاعت خود امام و فرمانده از باید توساات؛ گردن در امانتی بلکه
 مهمی کار به دسااتور بدون و ورزی اسااتبداد مردم به نساابت نداری حق

   2«نمایی اقدام

 چنین نوشاات باره این در خود کارگزاران از برخی به که دیگری نامه در
 آن در و بشاامارد ساابک را( مساالولیت) امانت کار هرکس: »اساات آورده
 خواری درهای ننماید، پاک خیانت، از را خود دین و جان و دارد روا خیانت
 در. بود خواهد رسواتر و خوارتر قیامت، در و گشوده خود روی به دنیا در را
 و اساات خیانت ترینبزرگ امت، بر ،خیانت یقین به و» :فرمایندمی ادامه

                                                      
 . 125، صفحه 44نهج البالغه فیض، خطبه  4.

 .434 ص ،5 نامه ، دشتی محمد ترجمه ، البالغه نهج .2

 دیبا نازار به مردم

 یسککر رسککت و ریام

 وباه. باشند داشکته

م آن  و عککادل ریا

 ای و باشککد کبکارین

 .بدکار و فاجر
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   1«.هاست فریبکاری ترینزشت ، پیشوایان فریبکاری

ا مده نهایت استفاده را نماید و بآالیق کسی است که از فرصت پیش مدیر
 ریاست تالش کند. متعال انجام درست وظایفش در جهت قرب به خداوند

برای رساایدن به ریاساات را ابزاری که ایننه  واهد،بخ حق برپایی برای را
اش قرار دهد. نیاییآماال و آرزوهاای د

: فرمایندمی علی حضاارت کهچنان
 کفش این من برای سااوگند، خدا به»
 ترمحبوب شااما بر ریاساات از( کهنه)

 اداء را شما از حقی کهاین مگر ؛ اسات
 خداوند اگر و کنم جلوگیری باطلی از یا
 برابر در که بود نگرفته پیمان علما از
 مظلومان گرساانگی و سااتمگران ظلم

 بر را خالفت شااتر مهار نکنند سااکوت

   2«.انداختممی آن کوهان

ولی  توجه به این نکته نیز بسایار مهم اسات که در نبود امام معفوم 
ام و تم گیرداسالمی است و در رأس آن قرار می فقیه، اسااس تشاکیالت

 شود.ها به آن ختم میشبکه

 بندیاولبیت .4

د است. مدیران شبکه بای سازیشبکهبندی یکی از کارهای مهم در اولویت
د تا ایننمو بین کارها، اولویت بندی تهیه کنند از کارهای خود را لیساااتی 

بندی موجب ماندن و فرصااات و زماان را از دسااات ندهند. عدم اولویت

                                                      
 543 ص ،22 نامه البالغه، نهج .4

 43 ص ،3 خطبه البالغه، نهج 2.

 عکککککی حضککککرت

 ودا به: »فرمککاینککدمی

 این من برای سککبگند،

 ریاست از( کهنه) کف 

 ؛ است محبببتر شما بر

 شما از حقی اینکه مگر

 بککاطکککی از یککا اداء را

 کنم جکبگیری
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شاابکه ی کوچک اساات که تمام انرژی، توان و زمان گیرکردن در کارها
 گیرند.میهای مهم و اساسی در حاشیه قرار شود و کارخرج امور جزئی می

َا ف»: فرمایندمی امام علی َو  َ ِلَح  ُ  م   لصَّْْْْْْْْ ری َ  اُدَا َعُ مَا نََّالشْْْْْْْْ  ص ل َح 
ُقُ َ ُ يَالصَّ ری َوَيُ   َاييتََع  لِش ل  لک بری َفا ُ  ِمَح  َح  َالنَّظ    ََّلَ  نس  َو  اَح  ُ  م    هد 

ُ ي َ  َم ن  ََع  َيع  َّ ُع  َو   ِ َاَّلُمُوش َالص    ش َم نَم َاجع ل  َالصَّْ ری َو   که بدان 1«ِف 
مهم و حیاتی  کارهای از بپردازی اهمیتکم و کوچک کارهای به فقط اگر
امور کوچک را از  طور که پرداختن به کارهای مهم،ماند؛ همانخواهیبااز
 شوند. پس ضمن ها نیز به مشکل و کار مهم تبدیل میبرد و آنیاد می

اولویت دادن و پرداختن به امور مهم، از مساااائل 
به کلی غافل مشو و کارهای کوچک را جزئی نیز 

 .واگذار به کسی که تو را کفایت کند

بندی بیان این نکته نیز ضااروری در بحک اولویت
های در تعامل با افراد شبکه و در پیوستاست که 

مورد را افراد جامعه  هایاجتمااعی باایاد اولویت
اگر باادون اقناااع اناادیشاااه، . دهیم توجااه قرار
 به ساااایر افراد شااابکه مان را های خوداولویت

  ما را همراهی نخواهند کرد. اعضاتحمیل کنیم در مواقع نیاز 

 ری ی ناگ یریمدر هر کاری از برنامه .5

َإ ْنشْْْْْْْْْْ  ُءَ»:فرمودند امام علیریزی، در باب اهمیت برنامه أم  ش اُ َالِدو ل 
. تاسدر امور اندیشاای ریزی و چارهبه برنامه ها مبتنیبقای دولت 2«ااْ ي لَ 

ریزی نداشاااته باشاااند به طور قطع قدرت حل دولت و مردمی که برنامه
                                                      

 .112ر، صالخاط هیتنب و الناظر هنزه .4

 .315غررالحکم و دررالکلم، ص 2.

 اقنککا  بککدون اگککر

 یهاتیاولب شه،یاند

 ریسا به  را وبدمان

  یتحم شبکه افراد

 زاین مباقع در میکن

 یهمراه را ما اعضا

 .کرد نخباهند



 

43 

 

ها دچار مشکل خواهد اصل بقای آن مسیر،و در ادامه  مشاکالت را ندارند
 شد.
ریزی به معنی تهیه نقشه راه و مشخ  کردن اهداف و مقاصد، در برنامه

ای جامع و مشخ  از بل از انجام هر کاری تهیه برنامهقهر کاری است. 
نداشااتن برنامه به معنی پا گذاشااتن در ای برخوردار اساات. اهمیت ویژه

مسایر، بدون نقشه راه است که هرگونه 
مشاااکل و دردسااار را به همراه خواهد 

داشاااتن برناامه به معنی عدم داشااات. 
مشااکل نیست بلکه به این معناست که 

ء، مرحله اجرا بهشاااخ  قبال از ورود 
درباره مشااکالت احتمالی و نوع مواجهه 

های مختلف هها اندیشیده است و رابا آن
رساایدن به هدف را مورد توجه قرار داده 

را  مسااایرترین هزینااهمو بهترین و ک
 انتخاب کرده است. 
 ابیطالببنعلی حضرت امیرالمؤمنین
 فرماید:ریزی میدر خفوص لزوم برنامه

َسْ  َع  یَيْ ُ ِ َلَ » فَف ي   َش هَُّ َو  َف سْ  َع  یَيُْن  ج  ُثَسْ  َع     ُِْؤم ن َث َل  َس  َع  یَمَ ُْ ُ َو   َ ع  
َل ُْعْْ  قَْْ  َل ْيس  ُلَو  َم ُِْْْ ِلَو  َلْْ ذَّحْْ   َف يِْْ  َوْْ   َهْ ْْی  َنْ ْفسْْْْْْْْْْْ   َو  َأ ْنَي ُکون ََُ ُ  فَهْ ْْی  ل 

ٍ َف فَص رْی َ ٍ َف فَم عْْ  د َأ ْوَلْْ ذَّ َْو  َأ ْوَُخ عْْ      ِ َم   مَّْْ  َل  ث  َف فَث َل  صْْْْْْْْْْْ ََإ َّلَّ َْْْْْْْْْْ  خ 
یک وقت و ساعتی که . 4سه قسمت است:  قت هر انسان مؤمنو 1«ُُم  َّ 

که برای کسب یک وقت و ساعتی  .2 .برای مناجات و دعا و عبادت است

                                                      
 .394نهج البالغه کلمات قصار، ش .4

 یکار هر انجام از قب 

 جامع یابرنامه هیته

 تیاهم از مشککخ  و

 بککروککبردار یاژهیککو

 برنامه نداشتن. است

 گااشککتن  ا یمعن به

 نقشه بدون ر،یمس در

 هرگبنه که اسککت راه

 به را دردسر و مشک 

.داشت وباهد همراه  
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یک وقت و سااعتی که برای تفریح و استفاده از . 3 .آمد اساتمعاش و در
گذراند؛ عاقل جز در این سه مورد، وقت نمیهای حالل است و انسان لذت

اد و آخرت و یا لذت بردن در غیر یا کساااب معاش یا قدم نهادن برای مع
 .حرام

ه ک ریزی کالن،برنامه ؛استریزی هم دو نوع الزم به ذکر است که برنامه
 و کندچشم انداز چند ساله را ترسیم می های کلی، اهداف وهمان سیاست

ریزی عملیاتی؛ این نماایاد. برنامهافق کلی و جهات حرکات را تبیین می
لیت در کالن، اقدامات جزئی و مدل کار و فعا برنااماه باا توجاه به برنامه
 ،یریزی عملیاترت دیگر برنامهکناد. باه عبامیادان عملیاات را تبیین می

در جای  هاکوچک پازل اساات که انجام درساات و قرارگرفتن آن هایِتکه
 رساند.به آن طرح و نقشه جامع و کالن میخود ما را 

 زند نکته در با  برنامه ری ی:

  باور به حل هر مشکل و وجود راهکار.اعتقاد و 

َ يَْ» که:است نقل شده امیرالمؤمنین علی از َ ُ  َیل ُكل   ي  1«َء َق 
 .ای وجود داردبرای هر چیزی چاره

 ریزی.های دیگران در برنامهاستفاده از تجربه 

ُ  ََْم ن» :فرمایدمی علی امام َّ ََْ  هُو ََُتَ َل ثُ   ََْم نَ،َُخد عَ ََت   هْ ُو ََُقْ  َقْ 
 2«ص  َّ ُ َُ

ش ااش کم باشاد، فریب خواهد خورد و کسی که تجربهکسای که تجربه
 .گرددهایش کم میزیاد باشد، لغزش

 .تفکر و اندیشیدن برای تهیه بهترین برنامه 

                                                      
 .144، ص3، جبیروت(-)ط االنواربحار  .4

 .593و  535ص، غررالحکم و دررالکلم .2
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ُ  َُ » :فرمایدمی علیامام  ٍََُا ا ي  1« الف ك َ َف ئ د 

 کردن است.اندیشی ثمره فکریابی و چارهراه
  ریزی و سرعت در اجرا.برنامهدقت در 
 .برنامه باید با توان ما و مجموعه، تناسب داشته باشد 

وبدمان نظم داشته باشیم و بر منظم ببدن مجمبعه تاکید  .3

 کنیم

و انضباط در کارها از اهمیت ریزی و ترسایم نقشاه راه، نظم بعد از برنامه
های دینی در درون خود نظم و انضباط تمام برنامهای برخوردار است. ویژه

دیل به یک عنفاار منظم در ها تبخاصاای دارد که انسااان با عمل به آن
نماز هم از نظر اوقات شاااود. زندگی می

درون خویش دارای نظم اساات و هم در 
طور نظم دارد. باااقی اعمااال نیز همین

اسااات. خمس، بااه مومن نظم مااالی و 
دهد. حج اجتماع ساالنه و میاقتفاادی 

منظم مومنین در کناار خانه خدا و انجام 
اعمال با نظم و ترتیب خاص اسااات. به 
خاااطر اهمیاات ویژه نظم در اناادیشاااه 

 وصیت در علی اماماسالمی است که 
ه تقوای الهی در کنار سفارش ب حسین امام و حسن امام به خویش

يعَ َوَ َُاوصْْيُكِ » :فرمایدمیکند و بحک نظم را مطرح می َا ْهُيَوَ َو ل ديََج 
ُ    ََُم نََْوَ  ّ َ َه و ْقو يَل و يبَهْ   2«ا ْم  ُلمََْن ْظمَ َوَ َا

                                                      
 .32، صغررالحکم و دررالکلم .4

 .44نهج البالغه، نامه  .2

 ینید یهابرنامه تمام

 و نظم وبد درون در

 دارد یواص انضکباط

 به عم  با انسککان که

  ی به  یتبد هککاآن

 یزندگ در منظم عنصر

 .شبدیم
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 به رسد،می بدو من نامه که را کسی هر و خاندانم و فرزندان همه و شاما
 .کنممی سفارش کارهایتان در نظم و الهی تقوای

رسد نظم به معنی اجرای مرتب و گام به گام یک برنامه است، به نظر می
گیرد. مشاااخ  خود انجام میرنااماه در زماان کاه هر یاک از اجزای ب

شدن وظایف افراد و مانع درساات انجامها فعالیتنظمی موجب اختالل بی
دچار  های خویشبرنامهسااایر در انجام  شااخ  ای کهه گونه؛ بشااودمی
نظمی موجب اتالف وقت و بیشاااد. از ساااوی دیگر  دد وقت خواهکمبو

دن شبکه و عواقب شدر افراد شابکه، و در نتیجه از هم پاشیدهایجاد یأس 
  شود.میدیگری از این دست 

گوید: در سال مییکی از دوساتان شاهید رجایی 
، روزی باه اتفااق رجایی برای خوردن 33یاا  32

ر، سه عفناهار قرار گذاشتیم وقتی به خیابان ولی
 راه شاهید بهشاتی رسیدیم ناگهان رجایی گفت:

ماشین را متوقف کردیم. « دارید!ماشاین را نگه»
یم مسااجد و نماز واساات؟ گفت برگفتم چه شااده

 .بخوانیم

گفت واهلل من با خدای خود  .گفتم رفقاا منتظرند
ام که همیشه قبل از ناهار، نماز ظهر و عهد کرده

عفر را بخوانم. قبل از شام، نماز مغرب و عشاء را، و قبل از صبحانه نماز 
م به عنوان جریمه کردصااابح را بخوانم، و اگر یک روز این برنامه را ترک

 1؟یک روز، روزه بگیرم. شما که راضی به جریمه شدن من نیستید

                                                      
 .4542، ح3میزان الحکمه، ج 4.

 مبجکک  ینککظمیبک

 جادیا و وقت اتالف

 افککراد در أسیکک

 جهینت در و شککبکه،

 شدندهی اش هم از

 عباق  و شککبکککه

 دست نیا از یگرید

 .شبدیم
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 باشید()اوالص داشته بخشید قب  از اینکه دریافت کنیدب .3

در اولین گاام افراد مورد نظر بادون هیچ توقعی باید از ما خدمات دریافت 
اسااات ای برخوردار نماایناد. در نگاه دینی خدمت به خلق از جایگاه ویژه

م مارسااانی باید مخلفااانه و به خاطر خدا صااورت گیرد. ابنابراین خدمت

لَُ»فرمایند: میدر این زمینه  علی ِ لَ َأفضْْْْ  َّ َو ج ََُه  َ َاُشيدَ َم َالع   1«َِ َا
 همچنین امام صااادق برترین کار، کاری اساات که برای خدا باشااد.

ََُع ْون َاْلع بْ  دَ »فرماید: می َّّ ُ يَق ْدش َن يَّ ح  ْمَفَ َإ َّنَّْ  َقْ دَّش َا ْنَصْْْْْْْْْْ  َّْ َن يَُّوُ َ  َََّع   ِ
َّّ َل  َُ  2«َع ْوُنَا

خاداوناد بر حساااب نیهتی که بندگانش  
نماید. اعانت میها عنایت و دارناد به آن

ه شائبآن کسای که نیهت او خالفانه و بی
باشااد مشاامول کمال عنایت خداوندی 

 .خواهد بود
توانید انجام میبزرگترین اشاااتباهی که 

در همان ابتدا، از این اسااات کاه  دهیاد
شاخ  مورد نظر تقاضاای انجام لطفی 

شخ  از در این صورت را داشته باشید. 
با شما اهد شد و بعد از دریافت خدمات، اهداف پشات پرده شاما مطلع خو

تواند روابط شما را میهر گونه درخواست زود هنگام،  همراه نخواهد شاد.
 .خاتمه دهد

                                                      
 .191، صغررالحکم و دررالکلم .4

 .211، ص24، ج بیروت(-األنوار )طبحار .2

 یاشککتباه نیب رگتر

 انجام دیتبانیم کککه

 در که است نیا دیده

 شخ  از ابتدا، همان

 یتقارککا نظر مبرد

 داشته را یلطف انجام

 .دیباش



 

21 

 

تری جای ایجاد یک شبکه گسترده، سعی کنید ارتباطات عمیق شخفیبه 
  ید.پرورش ده

 صببر باشید و در رسیدن به نتیجه عجکه نکنید .8

ِ لَ » : مام علیا ِ لَ َاْلع  و قَ َوَ َالن     ي  َ َالن     ي  َ َثََّاْلع  سْْْْْْ و ق  م  َ َ م  َ اَّل  سْْْْْْ َثََّاَّل 
ْْبَ  ْْبَ َالصَّْْْ و ُ واَِن   ي  َََل ُكمََْإ نَََّاْلو ش عَ َاْلو ش عَ َوَ َالصَّْْْ کار کنید و  1«ِن   ي و ُكمَل َإ ََف  نْْ

د و شااکیبایی ورزیگاه آن .آن را به پایانش رسااانید و در آن پایداری کنید
 پارسا باشید. همانا شما را پایانی است؛ پس، خود را به آن پایان رسانید.

استقامت و استدامت در کار  سازیشابکهیکی از اصاول و نکات مهم در  
 اینبه در هر کاری اگر . اساات. چرا که کار نیکو کردن از پر کردن اساات

د. به طور قطع ناامید خواهید ش نتیجه بگیرید،سریع باشاید که زود و فکر 
چون در اکثر موارد نتیجاه بعد از یک دوره 

 آید.به دست میمداومت و اساتمرار بر کار 
رساد داشتن اهداف میانی و بلند میبه نظر 

مدت و صبر و حوصله در رسیدن به نتیجه 
دلخواه و شاکل دادن شبکه، کارگشا باشد. 
ای هقرآن کریم نیز شارط رسیدن به نعمت
داند و میالهی و بهشاات خلد را اسااتقامت 

ََُّّثَّفرمااایااد: می َقْْْ ُلواَش هِْنْْْ  َا ذين  َّْْْ َال َإ نَّ
ِ َلئ ک ُ َأ َّلََّ َ  ُ ْي  ُمَاْل و ق ُمواَ ْ و ن زَُّلََع  َاسْْْْْْ  ُفواَو 

َْ نَّ  َالَّي ُ واَح  َأ ْهشْْْْ  به یقین کسااانی که گفتند:  2ُکْنُوْمَُ وَع ُدونَ َََّلََت ْز نُواَو 

ساپس اساتقامت کردند، فرشتگان بر « خداوند یگانه اسات! پروردگار ما»

                                                      
 .142خطبه  ،البالغهنهج 4.

 .34آیه ،فصلت 2.

 نیا به یکار هر در اگر

 و زود که دیبککاشکک فکر

 به ،دیریبگ جهینت عیسککر

 دیوباه دیناام قطع طبر

 مبارد اکثر در زبن. شککد

 دوره  ی از بعد جککهینت

 کار بر استمرار و مداومت

 .دیآیم دست به
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و غمگین مباشید، و بشارت باد بر شما به نترسید »شوند که: آنان نازل می
 .«آن بهشتی که به شما وعده داده شده است

 های مخاط  وبد را بسنجیداشتیاق .9

ر دخواهید با او ارتباط برقرار کنید، یک تحقیق میقبل از دیدن کسی که 
انجاام دهیاد تاا ببینیاد او عمیقاا به چه چیزهایی عالقه دارد. از  مورد او
را مورد توجه  گرفته تا هر جایزه و افتخاری که به دسااات آوردهها خیریه

 قرار دهید.
مخاطب را بااید نقاط قوهت  

ها را صادقانه و آن دیکنپیدا 
د. سااپس باید یکنسااتایش 
ما شد رفتار و گفتار یسعی کن
ترین و کم فاایادهترین بیش

هزینااه را برای مخاااطااب 
تعریف و البته  داشااته باشااد.

تحسین طنزآمیز، فریبکارانه، 
غیرصادقانه، ابلهانه و به طور 

س، نیست. برعک افراد جامعه مفید و مورد پسندآمیز، برای مبالغهغیرموجه 
تری در ایجاد عالقه انتقادِ تکامل بخش و درساات، ممکن اساات اثر بیش

  د.داشته باش

و ْقصْْْْ ُ َ»فرماید: میگونه درباره همین موضااوع، این امام صااادق ا َّْلسْْْْ
ٍَی ری گیو خرده ،موشکافی مایه جداییبینی و باریک 1«فُْْ ق  یَو اَّْلْنو ق ُدََع داو 

 .مایه دشمنی است

                                                      
 .315. تحف العقول، ص 229، ص45بیروت( ج-بحاراألنوار )ط. 4

  ،یطن آم نیتحسکک و فیتکعکر

 انهابکه رصککادقانه،یغ بکارانه،یفر

  ،یآممبالغه رمبجهیغ طبر بکه و

 مبرد و دیمف جکامعه افراد یبرا

 انتقادِ برعکس،. سککتین  سککند

 ممکن درسککت، و بخ  تکام 

 جادیا در یتر یب ارر اسککت

 .باشد داشته عالقه
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 اشتراکات وبد و مخاط  وبد را  یدا کنید. .11

هر نوع اشااتراکی اعم از همشااهری بودن، رشااته تحفاایلی، ورزشاای، 
 شخفیت مورد عالقه، اهل تفریح بودن و ... را پیدا کنید. چون تکیه بر 

ه تا وقتی ک. اشااتراکات در همراه کردن دیگران با خود تأثیر بساازایی دارد
شما نکته اشتراکی با طرف مقابلتان ندارید، 

گونه تعلق خاطر ندارد او نسبت به شما هیچ
ارتبااط باا شاااما به راحتی برای او و قطع 
کردن نکات اشتراک پیدا پذیر است. امکان
آوری آن بااه طرف مقاااباال موجااب و یاااد

ر با شما تپیوستگی و احساس نزدیکی بیش
شاود که این احساس در ادامه ارتباط و می

  تحکیم ارتباط با شما بسیار مؤثر است.

 از، منابعرابطه با کسککانی که حارککر باشککند در زمان نی  .11

وبد را )اعم از زمان، انرژی،  بل، دان  و تجربه و ارتباط با 

 .با ما به اشتراک بگاارند دیگران(

بندی اشااخاص و وقت گذاشااتن برای افرادی که آمادگی بیشااتری اولیت
های مورد نظر دارند، یکی از رموز موفقیت در برای شااارکات در فعاالیت

خاطر مشااغله تباط با افرادی که بهار ایجاد یک شاابکه فعال و پویا اساات.
 فایده خواهد بود.توانند شبکه را یاری کنند کمکاری در موارد نیاز نمی

 نکته شککما که یوقت تا

 انمقابکت طرف با یاشتراک

 اشم به نسبت او د،یندار

 وککاطر تعکق گبنککهچیهکک

 با ارتبککاط قطع و نکدارد

 او یبرا یراحت به شککما

 .است ری اامکان
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، به دنبال افرادی باشککیم که در بروی سککازیشککبکهدر  .12

 .ها از ما قدرتمندتر باشندحبزه

ماعی های اجتارتباط با افراد عاقل و فهیم در تدبیر زندگی فردی و فعالیت
جمعی از اهمیت فراوانی برخوردار اسات. شبکه باید بر پایه عقل و خرد و 

 :فرمایدمی ی الزم را داشته باشد. امام صادقشاکل بگیرد تا آن بازده

بََِإ ّنََّ» ُ يِ َََف ق ي  َََف   ِ ََََع  ق ََلََل  نَ َم نََْل ُن   ُدوق َََُبوشاََصْْْْ ََُمد اش ايَََق   1«و ف ي  َََصْْْ 
و فهیم و دانا و بردبار و مدارا کننده و شااکیبا و ای را که عاقل ما، شاایعه
 داریم. میباشد دوست  راستگو

در این سااخن گهر بارشااان عقل و فهم را اولین ویژگی  امام صااادق
 کند. میداشتنی بیان شیعه دوست

ای مختلف بناابراین ارتباط با افراد عاقل و خردمندی که هر یک در حوزه
د موجب گستردگی شبکه و موفقیت در عملیات نتوان و حضوری فعال دار

های شاااود. به طور قطع وجود افراد توانمند عاقل و فهیم در عرصاااهمی
شد. در درون عک گسترش و جذب راحت افراد خواهد مختلف در شبکه، با
هبران تک اعضا و رها، باید متناسب با عقل و خرد تکشبکه نیز مسؤولیت

 تقسیم شود.

زی ی داشکته باشیم که رابطه با ما برای در وبدمان هم  .16

 .دیگران جاا  باشد

یکی از نکات مهم، وجود چند ویژگی مهم و جذاب در افرادی اسااات که 
اند. به عبارت دیگر باید همکاری با شبکه برای اقدام به ایجاد شبکه کرده

ای )مادی و معنوی( داشااته باشااد. باید شاابکه عالوه بر افراد، نفع و فایده

                                                      
 .145، ص3ج دارالحدیث(-کافی )ط 4.
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خدماتی هم به اعضااای شاابکه ارائه  ،کندمیتی که از افراد دریافت خدما
که مدام طرفه بودن ارائه خدمات، به طور قطع، آننماید. در صاااورت یک

کند حاضااار به ادامه همکاری میدهاد و خادمتی دریافت نمیخادماات 
 . شودمیای از ادامه راه منفرف نخواهد شد و به هر بهانه

 بگیریمها  ند از تجربه .14

شود تا ضریب خطاهای میهای خود و دیگران موجب پند گرفتن از تجربه
های خودمان و یا دیگران را دوباره تکرار نکنیم. ماا پایین بیاید و اشاااتباه
کند میها را حفظ کسااای که تجربه»اند: فرموده حضااارت امام علی

کاارهااایش درسااات و دور ازخطااا انجااام 

بر  امام علیبه همین دلیل  1.«پذیردمی

های دارای تجربه بر همنشااینی با انسااان
با مردان آزموده »اند: فرمودهتااکید کرده و 
تجارب همنشین باش، چه اینان و صااحب 

 ترینهای خود را به گرانمتاع پرارج تجربه
ند ابها یعنی فدا کردن عمر خود تهیه کرده

 ترین قیمتو تو آن متاع گرانقدر را با ارزان
یعنی با صااارف چند دقیقه وقت بدسااات 

 2.«آوریمی

ته؛ انسهای عاقل دها را از نشانههمچنین در بیان دیگری استفاده از تجربه

است که  کسیعاقل و خردمند  3«الوَّج ش بََُو َع ظ و ََُم نَالع ق لَُ»فرمایند: می

                                                      
 .42ص ،غررالحکم و دررالکلم .4

 .241ص ،2ج ثیالحد .2

 .242و  23ص ،غررالحکم و دررالکلم 3.

 صاح  و آزمبده مردان با

 باش، نیهمنشکک تجار 

  رارج متکا  نکانیا زکه

 بکه را وبد یهکاتجربکه

 افد یعنی بها نیترگران

 هیته وبد عکمر ککردن

 .اندکرده
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 .ها او را اندرز دهدتجربه
از تجارب کسانی که قبل از ما اقدام به  سازیشبکهبنابراین الزم است در 

 کرده اند استفاده کنیم. سازیشبکه

 اصالت و شرافت وانبادگی .15

خانوادگی یکی دیگر از نکات مهم در انتخاب و جذب اصااالت و شاارافت 
ز ا ای برخوردار است. جذب افرادالعادهافراد شابکه است که از اهمیت فوق

و سایر  ساترش و اعتبار شاابکه را دچار مشکل،، گاصاالتهای بیخانواده
شود اهداف مقدس و میکند. از ساوی دیگر نمیافراد را به شابکه بدبین 

ه اعتقادی ب ،های ناصالحابزار نادرست پیش برد؛ چون انساندرسات را با 
ند و یا کنمیهدف و مسیر شما ندارند به همین دلیل این افراد یا فعالیت ن

صااورت شاابکه دچار ساات و غلط انجام خواهند داد که در هر فعالیت نادر
اشااتر به مالک مشااکل خواهد شااد. به همین خاطر امیرالمومنین علی

از ، احی ،گروهی که اهل تجربت میان کارگزاران شایسته را در فرمایند:می
 جستجو کن. ای دیرین دارندسابقه در اسالم ها کهآن و های صالحخاندان

اری کتر است و از طمعظترند و آبرویشاان محفوالق شاایساتهاینان به اخ
 .نگرندتر میاند و در عواقب کارها بیشتر رویگردانبیش

 گرایی و تبجه ویژه به جبانانجبان .13

ساافیدان و اعتبار آنان امری الزم و ضااروری های ریشاسااتفاده از تجربه
ام زودی تمه د. ولی باید دقت داشاات که بکراساات که نباید از آن غفلت 

امور به دساات جوانان خواهد افتاد و این جوانان هساااتند که از تحرک و 
 ازیساشابکهبه همین سابب در  گرایی و پویایی زیادی برخوردارند.آرمان

جوانان داشاته باشایم و تمام تالشمان این باشد که  های بباید توجه ویژه
شبکه ما را از آنِ خود بدانند و نیروی جوانی خود را برای گسترش  ،جوانان
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بیت نیز بر این مهم تاکید شاده است. امام آن خرج کنند. در ساخنان اهل

َحَ » فرمایند:می صاااادق ُ ي   َخ ریَ َع  نَُّْ مَأسْْْْْْْْْ  ُعَإلَُکل   َف ِ  4 «َأل قداث 

  د.آورنروى مى خیرتر به کارهاى را دریاب، زیرا که آنان سریع جوانان
 ترداند و آنان را تیزهوشمینیز مشااورت با جوانان را الزم  مام علىا 

َ اَ» فرماااینااد:میدانساااتااه و  إ
َا  شْْْْْْْْْْو ش ٍ َ َأ م  َقْْ دَ َإ ل  اقو جْْ  

،َفْْْ  سْْْْْْْْْْو بْْْد   َ ُ يْْْو  دايْْْ   َهَ ط   أ ََع  بْْْ 
ه ّنَو أ س َ  نَُّْ مَأ ق ِدَأَ  ،َف ِ  ب  ن  ُعَالشِْ

َ َإلَش ى  ُشدَُّ َه عد ََل و  ق دسْْْْْْْْْ ،َثََُّ
َل ي سْْْْْْْْْْو عق بوُ َ يوع  َو الشُْْْْْْْْْْ الُك ول 

ُنوا،َاَّل خوي ش َل ُ َف ِ نَََّتَ    هْ و ُ مَو ُوسْْْ 
آمدى که در پیشهنگامى 2«أ لث  َُ

احتیاج به مشورت داشتى ابتدا به 
مراجعه نما زیرا که آنان  جواناان

آن را به نظر  ]نتیجه[تر دارناد ساااپس ذهنى تیزتر و حادساااى ساااریع
بزرگسااالن و پیران برساان تا پیگیرى نموده، عاقبت آن را بسنجند و راه 

 تر است.بهتر را انتخاب کنند زیرا تجربه آنان بیش

 های درون شبکه باشیممباظ  نفبذی .13

تنها از این رو . تقویت جریان حق و والیت است ساازیشابکههدف ما از 
طوط اصول اساسی و خ که گیرندبا ما در یک شبکه قرار  توانندمی کسانی

                                                      
 .123الحدیثه(، ص-قرب اإلسناد )ط 4.

 .322، ح334ص ،24ج  شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید 2.

 هب احتیاج آمد  ی  در کههنگاما

 جبانان به ابتدا داشککتا مشککبرت

 ذهنا آنان که زیرا نمکا مراجعکه

 دارند ترسککریع حدسککا و تی تر

 نظر بککه را آن ]نتیجکه[ سکک س

 تا برسککان  یران و ب رگسککا ن

 را آن عککاقبککت نمبده،  کیکگیر 

 نندک انتخا  را بهتر راه و بسنجند

 .است تربی  آنان تجربه زیرا

http://sangariha.com/search/posttag:%23%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://sangariha.com/search/posttag:%23%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://sangariha.com/search/posttag:%23%D8%AE%DB%8C%D8%B1
http://sangariha.com/search/posttag:%23%D8%AE%DB%8C%D8%B1
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جریان انقالب اسالمی با  و همراه را به رسمیت بشناسند و همسوقرمز ما 
  .باشند

ذَ ََّل َفرمااید: میدوساااتی باا کفاار را ممنوع کرده؛ نیز قرآن کریم  َيْ وَّخ 
َُِ ُِْؤم ن ْیَ َُدونَ َم نََْأ ْول ي  ءَ َاْلك  ف   ينَ َْؤم ُنونَ اْل ُ ْيسَ ََ ل وَ َلَْيْ ْفعَ َو م نََْاْل ََّّ َم نَ َفْ  َا
َ ْيءَ َِف   َْْْْ1  ت جاى مؤمنان، دوسااه هاى مؤمن نباید کافران را بانسااان

 .اش با خدا قطع استگیرند و کسى که چنین کند رابطه

ُنَم نُ َ»:  فرمایدمی العابدینامام زین ََن  َا َعداء ّنَفْ ق دََع داّنَو  م نَا قبَّ
َوجلََّم نُ َه  يءَیه  اءیَ کسای که دشامنان ما را دوست بدارد با ما  2«واََُّعزَّ

 اوند متعال نیز از او بیزار است.دشمنی کرده و ما از او بیزاریم و خد
ی کسااانی که در مباندقت شااود تا  بنابراین باید در جذب افراد به شاابکه
 شوند.ندچار مشکل هستند جذب شبکه 

م اول اینکه باید تالش کنی ؛شودمیبا توجه به این اصال دو نکته روشان 
های ما مشاکل دارند وارد شبکه نشوند. دوم رمانآافرادی که با اهداف و 

 یم.اند باشمواظب توطله و انحراف منافقین احتمالی که وارد شبکه شده
 که هیچد نطوری باشاا نباید و مبانی ماباشاایم که اصااول  توجه داشااته

 .شخفی صالحیت حضور در شبکه را نداشته باشد

 ز وبدتان بگبییدا .18

ها گونه شناختی از آنهیچبرای عموم افراد برقراری ارتباط با کساانی که  
ندارند، بساایار سااخت و مشااکل اساات. اکثر افراد میلی برای همکاری و 

برای برقراری ارتباط کافی اساات که در همراهی با افراد ناشااناس ندارند. 
  و مان را معرفی کنیمخوددیوار و حجاب ناآشنایی را کنار زده، ابتدا 

                                                      
 .23آل عمران، آیه  .4

 .24، ص24، ج األنواربحار 2.
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ان متاهل و محل زندگیمختفاری در مورد شغل، سن و سال، وضعیت  
د گیری را باز خواهم. معرفی خود باه دیگران باه راحتی بااب ارتباطبگویی

 ها از اهمیت فراوانی برخوردار است.این ارتباط سازیشبکهکرد که در 

 همجباری  .19

گام نخساات، در ایجاد « همجواری»اغلب، 
شود؛ چرا که میجاذبه بین دو نفر محسوب 
شود ارتباط مکرهر می نزدیکی مکانی، باعک

و ارتبااط مکرهر، باه طور معمول باه جاذبه 
 .انجامدمی

َ»فرمااید: بااره میدر همین اماام علی ْ ب ُ َ   کَّد    َالصُْْْْْْْْْْ ُکَِّْ  َط  ل   
 .ودشمیتر به درازا کشد، حرمت استوارتر هر چه همنشینی بیش 4«اْاُْ م  َُ

ما اغلب با یک مقدار اضااطراب، در مقابل یک شاایء و یا شااخ  جدید، 
دهیم امها پس از تکرار برخورد، احساس نگرانی، کاهش میواکنش نشاان 

، برای مثال .آیدمییابد و شاخ  و شیء جدید، برای ما آشنا به شمار می
 یادوستانه احسااس نشایندمیای که در کالس، کنار ما درباره فرد غریبه

 اما در همین کالس، کسی .بینیممیزیرا او را به طور مکرر  ؛کنیممیپیدا 
، واز این ربینیم؛ میتر را که ساه ردیف پشات سار ما نشاساته است، کم

 .یابدمیآشنایی و دوستی ما گسترش ن

 2:شبدمیکه باعث  دید آمدن عباطف مثبت  ییهاروش

روع شبا آن نوع جمالتی که سخن خود را  شیبه آغاز گفتگب: .4

مؤثر است. افرادی که  ،کنیم، در ایجاد واکنش عاطفی مثبتمی

                                                      
 .535غررالحکم و دررالکلم، ص 4.

 .از نشریه مبلغان هم استفاده شده است ،در این بخش 2.

 ارتبککاط یبکرقرار یبکرا

 ابتدا در که اسککت یکاف

 ییناآشککنا حجا  و بارید

 را وبدمان زده، کنککار را

 .میکن یمعرف
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کردند، میدر آغاز سااخن از گفتار مسااتقیم و صااریح اسااتفاده 
د که انتر، افرادی قرارگرفتهتر موفق بوده و در درجاه پایینبیش

کردند. در نهایت، میاز جمالت خنثی در آغااز گفتار اساااتفاده 
ترین نشااان، همراه مزاح بود، در پایینافرادی که شااروع سااخنا

 .اندگرفتهدرجه قرار

رسد، اسالم با جزم و قطعیت، با بررسای در احادیک، به نظر می
 :کند؛ بلکه بنا به فرموده امام علیمزاح را رد نمی

« َُ ََع ُىَه واُ َه ع ْق و ْظ     َاسْْْْْْْ ِدُ َه ْزل ُ َو  َج  َم ْنَص ُ ب    1« َ ا َْعق ُلَالن  س 
خردمناادترین مردم، کسااای اساااات کااه جاادی بودنش بر 

و با کمک عقلش بر هوا و هوسااش  اش چیره باشاادمسااخرگی
. گویا منظور حضااارت، این اسااات که به صاااورت پیروز گردد

شاخفای مساخره شناخته نشویم. شاید اینجا هم، چون طرف 
گویی، ما را مقابل، هیچ شناختی از ما ندارد، شروع سخن با هزل

و همین موضوع، مانع ایجاد جاذبه میان فردی  سبک جلوه دهد
. اگر شخ ، مبلغ و منبری است اولین منبر و روضه و شاودمی

اولین برخورد با افراد را جدی بگیرد. برخورد و خاطره اول مردم، 
 ای دارد.گیری تفویر ذهنی آنان از شما جایگاه ویژهدر شکل

رت شادِ حرکات غیرکالمی چهره، به ویژه صو رویی:گشکاده .2

ر از تتأثیری عمیق ،همراه با لبخند در هنگام مالقات با دوستان
کند که دوستت دارم و میزبان دارد و به طرف مقابل چنین القا 
فرماید: می بارهدر این یا از دیدارت خرسااندم. حضاارت علی

« ٍَ ِ و دَّ ُ َق ب  ل ُ َاْل  َ    .رویی، دام دوستی استگشاده 2«ا ْلب ش  

                                                      
 .52ص ،و دررالکلم صنیف غررالحکمت 4.

 .2حکمت  ،نهج البالغه .2
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َاْلو ف ءَُ»فرماید: می مؤمنانامیر وفاداری: .3 ْئو َلف   1«س ب ُبَاَّل 
   .وفاداری، سبب ]انس و[ الفت است

که دوستشان دارید، اگر به مردم اعالم کنید  اعالم دوستی:  .4

ها به شما نیز احساس محبت آن
امااام شاااود. میباراناگایختااه 

هر »فرموده اساات:  صااادق
گاه کسی را دوست داشتی، او را 
از آن آگااه سااااز کاه این کااار، 
دوساااتی میان شاااما را پایدارتر 

 2«کندمی
هدیه، سااامبل عاطفه و محبت اسااات و باعک  هدیه دادن:  .3

فرمود:  شود. پیامبر اکرممیگر افزایش محبت افراد به یکدی

ع ُاَاْاُبََّ» به یکدیگر هدیه بدهید؛ زیرا  3«ح  ُدواَف   نََّاْلْ ْدي   َ  ضْْْْ

شاید این گزاره در نظر اوهل، « دهد.میهدیه، دوستی را افزایش 
به  وانتمیبار مالی سانگینی داشته باشد؛ ولی با حداقل هزینه 

لباس با یک شاایشااه عطر، شااود می برای مثال .دداهمه هدیه 
و از جمله این موارد، شکالت و سایر  ردافراد زیادی را خوشبو ک

 .قیمت استتنقالت ارزان

ای افراد به نام خود عالقه ویژه  رسککیکدن از نام و حال:  .6

ها و به زبان آوردن آن، دارناد و پرسااایدن از نام و نشاااان آن

                                                      
 .395 ص ،درر الَکلِم و غرر الحِکَم .4

 .459ص ،4اصول کافی ج .2

 .243، ح 93ص ، دوستى در قرآن و حدیث .3

 فرمبده صککادق امام

 را یکسک گاه هر: »اسکت

 آن از را او ،یداشت دوست

 کار، نیا که سککاز آگاه

 را شککما انیم یدوسککت

 «کندیم دارتری ا
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ها دوسااتی کند و بهمیاحساااس خوشااایندی در ایشااان ایجاد 

ا َاَآخفَال َُّجل َ»فرمود:  بخشااد. پیامبر اکرممیاسااتحکام 
 َِ ل َل ُْ َف   نَُّ َا ْوصْْْْْْ  ََ َّْنَُهو  َا هي  َو  م  َا سْْْْْْْ ُْي سْْْْْْْ  ْلُ ََع ْنَا وْ   َو  ٍَ فْ   4«و دَّ
که او هرگاه، شااخفاای پیش تو آید، از نام او و نام پدرش و این

  .بخشدمیبپرس که این کار به محبت، استواری  کیست

سااالم، نوعی اعالم محبت، دوسااتی و اظهار  سککالم کردن:  .4

مهر و آشااتی در آغاز گفتگو اساات که معموال  با حالت عاطفی 

و ال ذىَن فسْْىَ» :فرمایدمی خداخوشااایند، توأم اساات. پیامبر 
ََّلَ َُ ؤم نواَو  َ نَّ  َق ّت  ُُواَا َت  ه واَأوَّلَأُدلُِْكمََّت َُ ؤم نواَقَ ه ي د   ََّل  دُخ

ُْْْْْْْْْْْْْكم َل  َه ين ْ واَالسَّْْْْ َا َاَفْ ع ُُوِوُ ََت  ه بُومفَا فشُْْْْ اى  وارد  2«َع ُىََْْْْ 

که ایمان بیاورید و ایمان نخواهید بهشات نخواهید شد، مگر آن
که یکدیگر را دوسات بدارید. آیا شااما را به چیزی آورد، مگر آن

دهید، محبوب یکدیگر خواهید  راهنماایی کنم که اگر انجامش
   .شد؟ سالم کردن را میان خودتان آشکار کنید

ساات، هنگام رویارویی ساابب رفع فشااردن د دسککت دادن:  .3

 هایاد محبت است. دست دادن از نشانهساز ازدیها و زمینهکینه
 .کامل بودن دوستی است

َ»فرماید: میدر این باره  امام صاااادق معانقه:  .4 ا نََّم ْنََتْ    
ُِسْْْْْْْْْْْ ف   َ ُ فَاْل ََع  ُيم  َالوَّسْْْْْْْْْْْ ََتْْ     ُ ،َو  ُِصْْْْْْْْْْْ ف  ْْ  َاْل ُِقيم  الوَّ يَّْْ  َل ُْ

ُِع ن ق  َُ تحیت کامل به شاااخ  مقیم با دسااات دادن به   3«اْل

                                                      
 .149، شماره 1334نشریه مبلغان، آبان و آذر  4.

 .199و  123و  34اة االنوار فی غرر االخبار، ص مشک 2.

 .43، ص12، جالشیعه لئوسا 3.
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که آن اوست و سالم کامل برای
از سااافر آمده به معانقه کردن با 

 .اوست

اباتاادای هر دیاادار و در پاس 
، معاانقه کردن، یکی از مالقاات
هااا برای ترین روشکاااربااردی

  .ایجاد جاذبه میان فردی است

ِ   بَّْ َ »فرماید: می اماام علی فروتنی: .2 َاْل ع  ٍَُالوَّو اضُْْْْْْْْْْ  4«َث    

   .ثمره فروتنی، دوستی است

از زی هایی سبال ب رسید    .1

که دیگران دوست دارند به 

  .ها  اسخ بدهندآن

هااا، اجاازه باادهیااد مردم عالقااه
های زیبای زندگی خود را برای شاااما بیان ها و اتفاقموفقیات

 د.برنمیها از بیان حوادث زیبای زندگی خود لذت کنند. انسااان
هم و اجازه سخن سردن سخنان دیگران و گیرهای پشتکرقطع
همیشاااه اسااات. بردن مردم به معنی جلوگیری از لذت ،ندادن

کااری کنیاد کاه دیگران فکر کنناد از نظر شاااما افراد مهمی 
 هستند.

 .ظاهری آراسته داشته باشیم .2

ب ظاهری مناسباید  ،ای بکنندخواهند کار شبکهمیکساانی که 
لی د. حضرت عند و از ژولیدگی بپرهیزنداشاته باشو قابل قبول 

                                                      
 .249. و عیون الحکم و المواعظ، ص 324ص ،و دررالکلم غرر الحکم 4.

 و دارید هر یابتککدا در

 کردن، معکانقه مالقکات،

 نیتریکککاربرد از یکیکک

 جاذبه جادیا یبرا هاروش

 .است یفرد انیم

 که دیکن یکار شککهیهم

 رنظ از کنند فکر گرانید

 .هستند یمهم افراد شما
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ُِْؤم ن ْی»فرموده اساات:  طالببن ابی َاْل ِِلَم ْنَا ْخَل ق   1«ا لوَّج 
 که از این ردخودآرایی از اخالق مؤمنان است. البته باید دقت ک

 فرماید:می رسول خدا .اشارافیت برداشات نشود، خوی رفتار

َّ  ْ ع  ل فَ» ْع َ إ نََّا َالشَّْْ خدای تعالی شااخ   2«يْب  ُضَاْلو سْْ   َو 

  د.دارمیچرکین و ژولیده را دشمن 
که باید دقت شاااود این اسااات که میزان زیبایی  نکته دیگری

و ظاهر مردم  عرف مردملباس و آراستگی ظاهر باید متناسب با 
آنجا باشد. طبیعی است که در زندگی روستایی که خاک مزرعه 

ید و با لباس سف شخ  آن نشسته است، یک بر لباس ساکنان
اتوکشایده، فردی بیکار یا شخفی که زندگی راحتی دارد، جلوه 

کنااد. فراموش نکنیااد کااه این زیبااایی ظاااهر برای جااذب می
مخاطبان اسات و نباید باعک ایجاد ساوء تفاهم نسابت به شما 

 .شود
های تان، با سااانتدقت کنید رنگ و طرح لباسِ خود و خانواده

رنگ خاصی مخفوص عزا اگر برای مثال،  .محلی مغایر نباشاد
  .پوشیدنشما آن رنگ را در جشن است 

مستمر و همیشگی وجود نگاه به این ترتیب برای آغاز و ادامه یک رابطه 
موارد الزم و ضاااروری اسااات که رعایت هر یک از این  ،مثبت بین افراد

 مفید خواهد بود. ،برای پایدار ماندن این نگاه و استمرار ارتباط

                                                      
 .435، ص و دررالکلم تصنیف غرر الحکم .4

 .344نهج الفصاحه، ص  2.
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 اصبل مرببط به حفظ و گسترش شبکه
کنند میگیری ابتدایی شبکه، گمان افراد بعد از شککک  بروی

اند. باید تبجه داشت که حفظ و تبسعه به هدف وبد رسکیده

گااری و تر از ایجاد شککبکه است و نیازمند وقتشکبکه مهم

نچه که ما را به هدفمان آتالش و کبشکک  فراوان اسککت. 

رسککاند تنها ایجاد شککبکه نیسککت بککه  ایجاد، حفظ و می

شناوتن اصبلی که ما را در  از این روگسکترش شبکه است. 

از این رو  رسانند  زم است.میحفظ و گسترش شبکه یاری 

در این بخ  به بیان اصککبلی که مرببط به حفظ و گسترش 

  شبکه است می  ردازیم.
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 از شکست نترسیم .1

اگر امید به پیروزی، بیش از ترس از شااکساات باشااد موفقیت به دساات 
انسااانی که همیشااه از شااکساات و آید. می

ترساااد، در انجام کارها میعادم موفقیات 
توانااد از تمااام انرژی خود بهره ببرد و مین

ن از ای رساند.میاین ترس، او را به شکست 
کااری، مطاالعه و اگر انساااان پیرامون  رو

تحقیق کرد و به این نتیجه رساااید که این 
کار توجیه علمی و شاارعی دارد؛ با قدرت و 

گوناه ترسااای اقادام به آن کار بادون هیچ
فرماااینااد: می علینمااایااد. امااام مای
ن زیرا گاهی ترسید ترسی، خود را در آن بیفکن،میهنگامی که از چیزی »

 1 .«از چیزی، از خود آن سخت تر است

                                                      
 .145حکمت  ،نهج البالغه 4.

 از شککهیهم که یانسککان

 تیمبفق عدم و شککست

 کارها انجام در ترسد،یم

 یانرژ تمام از تباندینم

 نیا و ببرد بککهره وککبد

 شککسککت به را او ترس،

 .رساندیم
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 های شبکه دزار یأس نشبیماز ری ش .2

ها باشد، دچار ناامیدی خواهیم در کارهای تشکیالتی اگر نگاه ما به ریزش
ها و بررسی علل و عالوه بر دقت در ریزش سازیشابکهشاد. بنابراین در 
هااا نیز، مورد توجااه قرارگیرد. ریزش و ترک هاا، باایااد رویشعوامال آن
افتد. میای اتفاق افراد یک امر طبیعی اسااات که در هر شااابکه همکاریِ
کاه اهمیات دارد این اسااات که ما در کش و قوص این ریزش و  آنچاه
ها را شاناساایی و شبکه خود را با تکیه بر آنها افراد مورد نظرمان رویش

 شکل دهیم.

 کنید  یگیری و باز هم … یگیری کنید .6

َّ َفِنََّ!ََا ُداو م  َ َا ُداو م  َ » : مام علیا ع لََْلَ َِ َا ِ لَ َم  َإَّلَ َص ي  َََ ُؤم نْیَ اَل ع 
، زیرا خاداوناد برای کار پیگیری کنیاد و بااز هم پیگیری کنیاد 1«ا  و َ 

 است.مؤمنان پایانی جز مرگ قرار نداده

بعاد از کلیاد خوردن یاک رابطاه جدید و 
قادرتمناد، بسااایاری از مردم تور را رها 

هااای پس از هاا رسااایادگیکنناد. آنمی
دهند؛ مالقات میآشااانایی اولیه را انجام ن

ولی هرگز اعمال نفوذ در شاااود میانجام 
 .گیردرابطه صورت نمی

عمق تعاامالت بساااتگی باه قدرت رابطه دارد. برای ارتباطات معمولی،  
هتر تر ببرای ارتباطات عمیق ولی کندمیکفایت گاه بههاای گااهپیااماک
 د.مالقات حضوری فکر کنیدیدارهای مستمر و است به 

                                                      
 .134، ص1و مستنبط المسائل، ج مستدرک الوسائل 4.

 : اهلل رسککککبل

 بککا ککار، نیبکرتکر

 آنهاست، نیتردوام

 .باشد اندک زند هر
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ترین برترین کار، با دوام  1«أفضْْلَالعِلَأدوم َوَإنَقل» : اهللرسااول

 هاست، هر چند اندک باشد.آن

َ ا: » مام صادقا ُ ىَال َُّجلََُل  نَ َإ  ِ لَ ََع  ُْي ُد َََْع  ُ ْي َ َفْ  ََع ْن ََُيْ و   وَّلََُثََّ ََس نَ ََع 
کاری را آغاز کند، باید تا یک سال آن هرگاه شخفی   2«ص رْی  َ َإ ل َََْ  ءَ َإ نَْ

 .اگر خواست، به کار دیگری بپردازدرا ادامه بدهد. سپس 

ََم نَم » : مام باقرا ّ َ َإل ََأق بَََّءَ فَْْْْْْ  ِ لَ َم نََع زَّوجلَََّا َُ َداو  َُيََع  َ  ،يَع 
تر از کاری نیسااات که بر آن هیچ چیز نزد خاداوناد، محبوب 3«قْ لَََّوإن

 مداومت شود، هر چند اندک باشد.

 ما باید بهترین باشیم .4

 های شبکه، ساری باشد.در تمام رگ« ما باید بهترین باشیم»همواره شعار 
ای که تمام افراد آن در بین اقوام و شاابکه

تردید در دوسااتان خود ساارآمد هسااتند، بی
تنها جامعه خود بلکه تمام  اندک زمانی، نه

هاا و ملال را در بر خواهاد گرفت. جاامعاه
شااهد بر این گفتار رشااد سااریع اسالم در 
شاابه جزیره عربسااتان و گسااترش آن در 
سایر بالد است؛ که یکی از دالیل رشد آن، 
 آن شرایط اسالم آوردن درباشد. میبهترین بودن مسالمانان صدر اسالم 

، کردناساااالمی مزین  اخالق و آداب هااا،خود را بااه ارزشو ساااخاات 
کرد که میتبدیل ای محبوب در میان افراد جامعه ها را به چهرهمساالمان

                                                      
 .144مجموعه ورام، ص  4.

 .32، ص2اإلسالمیه(، ج-ی )طالکاف 2.

 .32، ص2اإلسالمیه(، ج-)ط الکافی .3

 شیعه : »صکادق امام

 در که کسککا نیسککت ما

 نفر  ه ار زند شککهر 

 شهر آن در و برد سکر به

 داشته وجبد او از  ارساتر

 «. باشد
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در همین  امام صادق. این خود تاثیر فراوانی در گسترش اسالم داشت

َوَ» :فرمایندزمینه می يع و ن َم نَيكوُنَِفَم صْْْْ  َيكوُنَفي  َآَّلفی َم نََْْْْ  ل يس 
َا  صْ  َ شایعه ما نیست کسى که در شهرى چند هزار  1«أوش ع َم ن َُيكوُنَِف 

  .نفرى به سر برد و در آن شهر پارساتر از او وجود داشته باشد

نْ  َ الْاأوَهلِ قالَ:عَنْ أبِى الحَساااَ َِفَقْ ْ ي   َفي »... َم ْنَأْولي ئ ن َم ْنَُهو   َو ل ْيس 
ّ  َأْوش ُعَ َا   ُْ َفي  ْمَم ْنَخ  َش ُجل  ٍَُآَّلف  َع شْْْ   

َُ ْْْْْ ن  حضااارت موساااى بن جعفر  2«م 

فرماید: ... و از دوساااتان ما نیسااات مى
را شهر آن باشد که  شاهریکه در کساى

آنان با ده هزار جمعیهت باشاااد و در بین 
   .تر از او زندگى کندورع

َ» :فرمودناد اماام علی َُواَالنَّ س  خْ ل 
ََع ُيُكمَوَإنَ َه ك وا َإنَُمِومَم ع  ْْْْ   َ  ْْْْ ُمُْْْْ لَ 

چنان معاشااارت کنید که اگر بمیرید بر با مردم آن 3«َع شُْْْْْْْْْْومَق ِنواَإليُكم

 .مرگ شما اشک ریزند و اگر زنده بمانید به شما عشق ورزند

 حفظ کرامت انسانها و رابطه کریمانه با مردم .5

با مردم، رفتاری کریمانه با خود در روابط اجتمااعی همواره  اماام علی
ایشااان در عهدنامه معروفش  تند. هدف بزرگداشاات انسااانیت مردم داشاا

ِ   بَّ  َ»: فرمایدمی َاْل َال َّْ    َلُ  ََّع يَّ  َو  ُْب    ع ْ َقْ  ْْْْْْ َاَ  َالََُِمَْْل َُو  ََّلَو  َِب  ْمَو  َْا 
                                                      

 همان. .4

سفینة  . 242،ص15ج وسائل الشیعة .134، ص2ج مجموعة ورام .49، ص2ج الکافى 2.

 .439، ص3البحار ج

 .14حکمت نهج البالغه، 3.

 :فرمبدند یعک امام

 زکنککانآن مکردم بکا

 راگ که دیکن معاشرت

 شککما مرگ بر دیریبم

 اگر و  ندیر اشکک 

 شککما به دیبمان زنده

 .ورزند عشق
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ُ ْي  مَْ َا مَ َ  ُکون نَََّع  ْنف ن  ُ ُ ْم،َف   نَُّْ ْمَصْْ  ُبع َضْْ شايَ ْ ْ و ن ُمَا ْک َف فَالد  ين َسْ   َا عیَل   
 َ ُْ َ َف فَا مهربانی را پوشاااش دل خود قرار ده و با مردم   1«ا ْوَن ظرییَلْ   

دوساات و مهربان باش. مبادا مثل حیوان درنده خویی باشاای که خوردن 
اند: گروهی برادر دینی تو شاماری؛ زیرا مردم دو دستهمیمردم را غنیمت 

  د.ی دیگر همانند تو در آفرینش هستنو گروه
برد فاش شاادن اساارار میها را از بین یکی از چیزهایی که کرامت انسااان

در  خاطر امام علیهاساات. به همینآن
های اخالقی و حکومتی، ضااامن توصااایه

اشاااتر را به رازداری مردم توصااایه ماالک
گویااد: تو بااه عنوان میکنااد و بااه او می

نماینده حکومت بیش از هر کس سااازاوار 
حفظ اساارار مردم هسااتی. مردم به هنگام 
مشاکالت و نامالیمات، اسرار خود را با تو 

گذارند، تو باید با حوصله کامل میدر میان 
 .پای حرف آنان بنشینی و سنگ صبور و رازدار آنان باشی

ا شود تمیها و شخفیت دادن به افراد شبکه، موجب حفظ کرامت انساان
شااابکه را متعلق به خود بدانند و در گساااترش و پویایی آن تالش  مردم،
بکه و شتر، بین اعضااای همچنین سابب ایجاد الفت و محبت بیشکنند. 

 بین اعضا با سایر مردم خواهد شد.

ََعُي َالسَْْل َيْ ُقوُل »  ّ ْعُ َأ حَع ْبد ا يع   ََّلَُت ق  ُ واَوَ ...َإ ن فَو   ََّلَت ُْفواَفُْق  اء ََْْ 
ِ دَصُفَاََّعُي َوَآل ..آ َُم  2«.ل 

                                                      
 .53نهج البالغه، نامه  4.

 .332ص،45، جبیروت(-)ط بحاراالنوار 2.

 و هاانسککان کرامت حفظ

 افراد به دادن تیشکخص

 ات شبدیم مبج  شبکه،

 هب متعکق را شبکه ،مردم

 گسترش در و بدانند وبد

 .کنند تالش آن ییای ب و
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فرمود: ... فقیران میشنیدم که  ]مفضال بن عمر گوید[: از امام صادق
 را تحقیر و جفا نکنید... . شیعه آل محمهد

درد افراد شبکه، درد شما باشد و برای رفع نیاز سایرین،  .3

 )همدردی کردن( را بکار ببندیدتمام تالشتان 

دَُّقواَ...َ»:  امام صااادق َ  صْْْْ  عيف   ْمَو  َ ُفواََع ُفَضْْْْ  َهْ ِ واَإ ْخوانْ ُ مَفْ ع  و 
َ و یَالف ق   َم ْنُ مَْ  ؛وارد شااد دیر صاایرفی بر امام صااادق 1«...َع ُفَ

که گروهی از اصاحاب نزد آن حضارت حضور داشتند. امام فرمود: حالیدر
هااای برادران دینی خود نیکی کننااد و برای برآوردن خواساااتااهو بااه ...

 .. .د.انشان صدقه دهنضعیفانشان به آنان مراجعه نمایند و به نیازمند
های شیعیان را رجوع به فقرا و نیازمندان برای برآوردن امام یکی از ویژگی

شاامارد. در ایجاد یک شاابکه پرداختن به معیشاات و میهایشااان خواساته
رفع نیازهای افراد از اهمیت بساازایی برخوردار است که موجب  اقتفااد و
شاود افراد از بودن در شابکه حس خوبی داشته باشند و به مفید بودن می

خاطر اسااالم به ایجاد رابطه برادری تاکید همین  هشاابکه باور پیدا کنند. ب
کند و ساعی بر این است که مسلمانان رابطه عاطفی باهم برقرار کنند می
های مردم به سااوی ایجاد یک شاابکه با یکی شاادن دردها و خوشاایو 

گسااترده جهانی به نام امت واحده که همان مدینه فاضااله مهدوی را به 
  پیش روند. ،همراه دارد

َ»  : قالَ اإلمام الجواد ِ   بَُّ  َاَّْلْنصْْْْْ ُفَِف  صْْْْْ لََت ْو ُ ُبَِب  نََّاْل َث َلُثَخ 
َ ٍَُِف  ُِواسْْْ  َاْل ٍ ،َو  ُِع َْْْ    ُْبَسْْْْ َاْل َالِ ُجوُعَإلَقْ  َ واُعَو  َاَّْلْن ٍ ،َو  د    2«ُيمَالشْْْ  

انفااااف در  ؛کند: ساااه خفااالت جلب محبهت میندفرمود امام جواد

                                                      
 .154، ص25ج بیروت(،-)ط بحاراالنوار .4

 .349، ص 2، ج القدیمه(-فی معرفه األئمه )ط کشف الغّمه .2
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ها، همراه و همدم شاادن با معاشاارت با مردم، همدردی در مشااکالت آن
 .معنویات

شود میهمدردی کردن با مردم و شراکت در غم و شادی دیگران، موجب 
تا از نظر عاطفی رابطه خوبی بین افراد برقرار شاااود. حس همدردی، روح 

ند. کمیها را به یکدیگر نزدیک کند و قلبمیوحادت و اتحااد را تقویت 
که  وبیاتفاق خگاهی اوقات الزم است به وسیله پیامکی کوتاه از تلخی یا 

آمده اعالم همدردی و یا اعالم خرساااندی برای اشااخاص شاابکه پیش
 نماییم. 
 

در ماورد نیااازهااای مردم  امااام حسااایان

ّ َ» :فرماایندمی َا َإل يکمَم نَن ع م  إنََّق وائ ج َالن س 
ُ يکمَف َلََت  ُ واَالن  ع مَ  نیااز مردم باه شاااما از  1«َع 

ها های خدا بر شاااما اسااات. از این نعمتنعمت
 .خسته و بیزار نباشید

اند نیازهای فرموده همان طور که امام حسین
توانیم با میاسااات که ما مردم باه ما فرصاااتی 
یک گام به خداوند نزدیک شااویم. در این نگاه کمک  هابرآورده کردن آن

ید که خداوند متعال چنین نعمتی آمیبه دیگران یک نعمت الهی به شمار 
بنابراین انسااان نه تنها باید با افتخار نیاز را به انسااان عنایت کرده اساات. 

باید شااکر چنین فرصاات و نعمتی را که خداوند مردم را برطرف کند بلکه 
 جا بیاورد.به ،در اختیارش قرار داده

                                                      
 .313، ص 41بیروت( ج-نوار)طبحاراال - 31نزهة الناظر و تنبیه الخاطر ص 4.

 : نیحسکک امککام

 زا شما به مردم ازین

 بر ودا یهانعمککت

 نیا از. است شکما

 و وسککته هانعمت

 .دینباش  اریب
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  با هم باشید و از هرگبنه افتراق ب رهی ید .3

یرند بگ کاری سااخته نیست. اگر دو انگشت کنار هم قراراز یک انگشات 
چه طور هرتری برخوردارند. همیننساابت به یک انگشاات از کارایی بیش
ها نیز زیاد خواهد شد تا جایی که وقتی تعداد انگشاتان زیاد شود توان آن
شود. میترین کارها میسر آیند انجام سختمیتمام انگشتان به کمک هم 

هر کار انجام طور اسااات با قرار گرفتن افراد در کنار هم مینجامعه نیز ه
ناممکنی، ممکن خواهد شاااد. با توجه به این مثال اهمیت با هم بودن و 

 شود. میشکار آوحدت 

ُ ْيُكمََْوَ َ...»فرماید: می امام علی لَ ََع  لوَّو اصُْْْْْْْْ َُلَ َوَ َح  ُلمََْوَ َالوَّب   َوَ َإ ايَّ
اهُْ َ  .. و بر شااما باد به ارتباط و بذل و بخشااش و دوری . 1«الوَّق  ُطعَ َوَ َالوَّد 

 .کردن به یکدیگری و پشتیگزیدن از جدا
داند و در میتفرقه و اختالف را موجب از بین رفتن عزت   اماام علی

ْیَ َه م،أُموشَ َآخ  َ َ َإل ْي َ َم  صْْْْ ُشواَإ ل ََف  ْنظُُ واَ...» فرماید:میاین زمینه  َق 
وَّ َ َوَالُف ق ُ ،َو قْ ع  َ  ُ ،َو اْخو ُ ف  َ َاَألُْلف ُ ،َ  شْْْْْْْْ   ِ  ُ ٍُ،َوَالك  عَُّبواَاَأل ْفا د  َو   شْْْْْْْْ 

ُ عَ َق دََْم و  ش ه ْی ،َو  ْ ف  َُّقواَُُمْو ُ ف ْی ، َََُّّخ  ُ ب ُ مََْوَل  ام و ،َل ب سَ ََع ْنُ مَا َسْْْْْْْْْْ 
و  ،َص ضْْْ ش ٍَ   ِ اَََف يُكمَأ خب  ش ه مََْق صْْْ  ََُه ق ىَ َوَ َن ْع ينَ لُ ََع ْب  پس بنگرید  2«ُِعو ْب 

اد، و ها تفرقه افتآن هنگام که بین آن« قوم بنی اسرائیل»به آخر کارشان 
ها مختلف و گروه گروه ها و دلم خورد و ساااخنه ها بهمهربانی و الفت
 پسجان هم افتادند و پراکنده گشاااتند و با هم جنگیدند، ه شااادناد و با

ها ند و فراوانی نعمتش را از آنهاا برکخاداوناد، لبااس عزت را از تن آن
مااناده، سااارگذشااات آنان اسااات تا مایه عبرت، گرفات و آنچاه بااقی

                                                      
 .44، نامة هنهج البالغ 4.

 .192 هج البالغه، خطبهن2. 
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 .شدگیرندگان باعبرت
قدر نابخشودنی و خطای بزرگی است که امیرالمومنین نآافتراق و جدایی 

گونه مورد خطاب دهد و مردم را اینمیسااار « یا عجبا»فریاد   علی

َ» دهد:میقرار  ََّّ َوَ َ!َع ج ب ََََع ج ب َََفْ ي  ... ُْبَ َمیُ ي ََُا َم نَ َاْْل مَََّم ُْ بََُوَ َاْلق 
ِ  عَ  ءَ َاْجو  ُ ىَاْلق ْو َ َه ُؤَّل  ُ   مَََْع  ط  شااگفتا و عجبا!  1«ُكمَْق ق َ ََع نََْ ْ ف ِ ق ُكمََْوَ َح 

بخدا ساوگند، وحدت اینان در راه باطل خود، و پراکندگی شما از راه حق، 
 .غم و اندوه استمایه دلمردگی و فزونی 

  سندید برای دیگران هم ب سندیدمیوبد آنچه برای  .8

تواند مییکی از اصااول مهمی که 
و رابطه  جامعه اسااالمی را متحول
 و کند افراد جاامعه را بسااایار زیبا

عموم مردم را،  مندیدرصد رضایت
، رشاااد دهد در ارتبااط با یکدیگر

اصااال اصااال جایگزینی اسااات. 
جایگزینی به این معناساات که هر 
فردی در تعاامل با دیگران قبل از 

، ابتدا خود را در جای اقدام به عمل
پسندد؛ سپس در ادامه میخود  او قرار دهد و بیندیشد که چه رفتاری را بر
همچنین ببیند چه رفتاری مورد هماان رفتاار را باا دیگران انجاام دهاد. 

با او، آن رفتار را انجام ط پساندش نیسات و دوست ندارد دیگران در ارتبا
مورد دیگران انجام ندهد و ترک  در نتیجه همان عمل و رفتار را در دهند.

                                                      
 .24نهج البالغه، خطبه  .4

 معناست نیا به ینیگ یجا اص 

 گرانید با تعام  در یفرد هر که

 وبد ابتدا عم ، به اقدام از قب 

 شدیندیب و دهد قرار او یجا در را

 وبد بککر را یرفککتککار زککه کککه

 همان ادامه در س س  سندد؛یم

 .دهد انجام گرانید با را رفتار
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کند. به طور قطع پیاده شاادن همین اصاال در میان اقشااار مختلف مردم 
 تواند جامعه را به مدینه فاضله تبدیل کند. می

َ»فرماید: میبه مفضاال  امام صااادق صْْْْ لَ َه سْْْْ   َ َ َ يَُْأوصْْْْ  َُ  ُ ُ نََّ ُْبَ َخ 
َ ُْ ََُ،فع ويَْْْ  َف ْ ْ ضَْْْْنَْأ ََو َ...ََالسَْْْل َ يَعَُق لَفیدي َ سْْْ ََايَُهنَََّم َوَ  َقُْ
کنم میتو را به شاش خفالت سفارش   1«...ل ن ْفسْ  َف ْ ْ ضَْم َ َ يَأل  خَ 

که آنان را به شاایعیان من برسااانی. گفتم: آن ها کدامند ای ساارور من؟ 
پساااندی برای برادر دینی خود نیز میفرمود: ... این کاه آنچه برای خود 

 بپسندی... .

 امتیازهای تشکیالتی  .9

کند میقرآن تفکر مساوی بودن همه و انکار مطلق هرگونه برتری را نفی 
های های جاهلی و نادرسات یک سری مالکجای معیار و مالکه بلکه ب

ها افراد امتیازبندی کند که بر اسااااس آنمیاساااالمی و درسااات مطرح 
 هایمالکهای شاابانه و علم از سااوره زمر، عبادت 1شااوند. در آیه می

َق ئِ  ََراد شامرده شده است: برتری اف و  داََ َسْ ج  َآّنء َالَّْيل  َق ن  ی أ مَّْنَُهو 
َالَّذ ُِون َو   ُ َيْ ْع و و يَالَّذين  ْلَي سْْْْْْْْْْْ َيْ ْ ُجواَش  ْْ   َش هْ    َقُْْلَهْ  ٍ َو  ُشَاْآخ    ذ  ين ََّلَوْ ْ

ُِون َإ َّنَّ َيْ و ذ کَُّ َُأوُلواَاَأْل ْلب بَ   ُ یا کسی  ]ستآیا چنین کسی با ارزش ا[ يْ ْع

که در سااعات شاب به عبادت مشاغول است و در حال سجده و قیام، از 
آیا ت پروردگارش امیدوار اسااات؟! بگو ترساااد و به رحممیعذاب آخرت 
دانند یکسااانند؟! تنها خردمندان میدانند با کسااانی که نمیکسااانی که 
 . شوندمیمتذکهر 

                                                      
 .254، ص45بیروت(، ج-بحاراألنوار )ط .4
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نساء یکی دیگر از معیارها جهاد بیان شده که خداوند  13یه آهمچنین در 

و و يََّل َ: فرمااایاادمی ُدونَ َي سْْْْْْْْْْْ ُِْؤم ن ْیَ َم نَ َاْلقْْْ  َعْْْ  ََص رْیََُاْل َلضَّْْْْْْْْْْ  شَ اَُأول 
ُِج  ه ُدونَ  ََو اْل ب يلَ َِف  ََّّ َسْْ  َََُّّلَ ف ضَََّْْو أ نُْْفسْْ   مََِْب  ْمو اْل  مََْا ُِج  ه د ينَ َا َِب  ْمو اْل  مََْاْل

ُ ىَو أ نُْْفسْ   مَْ َََُّّو َع دَ َو ُلًَلََد ش ج  َََاْلق  َع د ينَ ََع  َََُّّو ف ضَّلَ َاْاُسْْ  ََا ُِج  ه د ينَ َا َاْل
ُ ى َِ َأ ْجَ اَاْلق  َع د ينَ ََع  مند که آساایب ،مؤمنانِ وانشااسااته از جهاد َع ظ ي

ن کنند یکسااانیسااتند، با آنان که با مال و جان خود در راه خدا پیکار مى
قام کنند در منیستند، زیرا خداوند کسانى را که با مال و جان خود جهاد مى

چه مجاهدان و -برترى داده، و خدا همه مؤمنان  و منزلت بر وانشاستگان
ه حضااورشااان در جهاد مندان و چه وانشااسااتگان با ایمانى کچه آساایب

ر را به فرجامى نیکو مژده داده است، و خدا مجاهدان را ب -ضارورت ندارد
وانشاستگان برترى بخشیده و براى آنان پاداشى بزرگ مقرر داشته است. 

هاایی ماانناد تقوا بیاان شاااده که به علت رعایت در آیاات دیگر مالک
 کنیم.میها صرف نظر گویی از بیان آنخالصه

 نبنابراین یکی از نکات مهم در داشاتن یک شبکه پویا و فعال، امتیاز داد
شود تا همه میگذاری موجب که این ارزشاست. چراو توجه به افراد برتر 

شود. در مرحله دوم موجب دلگرمی میافراد احسااس کنند کارشاان دیده 
ها شود. هرچقدر ارزش گذاریمیافراد فعال و رشاد و فعالیت ساایر افراد 

 تر خواهد شد.تر باشد انسجام شبکه بیشواقعی

 شبیمبین اعضای ادعایی و حقیقی تفاوت قائ   .11

ها دو گونه عضو دارند. یک گروه اعضای ادعایی هستند که غالب تشاکل
فقط اهل الف زدن و شااعار و هیاهو و قیافه گرفتن هسااتند. این دسااته 

تر به دنبال منافع شاخفای و مفااادره کردن کارهای تشکیالت به بیش
 ای وباشااند و اگر هم در اموری پای کار بیایند ساالیقهمیاساام خودشااان 
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اساات. در حقیقت این گروه به دنبال اهداف خودشااان هسااتند نه  موردی
اهداف شااابکه. در مقابل اعضاااای حقیقی با جان و دل، در زبان و عمل 

های شبکه طنین انداز شود. در این زمینه کنند تا اهداف و آرمانمیتالش 

يع و نَ »گوید میبه محمد بن عمر بن حنظله  امام صادق َم ْنََْ   َم ْنَل ْيس 
يع ُون  َم ْنَو افْ قَ  َل ک ْنََْْ  َو  ش ّن  َآر  ِ  ل ن  َو  َخ  ل ف ن  َف فَأ َْع َه ُ سْْ  ن   َو  َق  ل  ن  َه ُ سْْ  ن   َو 

يع ُون    ََْْْْْْْْْْ ِ  ل ن  َُأول ا    ِ ل َِب  َْع ََع  َو  ش ّن  َا َّْب ع َآر  ُْب   َو  کسااای که به زبان،  1«قْ 

کند، از پیروان ما میگوید شااایعه اسااات و با اعمال و آثار ما مخالفت می
 نیست، شیعه ما، کسی است که ما را با زبان و قلب همراه باشد و آثار ما را 

 . پیروی کند و اعمال ما را انجام دهد. آنان، شیعه ما هستند
از این رو در ایجاد و فعالیت 
یک شااابکه توجه به تفاوت 
ایان دو گااروه و تکیااه بر 
ادامااه اعضااااای واقعی در 

حرکت شاابکه و فعال شدن 
شاابکه بساایار مهم و دارای 

مومنین امیرالاهمیت اساات. 
بااه مااالاک اشاااتر  علی
هرگز نباید افراد فرمااید: می
که  شااودکار ساابب مىنیکوکار و بدکار در نظرت مسااوى باشااند زیرا این

بدشان  و بدکاران در عمل شوند، هایشان بى رغبتافراد نیکوکار در نیکی
 !هر کدام از اینها را مطابق کارش پاداش ده ،تشویق گردند

                                                      
 .124، ص25بیروت(، ج-بحاراألنوار )ط .244، ص15ه جوسائل الشیع .4

 مال  بککه یعک نیرالمبمنیام

 راداف دینبا هرگ : دیفرمایم اشتر

  مساو نظرت در بدکار و کبکارین

 بدشما سب  کارنیا رایز باشند

 انشیهایکین در کبکارین افراد که

 در بدکاران و شککبند، رغبت با

 .گردند قیتشب بدشان عم 
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 با افراد سرشناس شبکه در کارهای مهم، مشبرت کنیم .11

هیچ انسااانی را  قدر اهمیت دارد که پیامبر اسااالممشااورت کردن آن

 امام حسن .(1م َي سْو   َش ُجلیََع نَم شْْو ش ٍَ دانند )مینیاز از مشاورت نبی

ْْْْْْْد ه م» فرمایند:مینیز  ُهدواَإ لَشَُ با هم  هیچ ملهتى 2«م َ  شْْْْْْْ و ش َق و یَإ َّلَ 

  که راه درست خود را پیدا کردند.مشورت نکردند مگر آن
است که ثمره آن  سازیشبکهاز اصاول اسااسی در مشاورت کردن یکی 

 هدایت به صراط مستقیم است.
گونه اشاااتر ایندر مورد لزوم مشاااورت کردن باه ماالک اماام علی 
ار، کارشااان برگمبنگر و پس از آزمایش به در کار کارگزارانت »فرماید: می

مشورت دیگران به کارشان مگمار، زیرا به بی .هانه به سبب دوستی با آن
ای از سااتم و مشااورت نخواسااتن، گونه رای خود کار کردن و از دیگران

به زیبایی اشاره دارند  در این بیان زیبا حضارت علی .3«خیانت اسات
چ تم و هیکه اگر بدون مشااورت دیگران تفاامیمی گرفته شااود نوعی ساا

نکردن افراد شاابکه و خیانت انگاشااتن دیگران اساات که زمینه همراهی 
کند. در مقابل مشورت کردن موجب استفاده از نظرهای ها را فراهم میآن

دیگران و همراهی و همکاری ساایر اعضاای شابکه خواهد شااد و جلوی 
 گیرد.کارشکنی و نفاق را نیز می

اد از مشورت کردن این نیست که تذکر این نکته نیز ضروری است که مر
تک افراد شبکه باید مورد مشورت قرار گیرند؛ بلکه مشورت با بزرگان تک

و معتمدین و صاحبان نفوذ در شبکه کافی است و همراهی شبکه را نیز به 
 دنبال خواهد داشت. 

                                                      
 .494صنهج الفصاحه،  4.

 .233ص ،تحف العقول .2

 .53البالغه، نامه نهج . 3
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های مشاوران فرمود: در کارهاى درباره شارایط و ویژگی مام صاادقا
با کساى مشورت کن که در او این  -دین نیز جایز باشاده از نظر ک-خود 
  .باشد هاویژگی

 .فهمدعاقل: یعنی کسی باشد که صالح و فساد امور را مى .4

 .داندعالم: احکام و آداب دینى را مى .2

 .با تجربه: در پیش آمدها صاحب تجربه است .3

خیرخواه: با خلوص نیت و صففففاا باطن درباره مسفففائل  .4

 .دهدجامعه نظر می

 4.کندنفسانى خوددارى مىپرهیزکار: از محرمات و تمایالت  .3

که با هرکس  هی اساااتیبد
توان مشاوره نمود، و هر نمی

فردی صاااالحیات ندارد تا 
طرف مشاااورت قرار گیرد؛ 

هی اوقات افراد دچار زیرا گاا
هایی اعم معضلو ها مشکل

اخالقی از اخااالقاای و غاایر
 هاکه مشورت با آنهساتند 

افتادگى مایه بدبختى و عقب
 علىامام که چنان .است

در منشااوری که برای مالک اشااتر هنگام نفاابش به اسااتانداری مفاار 
شود که در کارها و امور مربوط به اجتماع و مردم از میآور یاد ،نویسادمی

 ؛در مشاورت خود سه کس را راه مده و مشاورت با ساه طایفه پرهیز کن
ترسو  .ترساندکند و از فقر مىبخیل را، که تو را از بخشاندگى منحرف مى

                                                      
 .ق1444، اعلمی، بیروت، چاپ اول، 125مصباح الشریعة، ص  4.

 راه را کس سه وبد مشکبرت در

 از را تب کککه را، بککخیکک  مککده؛

 از و کندما منحرف بخشککندگا

 که را، ترسککب. ترسککاندما فقر

 کارها در تب شدن سست سکب 

 حرص که را، حری  و شککبدما

 تب نککظر در نکاحکق بکه را آز و

 .آرایدما
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شود و حری  را، که حرص و آز ، که سبب سست شدن تو در کارها مىرا

َا  يََلَيْ ْعد ُلَهَ » .آرایدرا به ناحق در نظر تو مى وش   و  َم شُْْْْْ ُ نََِّف  َُ ْدخ  ََّل  َو  و 
َاْلف ْق َ  َي ع ُدل  َو  ل  ََع ن َاَأْلُُموشَ  َع ن َاْلف ضْْْْْ ع ُفو  َج ب  ّنََُيضْْْْْ ََّل  َق   يصْْْْ ََ ه و  ََّل  و 

َْ ْوشَيُْز ي  نَُ َالشَّ    َح   1«ل و 

 شماریم؛ میرا  برخی از فواید مشورت کردن

  کند.میخطا را کم احتمال  .4

 کند.میها را شکوفا استعداد .2

 .شودمیمانع استبداد  .3

 .شودمیمانع حسادت دیگران  .1

ای نوعی احترام به مردم است. ممکن است در مشورت حرف تازه .3
 شخفیت مردم است.به دست نیاید ولی احترام به 

 وسیله شناخت افراد است. .6

البته ذکر  جماعت است. چون دست خدا با امداد الهی را دربر دارد. .7
که  استمجاز مسائلی این نکته ضروری است که مشورت در 

ولی در اموری که مربوط به خداوند است  ،مربوط به مردم باشد

 2امامت و عبادت جای مشورت نیست. نظیر بعثت،

دائما مراقبت کنیم تا از مسککیر و هدف تشککک  فاصکککه  .12

 نگیریم

باید مراقبت و مواظبت کرد که در گذر زمان و شاانیدن تعریف و تمجیدها 
ها، ذائقه افراد شبکه تغییر نکند و غفلت سراغ شبکه نیاید. چهبه و چهو به

                                                      
 .53نامه  نهج البالغه، 4.

 .تفسیر نور آقاا قرائتی 2.
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گیر شبکه و اعضای فعال آن شد، ها دامنچون اگر غفلت و اسام و رسام
که حرکت گیرناد و افراد به جای اینمیحق و بااطال جاای یکادیگر را 

ها و اهداف صااحیح بساانجند، خود را محور حق رمانآخویش را با حق و 
 صورت کل شبکه دچار انحراف خواهد شد و به شمارند و در اینمی

اعضای شبکه گمان شود؛ در حالی که خود میشیده اضمحالل و نابودی ک
پرداختن به مباحک  از این روکنند. میکنند در مساایر صااحیح حرکت می

رصاااد و مراقبت ساااازی در کنار کارهای اجرایی و ای و گفتماناندیشاااه
ای، در گسترش و موفقیت یک شبکه بسیار ضروری است. بنابراین لحظه

شود تا میعدم مراقبت از شاابکه موجب 
گردد که  آیه شریفه این مفاداقانساان 

َّلْخسْْْْْْْ  َ َُقْلَه ْلَنُْن ب  ُاُكم فرماید:می ين َح 
ْْْْْْْْْْ َّلََ ْ  ِ ََأ َْع ْعُيُ ْمَِف  ٍ َاْاَ َالَّذ ين َض لََّس  ي و 

ُنون َ َأ نَُّْ ْمَُوْسْْْْْْْْْْ  ُبون  َُهْمَو ْسْْْْْْْْْْ  ْْْ  َو  ي ِْْْدنْْ ال
ْنَع  آیا به شااما خبر دهیم که  بگو 1صُْْْْْ

در کارها، چه کسانی  ]مردم[زیانکارترین 
هایشاااان در ها که تالشآن هساااتند؟

حال، شده؛ با این ]بودو نا[زندگی دنیا گم 
 .دهندکار نیک انجام میپندارند می

  کنیم که دیگران زگبنه با ما رفتار کنندمیما انتخا   .16

ساازی برخورد و تعامل درست با مردم است. یکی از نکات مهم در شابکه
 ین رواز اکنیم که دیگران چه رفتاری را با ما داشااته باشااند. میما تعیین 

                                                      
 .144و143آیه  ،الکهف 4.

 مباحث بککه  رداوتن

 و یاشکککککهیانکککد

 رکنا در یسازگفتمان

 و ییاجککرا یککارهکا

 مککراقبککت و رصکککد

 گسترش در ،یالحظه

 شکبکه  ی تیمبفق و

 .است یررور اریبس
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ه و گیری رفتار پسندیدشبکه موجب شکلرفتار درسات و صاحیح با افراد 
شابکه و رفتار صاحیح افراد شبکه با ما خواهد شد. درسات در میان افراد 

خواهى در جامعه مورد تکریم و فرموده اسااات: اگر می اماام صاااادق
خواهى با احترام بااشاااى باا مردم به مدارا و نرمى برخورد کن، و اگر می

  1ر پیش گیر.تحقیر و اهانت مردم مواجه شوى روش تندى و خشونت د

العمل مردم را نیز به به طور قطع تندی و برخورد نادرساات با مردم عکس
شاخفیت انسان را در میان افراد شبکه متزلزل و همراه خواهد داشات و 
 دچار خدشه خواهد کرد. 

 رعایت اد  و احترام نسبت به دیگران .14

احترام گذاشتن به دیگران و تکریم 
شود میموجب جلب دوساتی ها آن

و رابطه دوساتی بین افراد شبکه را 
 امام صادقکند. میمسااتحکم 
نقل فرموده اساات که  از پیامبر

سااه چیز دوسااتى انسااان را براى 
گرداند: برادر مساالمانش خال  مى

با خوشرویى او را مالقات کند.  . 4
او را  .3در مجلس به او جا دهد.  .2

 2ها بخواند.با بهترین نام

ها را دوست داشته باشند و مورد ها دوست دارند که دیگران آنهمه انسان
. رعایت ادب و احترام به دیگران شما را در نظر ایرین قرار بگیرنداحترام س

                                                      
 .92، ص1روایات تربیتى، ج-ثالحدی 4.

 .52ص،  آداب معاشرت از دیدگاه معصومان .2

 نق   یامبر از صککادق امام

 دوستا زی  سه که است فرمبده

 مسکمان  برادر برا  را انسکان

 بککا.  1: گردانککدمککا وککالکک 

. 2. کند مالقات را او وبشککرویا

 را او. 6. دهد جا او به مجکس در

 .بخباند هانام بهترین با
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شاود که شما شخفیت ویژه و دهد و موجب میدیگران قدرتمند جلوه می
داشاتنی در میان افراد پیدا کنید که این روش در گسااترش شبکه دوسات

  بسیار اثرگذار است.

 ورود کینه و دشمنی مردم، در دل ممنب  .15

را ولی نعمت خود بدانیم و به این باور داشااته باشیم که ما همیشاه مردم 
ها هسااتیم. این نگاه و باور، خادم مردم و در صاادد خدمت رسااانی به آن

ا ی رلطفی و اشاااتباهاتکمبرخی از مردم کند تا در مواقعی که میکماک 
. شیمها نداشته باای  نسبت به آنگونه کدورت و کینهمرتکب شادند، هیچ

این بنابر شود.میبا مردم ها مانع از حسان معاشرت انسان کینه که اینچرا
 .دباشها از دل میکینهبیرون کردن این  سازیشبکهاز اصول یکی 

خو و مهربان همانا خداوند نرم»فرمایند: می امام باقر یا امام صاااادق 
خویی او بیرون کشیدن نرم ]هاینشانه[اسات و نرمی را دوست دارد و از 

 1.«های شماستها از دلها و ضدیتکینه

از سوی دیگر نباید کاری کنیم که دشمنی و کینه ما 
در دل سایر افراد قرار گیرد. بلکه باید با اخالق خوب، 

فراهم گااذاری در دیگران شااارایط الزم را برای اثر
 کنیم.

ه به مناجات حضااارت نیز، باا اشاااار اماام بااقر
 ومسائلی که موجب کدورت  بیاناز با خداوند متعال مومنین را  موسی
شته است، از جمله در تورات نو» د:نفرمایمیشاود منع کرده؛ میدشامنی 

این بود که: اى موسى!  جل با موساى بن عمران و مناجات خداى عز
دار، و در آشکارت سازگارى با دشمن ر باطن خویش پوشیدهراز پنهان مرا د

                                                      
 .2149ص، 5ج  میزان الحکمة 4.

 از مانع هاکینه

 معاشرت حسن

 مردم با انسان

 .شبدیم
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من و دشاامن خود را از جانب من اظهار کن و با اظهار راز پنهانم ساابب 

  1«.شو...من مه ها بدشنام دادن آن

ازککارهکایی ککه مبج  بدبینی مردم به تشکککیالت ما  .13

 شبند  رهی  کنیممی

حسان اعتماد مردم به شبکه و  ،ساازیشابکهیکی از نکات مهم دیگر در 
ظن ظن به ما و تشکیالت ما، سوءتشکیالت است. اگر مردم به جای حسن

خواه و ناخواه ما در گساترش و ادامه کار شاابکه دچار مشکل د، پیدا کردن
پرهیز از مواضع تهمت و کارهایی که موجب بدبینی  از این روخواهیم شد. 

 و ضروری است.  شود بسیار الزممیو سلب اعتماد مردم 

ْظُنون َ» :فرمود امیر مؤمناان، علی  ِ َاْل َاْلِْجُ س  ِ   َو  َم و اط ن َالِو   إ ايلَو 
ْوء َي  رُیَ)اوَيُ ِ (َ وُءَف ِ نََّق   ين َالسَّْ  2«ُ يس  َُجَ ه   َالسِْ

های تهمت و مجالساای که به آن گمان از جایگاه
ین نشنشاین بد همرود، بپرهیز؛ زیرا که همبد می

 .دهدخود را تغییر )یا فریب( می

م ْنَ» :فرمایددر جایی دیگر می امام صاااادق
يَُُ ِ   َف  حِ م َف َلَ  َالِو   ع  ع ََم ْنَم و اضْْْْْْ  وم نََّد خ ل َم ْوضْْْْْْ 

اگر کسی که خود را در موضع تهمت  3«نْ ْفس  َُإ َّلََّ

 دهد؛ مورد تهمت قرار بگیرد، نباید جز خودش را مالمت کند.میقرار 

در مسااجدی معتکف بودند. زنی آمد و  نقل شاده اسات که پیامبراکرم
هم با او به راه  مدتی با او ساخن گفت و بعد برخاست که برود، پیامبر

                                                      
 .134ص  3،ج اصول کافى .4

 .222، ص )للمفید( األمالی 2.

 .494، ص )للصدوق( األمالی .3

 مبارککع از  ی کره

 ییکارها و تهمککت

 و ینیبدب مبج  که

 مردم اعتماد سککک 

  زم اریبس شبدیم

 .است یررور و
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دند، کرر از انفار که از کنار آن حضرت عبور میافتاد. در این هنگام دو نف
آن ها را صدا زد و فرمود: این زن  ساالم کردند و گذشتند. رسول خدا

صفیه همسر من است. آن دو گفتند: ای رسول خدا! مگر ما شک داشتیم؟ 
شااود، ترساایدم حضاارت فرمود: شاایطان مثل خون وارد وجود انسااان می

 1.گمان شویدشیطان بر شما وارد شود شما بد

 باهم و در کنار هم برای رسیدن به هدف واحد .13

هیچ گاه خودمان را در مقابل مردم قرار ندهیم همیشه در کنار مردم و با  
مردم از بیرون و به صااورت دسااتوری مردم باشاایم. اصااالح و هدایت 

نیساات و غالبا عموم مردم در مورد کسااانی که از بیرون برای پذیر امکان
 گیریکنند موضعگیری میها تفمیمآن
کانانااد و بااا چنین افرادی همراه مای
شوند. باید خودمان را جزئی از مردم مین

رفتار کنیم بادانیم و در عمل هم طوری 
ای تا مردم ما را از خودشان بدانند. شبکه

که مردمی باشد و مردم آن را از خودشان 
بدانند در اندک زمانی فراگیر خواهد شااد 
و چون سیلی تمام اقشار جامعه را همراه 

ی اشاابکه موفق؛ شبکهکرد.  خود خواهد
اسات که بین افراد آن شبکه تقابل نباشد و همه در کنار هم، با هم، برای 
رسیدن به هدف واحد تالش کنند. این نکته به معنای نبودن نظم و قانون 
نیساات بلکه باید همه به این نتیجه برسااند که برای رساایدن به هدف، 
 رعایت نظم و قانون الزامی است و همه به چنین ضرورتی رسیده باشند.

                                                      
 .432زار و یک حکایت اخالقی، ص ه .4

 در مردم عمبم غالبا

 از که یکسککان مبرد

 هککاآن یبرا رونیکبک

 ندکنیم یریگمیتصم

 و کنندیم یریگمبرع

 همراه یافراد نیزن با

 .شبندینم
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 تالش کنیم برای دیگران ایجاد م احمت نکنیم .18

ای وجه بریکی از اموری که باید مورد توجه ما باشد این است که به هیچ 
 عکس شبکه و افراد آن باید تالشبلکه بر دیگران مزاحمت درست نکنیم.

کنناد مشاااکالت افراد شااابکه و عموم مردم را برطرف کنند و به نوعی 
شوند را باز و از میافراد با آن مواجه هایی که گره

ایجاد مزاحمت برای دیگران ها بردارند. مسیر آن
شاااود دیگران نیز متقاابال در مقابل میموجاب 
العمل نشان داده؛ گیری شابکه ما، عکس شاکل

  مخالفت کنند.
 جعفر صادق: از امام بن منفااور گوید هحذیف

کسى که از مزاحمت مردم : »فرمودشنیدم که مى
دسااات بردارد، گرچاه او یاک نفر اسااات که از 
مزاحمت آنان دست برداشته، لکن در مقابل افراد 

 1.«دارندزیادى از مزاحمت او دست برمى

 اد نادانبردباری در برابر افر .19

باید دقت داشاته باشیم که همیشه سخن گفتن و پاس  دادن، کار درستی 
نیساات. در برخی از موارد برای تاثیر گذاشااتن بر افراد و حفظ شاابکه باید 

ها عبور کرد و تعرض عاقالنه سکوت کرد و با سالم و سالمت از کنار آن
فرقان  ساااوره 63ی در آیهمتعال خداوند پاسااا  گذاشااات. هاا را بیآن

ونَ َالَّذينَ َال َّْ نَ ََع ب دََُوَ فرماید: می ُ يَمی ْشُْْْْ َخ ط ب ُ مََُإ َاَوَ َه ْوّنَََاَأْل ْشضَ ََع 

                                                      
 .52، ص آداب معاشرت از دیدگاه معصومان 4.

 یبرا م احمت جادیا

 مککبجکک  گککرانید

  ین گرانید شبدیم

 مقکابک  در متقکابال

 شککبکه یریگشککک 

 العمکک  عکس مککا،

 مخالفت داده؛ نشان

 .کنند
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ُُونَ  َْ ه  َلم َََق ُلواَا بندگان خدای رحمان کسااانی هسااتند که در روی  سْْ 

 به  ،روند و چون جاهالن آنان را مخاطب سازندمیزمین به فروتنی راه 
  .مالیمت سخن گویند

اند: نیز فرموده رسول خدا
که اساات که هرسااه چیز »

نداشااته باشااد، هیچ کارش 
تمام نیساات: پرهیزگارى که 
دارد، او را از نافرمانى خدا باز

سااابب آن با ه و خلقى که ب
مردم بساااازد و بردبارى که 

 1.«نادانى نادان را با آن رد کند

 گیری بر نیامدندر مقام انتقام  .21

اتفاقی  ادثه وکساانی که مدام درصدد انتقام گرفتن هستند و با کمترین ح
توانند دوساااتان و افراد اطراف خود را میافتند؛ نمیباه فکر انتقام گرفتن 
بساایار  ،جویی که گذشاات ندارندبا افراد انتقامداشااتن حفظ کنند. ارتباط 

خاطر . به همینباشااادمی ای ناممکنو ادامه چنین رابطهاسااات ساااخت 
د است و بای گذشات و بخشاش در ایجاد و استمرار یک شبکه بسیار مهم

عفو و گذشت  بیتهای رفتاری اهلمورد توجه قرار گیرد. یکی از سیره
 بوده است.
ریخت، ظرف آب از کنیزى داشت که روى دستش آب مى امام ساجاد

جای تنبیه وی، او را ه ب دستش افتاد، و دست امام مجروح شد، اما امام

                                                      
 .134ص ،3اصول کافى ج 4.

: اندفرمبده نی  ودا لرسککب

 نداشته کههر که است زی  سه»

 :نیست تمام کارش هیچ باشکد،

 نافرمانا از را او که  رهی گار 

 سب  به که وکقا و دارد،باز ودا

 که بردبار  و بسازد مردم با آن

 «کند رد آن با را نادان نادانا
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م شخ  را آزاد نمودند، جس در این روایت امام  1در راه خدا آزاد نمود.

 ولی قطعا روح و اندیشه شخ  برای همیشه در خدمت و اسیر امام است.

عرض کرد: اى رسااول  ابن عمر گوید: مردى به رسااول خداهمچنین 
از جواب ساکت شد،  بخشاى؟ رساول خداخدا! چه مقدار خادمت را مى
 .سپس فرمود: روزى هفتاد مرتبه

َعَ ي دفَ َالن  سَ ََُنوبَ ََع نََت  و زوا» :فرمودند رسااول خدادر روایت دیگری 
 َّ از گناهان مردم درگذرید، تا خداوند بدین  2.«الن  شَ ََع ذابَ َه ذلوَ ََع نُكمَا

 سبب عذاب دوزخ را از شما دور گرداند. 
این اسات که بخشیدن تمام یکی از نکات مورد توجه در مورد بخشاش،  
اند. از آن منع کرده بیتنیز کار صااحیحی نیساات و اهلخطاکار اد افر

َأ»یند: فرمامیزمینه در این  علیامام  ُدَلع فُوَيُفسْْْْْ 
َه ق دشَإصَْْلق   َم ن َالک  م عفو و گذشاات  3.«م ن َالَّايم 

به همان اندازه که در اصااالح شااخ  بزرگوار موهثر 
از بیان  .کندمیاسااات شاااخ  فروماایاه را تبااه 

شاااود که بخشاااش و میروشااان  امیرالمومنین
دارد و موجب اصالح گذشت از فرد خاطی اثر تربیتی 

شود. اما باید دقت داشت میوه و غذای سالم میافراد 
بخشااایدن فرد  از این روکند. مییت ای را کاه زخم شاااده اذنیز، معاده

تبهکاارکاه فطرت و ذاتش به علت گناه تغییر کرده اسااات اثر تربیتی به 
 آورد. میهمراه نخواهد داشت بلکه بدتر مفسده و خرابی نیز به بار 

                                                      
 .324، ص: االخبار غرر یف مشکاة االنوار .4

 .124، ص2مجموعه ورام ج 2.

 .419، ص44بیروت( ج-بحار االنوار)ط - 132، ص 2الفوائد جکنز  .3

 به گاشککت و عفب

 در که اندازه همان

 شککخ  اصککال 

 اسککت مبّرر ب رگبار

 را هیفروما شککخ 

 .کندیم تباه
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  ایر باشیدانعطاف .21

مختلف و متفاااوتی وجود دارد. در انجااام برای هر کاااری راهکااارهااای 
 پذیری و تغییر روش درراهکار پافشااااری نکنیم. انعطافها بر یک برنامه
تواند کارایی مجموعه ما را باال ببرد و کارها سااارعت بگیرند و میکاارها 

 افراد مجموعه به عقل و خرد و تدبیر ما بیشتر اعتماد کنند.

مراقبت کنیم بین افراد شککبکه رابطه عاطفی و دوسککتانه  .22

 برقرار باشد.

بطه خوبی بین ما و افراد شبکه و بین افراد شبکه برقرار باید تالش کنیم را
باشااد. وجود اصااطحکاک بین افراد شاابکه مانع گسااترش و پایدار ماندن 

تر تر و دوستانهمیهر چقدر رابطه بین افراد شابکه صمی شاود.میشابکه 
تر ری با هم داشاته باشاند شابکه منسجمتباشاد و افراد رابطه مساتحکم

گیری رابطه درست بین رو مراقبت و محافظت بر شکلخواهد شد. از این 
افراد شاابکه از اهمیت زیادی برخوردار اساات که مدیر شاابکه باید توجه 

َل یَ» : امام صادقزیادی به این مهم داشته باشد.  َإ صْْ  ّ د ق  یَوُ ِب   َا صْ 
َهْ ْين ُ ْمَإ َاَ  ب َع دوا دوا،َو   ق ُشبی َإ َاَ  ف سْْْ  ند اى که خداوصاادقه 1«هْ ْْی َالن  س 

شان تیره هرگاه رابطه ،اصالح میان مردم آن را دوست دارد عبارت است از
 هرگاه از هم دور شدند. ،ها به یکدیگرآنشد و نزدیک کردن 

 ها را ب ایریمدر صبرت اشتباه کردن افراد، عار آن .26

، اصااالحهایی اساات که به جای تنبیه و طرد افراد خطاکار یکی از شاایوه
را مورد مطالعه  بیتآورد. وقتی سیره اهلمیتری به بار مشکالت بیش

                                                      
 .249، ص 2ج  اإلسالمیه(-)ط کافى 4.
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ت. تر اسشاویم که مؤثرتر و مفیدمیدهیم با شایوه جدیدی آشانا میقرار 
گونه امیدی به هدایت فرد نداشتند به جز در مواردی که هیچ بیتاهل

پذیرفتند و به یمجاای طرد و رانادن، خطای افراد را ندیده و عذر افراد را 
 نمودند. میاین شیوه قلوب افراد را متمایل به اسالم 

یْنِ بن علىه)  َأ ْومىَإل َ» (:قال َحُسااَ ،َو  َُن  ِ  َش ُجلیَ َهذ   َاَُّل و  ل ْوََْْْْْْْ 
َأ مری َ َأ نَّ و   ْْْْْ ََل َو  ، ُ ْْْْْْ ن َم  و   ْْْْْ ََل  ُ ْْْْْْ َاَّْلْخ ىَل ق ب ُ َلَ   ذ ش   ْْْْْ َاَْعو َو  ، ِْ اْلُي

ُِْؤم نْیَ  َّ )اْل َا ول  ََ()(َق دَّث  َأ نَُّ َو  ع َج د ىَش سُْْْْْ يْ ُقوُل ََّلَي   ُدَاْا ْوض 
َ ذش  عُْْْْْ َالْْْ ل  بْْْْْ  قْْْ َيْْْ  َلْ  ْن َُمُْْ   َ مْْ  ْن َأ ْوَمْْ 

َ ل. : ندفرمود امام حسین  1«ُمْب

چنانچه با گوش خود بشااانوم که »
دهد و سپس شخفى مرا دشنام مى

از او خواهى او را بفهمم، معااذرت
نمایم، چون پذیرم و گذشت مىمى

از  کاه پادرم امیرالمؤمنین على
روایت نمود:  جدهم رساااول خدا

کساااى کااه پوزش و عااذرخواهى 
دیگران را نپااذیرد، بر حوض کوثر 

 «وارد نخواهد شد.
 باید عذر افرادتنها از نگااه دینی نه

ا شخ  برای تقرار دهیم را بپذیریم بلکه باید فرصتی را بین گناه و کیفر 
 فرمایند:میدر این زمینه  عذرخواهی فرصات داشته باشد. امام حسن

«َ َْعو ذ اش َط   يق ...َأَ ... ِ  َل َل  َاْجع ْلَهْ ْين ُ  ْلُعُقوه   َو  َح  َالذَّْنب  ل  ُعَم  ََّل  ُْع  ج  ْوسْْْْْْْْ 

                                                      
 .431، ص11ج  إحقاق الحقّ  4.

: فککرمبدنککد حسککیککن امکام

 هک بشنبم وبد گبش با زنانچه»

 و دهدما دشکنام مرا شکخصکا

 را او وباهامعککارت سکک ککس

 گاشت و  ایرمما او از بفهمم،

  ککدرم کککه زبن نکمکایکم،مکا

 جککّدم از عکا امکیرالمممنین

 کسا: نمبد روایت ودا رسبل

 دیگران عاروباها و  بزش که

 وارد کبرر حبض بر ن کایرد، را

 .«شد نخباهد
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ْعذ ش ٍَُ  ِ َاْل ْذن ب  ْلُِْ َ اَضْْْْْْْْْْ  قْ ْ َح  ٍ َإ  ْ ف     ِ ْل ح  گناه را زود کیفر   1«ي ُكوُنَاْلك   مَُ

مااده، بلکااه میااان گناااه و کیفر، راهى براى عااذرخواهى باااقى بگااذار... 
که بزرگوار گذشت کند وقتى است که عرصه ترین زمان براى اینشایسته

 .عذر بر گنهکار تنگ گردد
رش بر فرزندش بر لزوم عذرپذیری تاکید انیز در سف امیرالمومنین علی

ََعَ » فرمایند:می ،کرده ُ   َو  ُ ىَالصْْْ   ْ م   ََع  ََع ْند َصْْْ  يو  َم ع َأ خ  و  ْلَنْ ْفسْْْ  ْند َا ْ 
َ ْ ب  َعَُ ََع ْند  َو  ُ ىَاْلب ْذل  ََع ْند ََُجُود   ََع  ِ سْْْْْْْْْ  ل   َو  َاْل َو  َْا  ُ ىَالُِ ُدود   ََع  د   َصُْْْْْْْْ

َْعوَ  ُ ىَاَّل  ََع ْند َُجْ م   ََع  ُ ىَالُ  ْی َو  دَّ    ََع  ََع ْند ََْْْْْْْْْْ  ُ ىَالِدنُوَو  َذَ َع  َل   نَّو  اش َق ّتَّ
عَ  َف فَص رْی َم ْوضْْْْْ  َ ل و  ع َ َأ ْنَ  ضْْْْْ  ل  َإ ايَّ َو  ُ ْيو  ِ   ََع  َُوَن ْع َل   نَُّ َ َأ ْنَل ُ ََع ْبدیَو    َو 

ُ ُ َه   رْی َأ ْهُ   ار قرجدا گردد، تو پیوند دوستى را بر چون برادرت از تو  2« ْ ْفع 

بخل ورزد تو بخشااانده کن، اگر روى برگرداناد تو مهرباانى کن، و چون 
رد گیگزیند تو نزدیک شاو، و چون سخت مىباش، هنگامى که دورى مى

تو آساااان گیر، و باه هنگاام گناهش عذر او بپذیر، چنان که گویا بنده او 
باشد. مبادا دستورات یاد شده را با غیر باشاى، و او صاحب نعمت تو مىمى

 .ر آن نیستند بجا آورىهایى که سزاوادوستانت انجام دهى، یا با انسان
زء پذیرد جمیکه عذر دیگران را نرا پیامبر عظیم شااأن اسااالم نیز کساای 

َق  لَُ» کنند:میبدترین افراد شاامرده؛ بیان  َأُنْ ب  ُاُكْمَه شْْْْْ    َالنَّ س  َّل  َأَ  ُ ىَاي  واَهْ 
ق  لَ  َأ هْْ  ض ُ َالنَّ ُسَثََُّ َو  َالنَّ س  َم ْنَأ هْْ  ض  َّّ َق  ل  َا ول  َأُنْ ب  ُاُكْمَه ش    َم ْنَأ ََش سُْ ََّل 

َيْ ْقب ُلَم عَْ ََّل  ٍََو  َيُق يُلََع ْث   َالَّذ یََّل  َّّ َق  ل  َا ول  َش سُْْْْْْْْْْ ُ ىَاي  اَق  ُلواَهْ  َه ذ  ََّل  ذ ش ٍََو 
َ ْنب  آیا شما را از بدترین افراد مردم خبر ندهم؟ عرض کردند : چرا  3«يْ ْ ف ُ َ

                                                      
 .115ص  ،45ج  بیروت(-)ط نواراألبحار 4.

 .223ص  ،44ج  بیروت(-)ط حاراألنوارب 2.

 .243ص  ،29ج  بیروت(-)ط نواربحاراأل 3.
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را دشمن بدارد و مردم نیز او را ، اى رساول خدا . فرمود : کسى که مردم 
دشاامن بدارند . سااپس فرمود : آیا بدتر از این را به شااما معرفى نکنم؟ 
عرض کردند : چرا ، اى رساااول خدا ، فرمود : کساااى که از لغزشاااى در 

 . بخشدپذیرد و گناهى را نمىگذرد و پوزشى را نمىنمى

 وباهی کنیماگر اشتباهی مرتک  شدیم حتما عار .24

مدن شاأن و آخواهی کردن در صاورت اشاتباه، نه تنها موجب پایین عذر 
شااود بلکه چنین رفتار درساات و بجایی مینظر مردم نمرتبه انسااان در 

شاود. عموم افراد جامعه، به کسانی که چنین میتر موجب محبوبیت بیش
کنند خ دادن خطا و اشاااتباه عذرخواهی میجساااارتی دارند و به هنگام ر

بینی ها را حمل بر صاااداقت و واقعمندند و این رفتار آنبسااایاار عالقاه
د: اینفرمیم امام علیکنند. می
خردمناادی  عاذرخواهی نشاااانااه»

در حدیک معراج نیز  .«انساان است
ن، کسانى دنیا خواها»آمده اسات : 
پرخور و پرخنده و پرخواب  هسااتند

ه . اگر بو پرخشامند و کمتر خشنود
د بنطلکسااى بدى کنند، پوزش نمى

 ،و اگر کسى از آنان پوزش بخواهد

 1«.پذیرندنمىمعذرت او را 

ین این های مومننظر داشاته باشیم که یکی از ویژگیالبته این نکته را در 
خواهی شود را کنند تا کاری که موجب عذراست که تمام تالششان را می
کردن زیاد، شااخفیت انسان را خورد و فرد انجام ندهند. چون عذرخواهی

                                                      
 .23ص ،44ج بحاراالنوار،  4.

 نیا نیمبمن یهایژگیو از یکی

 را تالشککشککان تمام که اسککت

 مبج  ککه یککار تکا کننکدیم

. ندهند انجام را شبد یعاروباه

 اد،یز کردنیعککاروباه زککبن

 فرد و وبرد را انسان تیشکخص

 .کندیم کبز  گرانید ن د را
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یار سااکند. در روایات اهل بیت نیز بر این نکته بدیگران کوچک می نزدرا 

ََّلَ» :فرمایندمی تاکید شاده اسات. امام حساین ُِْؤم ن ََّلَُيسيُءَو  إنََّاْل
َيْ ْعو ذ شَُ َُللََّيْ ْو َُيسْْْْْْْْْْيُءَو  ُِن ف ُ  َاْل همانا شاااخ  مؤمن کار   1«يْ ْعو ذ ُش،َو 

ولی فرد منافق  .کنددهد و عذرخواهی هم نمیانجام نمی و نادرست زشت
گردد و همیشاااه عذرخواهی میهر روز مرتکب خالف و کارهای زشااات 

   .نمایدمی

  عم یکی ببدن قبل و .25

 ،دهای خوخودمان برای گفته . اگرعملمان یکی باشااد سااعی کنیم قول و
 انتظار ممکن اسااات هگون، چها عمل نکنیمقائل نباشااایم و به آنارزش 

روی حرف ما که دیگران  ه باشاایمداشاات
سااخنان ما را محترم  وحساااب باز کنند 
رسااول ها عمل کنند. آنو به بشاامارند 

ُنَ»فرماااینااد: می اکرم َُيؤم  َلْْْْْ ن  ن مْ 
 َّ الي و َ َوَح  ي اَ َاآخ  َِ  ََا َاَفُ    2«دَ و َعْْْْْ 

هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، 
 دهد باید وفا کند.هرگاه وعده مى

نیز، اهمیت وفای به عهد  اماام على 

َم نَ»انااد: گونااه بیااان کردهرا این لْ يس 
 َّ َا ىءَیََف  ائ ض  دََِا لن  سَََُْْْْْ   ْْْْْ ُ ي َ َاَ  ِو َ َوَ َهوائ   ما ََ ْ ف ِ قَ َم عَ َاجو ِ َع ََع  َ  شْْْْْ 

لُع ودَ َالو فْ ءَ َ  عظيمَ َم نَآشائ   م یک از فرائض الهى همانند وفاى هیچ 3«ح 

                                                      
 .243. تحف العقول، ص124، ص45بحاراألنوار، ج  4.

 .13، ص14األصول و الروضه ج-شرح الکافی 2.

 .53نامه ، نهج البالغه 3.

 نکهیا یبرا انسککان

  زم نکند وعده وکف

 ،یقبل هر از قب  است

 وبد اسککتعداد و تبان

 اگر دینما یابیارز را

 در یکار نیزن انجام

 نیزن سککتین تبان 

 .ندهد یقبل
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هاى هاى گوناگون و دیدگاهباه عهاد نیسااات که مردم با همه خواساااته
 مختلف، بیشتر بر آن اتهفاق نظر داشته باشند.

َق وفَي نج ز» : امام حسان ِ  ُقَا  ساول  َُمسْ َق وفَي ع د،َو    1«ا  سْؤوُلَُق  
دهد زیر بار مسؤولیت وعده نداده ، آزاد است . اما وقتی وعده میانسان تا 
  اش عمل نکند رها نخواهد شد.رود، و تا به وعدهمی

انسااان برای اینکه خلف وعده نکند الزم اساات قبل از هر قولی، توان و 
استعداد خود را ارزیابی نماید اگر انجام چنین کاری در توانش نیست چنین 

اساات که قول ندادن بهتر اساات از قول دادنی که به  قولی ندهد. روشاان
هایی پرهیز داده؛ از چنین وعده . امام صاااادقهمراهش عمل نباشاااد

َو ف ُؤ َُ»فرمایند: می َِفَي د ل  َو َعداََل يس  اى به برادرت وعده 2«َّلَ  ع د نََّأخ ل 

 .مده که وفاى به آن در توان تو نباشد

 کارهای وب  دیگران را ببینیم و قدردانی کنیم .23

دیگران و ارج  خوب و دیدن کارهای کردن توجه 
به کارهای افراد شبکه در دلگرمی و تالش نهادن 
اثرگذار اسات. درست است که افراد ها تر آنبیش

به تشکر ما نیازی ندارند ولی تشکر و قدردانی ما 
ها رصاااد و باه این معنااسااات کاه کارهای آن

  شود.گذاری میارزش

در مورد حق کسی که نیکی کرده،  امام سجاد

َ» انااد:فرموده َفْْْْ  نَأمْْْْ   ُ يْْْْو  ََع  َ ىَا  ع وف  ق ِ َ
ب ُ َا  ق ل   َااَ  َُ كسْ  َم ع وف ُ ،َو  ن   َوََ   شُْك  ُ َوَ  ذُل   سْْ 

                                                      
 .113، ص45بیروت( ج-بحار االنوار)ط .4

   .324تحف العقول ص - 254، ص  45بیروت( ج -بحاراألنوار)ط 2.

 ما تشکککر به افراد

 یول ندارند یازیککن

 ام یقدردان و تشکر

 که معناست نیا به

 رصککد هاآن یکارها

 یگکککاارارزش و

 .شبدیم
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 َّ َه ْی َا َو  َل ُ َالِدَع ء َفيِ َه ين و     ُ ُ َق دَ،َفَ َع زَّو ج لََََِّ  َُلن   ََل و  َِاَفْ ع ُ  
ََع ُىَُمك ف إنَق د ش   ََع َلني َ َ،َثََُّ ك    ُ َسْْ   اَو  َل فَ َْْ  حق کسااى  1«يو  َُ     َي وم 

ا به زبان ش را، این است که از او تشکر کنى و نیکیکه به تو نیکى کرده
داى عزوجل برایش آورى و از وى باه خوبى یااد کنى و میاان خود و خا

و آشاااکارا از او گمان پنهانى یخالفاااانه دعا کنى، هرگاه چنین کردى ب
جبران  ،یکى او را جبران کنىزى توانستى ن. ساپس اگر رواىتشاکر کرده

 کن .

َمَ »:  امام رضااا  ّ   2«زَّو ج لَََّعَ نَل َي شُْْْك  َا ُنع م َم ن َا  خُوقْی َل َي شُْْْك  َا
هر کس در مقابل خوبى مردم تشاکر نکند، از خداى عزهوجل تشکر نکرده 

 است.

َم نُ َص َلق َ»:  امام على ُبَل و  َيوج  ُ يو  ََع  سْ  خ    َلُ  كُ ل   3« ْ ع َِف ََ وَُْ
سااپاسااگزاریت از کسااى که از تو ناخشاانود اساات، ساابب رفع ناراحتى و 

  شود.مهربانى او نسبت به تو مى

َل»:  امام على َم نَا ضْْْْْع ف ُ  َل ف ُ َو  ن ع َا ل ي  َف   َّنَّ  َم َصُْْْْْ ن ع َِ  ثل   ن َم نَصْْْْْ 
كوشا ام اى که به او شااده همانند آن را انجهر کس در برابر خوبى  4«َْْْْْْْ 

تر از آن خوبى کند، سپاسگزارى دهد آن را تالفى کرده اسات و اگر بیش
 نموده است.

  

                                                      
و من ال یحضر  225}شبیه این حدیث در تحف العقول ص 342صدوق( صللامالی) 4.

 {.222، ص 2الفقیه ج

 .24، ص2ج عیون االخبارالرضا .2

 .234تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص .3

 .23، ص4االسالمیه( ج-کافى)ط .1
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 هعدم افراط در مبعظ .23

اعتدال در وعظ و نفاایحت اساات. یکی از  سااازیشاابکهیکی از اصااول 
ها در روابط با فرزندانشااان با آن روبرو مشااکالت مهم، که امروزه خانواده

گاه فرزندان به آن شمار و تکراری است که هیچهای بینفایحتهساتند 
ازی سدهند. از این رو در بحک شبکهگوش فرا نمی

که شاابیه مسااأله تربیت فرزند اساات باید دقت 
ی تنها تأثیرباشیم که افراط در موعظه، نهداشاته 

در مخاطب ندارد، بلکه ارزش کالم انسااان را نیز 
شااود تا افراد شبکه به برد و موجب میاز بین می

هاای این چنینی عاادت کنناد و شااانیادن حرف
وقت به سخنان این افراد ترتیب عمل ندهند. هیچ

سنجید و به اندازه  باید استعداد و ظرفیت طرف مقابل رادر موعظه کردن 

َلُ  م» فرماید:می امام علی گنجایش افراد وعظ و موعظه اتفاق بیفتد.
  .فهمشان تکلم کنیدعقل و با مردم به مقدار  1«َعقوْل  مَقْدشَ ََع ُيَالن سَ 

 شنبنده وببی باشیم .28

 .ریمرا یاد بگیدادن به سخنان دیگران گوش خوب  شنونده خوبی باشیم و
شاااود تا او در نهایت یکالم دیگری موجب م ساااخن ون باه دادگوش 

احساااسااات خود را با ما در  ، منویات قلبی وبا خاطری آرام، آرامش خیال
هاای خود را باه راحتی بیان کند. همچنین موجب انتقااد میاان بگاذارد و

 در را به خوبی گوش داده،برایمان احترام قائل شاود و نظرات ما شاود می
قدر به سخنان دیگران خوب نآ پیامبر اکرم .یدآرها بصادد عمل بر آن

                                                      
 .3ص ابیطالببندیوان امیرالمؤمنین علی 4.

 مبعظککه، در افراط

 در یریتأر تنهانککه

 بککه ندارد، مخاط 

 انسککان کالم ارزش

 دبریم نیب از  ین را

http://www.zibaweb.com/
http://www.zibaweb.com/
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ای از مشرکین قرار گرفتند و حضرت کردند که مورد تهمت عدهگوش می
 یعنی گوش خواندند. « اذن»را 

 شناس ببدنیتقعمب .29

و ْولََ ا» زیبا فرموده اند:در روایتی بساایار  امام علی َلَ َفَ اسْْْْ َُ َ َُالصَّْْْ َفَع 
َوَظ ُ م ،َفْ ق دَُقوه  َیَم ْن ََُ ْظ   ََْلَ َه   ُجلَ َالظ نَََّش ُجلَیَأ سْْْْْ  ءَ َثَُ َأ هُ  َ َِ َوَالز م  نَ 

َ اَِ  و ولَإ   ص َّشَ َفْ ق دََْه   ُجلَ َظ نََّالَش ُجلَیَف   قس نَ َأ هُ  َ َوَ َالز م  نَ َفَ َع َُالف سْ  دََُفَ اسْْ
 چنین در برگیرد در را آن مردم و زمانه ،ینیک و صااالح که یهنگام  1«

 شدهن آشکار یگناه او از که ببرد یدیگر به بد گمان یکسا اگر یشارایط
 اهل و زمان بر فساد که یهنگام اما است، کرده ستم او به تردیدیب است
 فریب را خود قطعا ببرد خوب گمان یدیگر به کس هر شااد فراگیر آن
که همه خوبند و جو غالب بر اسااااس  ایدر جاامعاه؛ یعنی اسااات داده
یزی گردیده، کساای حق بدبینی و سااوءظن به دیگران را رظن پایهحساان
ظن به افراد، خالف عقل و اگر در زمانی فساااد حاکم باشااد، حساان ندارد
 .کندهای مختلف فرق میها در زمانجا نوع روابط انساندر این است.

ِ واش د َ» :فرمایدمی امام جواد َاْل ِ صْْْْْْ د شَُأم ْنَل َْيْ ْع  ف  هرکس  2«َْعي ْوُ َاْل

 .رباید و هالک خواهد شدموقعیهت شناس نباشد جریانات، او را مى
 شأن از تربزرگ سخنى شحضور در شخفىوقتی  همچنین امام علی

و صْْْ   ََُهكُِ َ كُمَقدَو»ند: فرمود گفت، خود ُُ َُيسْْْ َل ق دَْ َمثُ  َقولََعنَمث
اَ،َط ْ  َ  كری  ْقب َََه د ْش َ ََْ   آواز خردسالى در و کردى، پرواز درنیاورده پر 3«سْ 

 ی.داد سر بزرگان

                                                      
 .114نهج البالغه، حکمت  .4

 .344، ص 23بیروت( ج-بحار األنوار )ط 2.

 .442حکمت نهج البالغه،  3.
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شااناساای روشاان شااناساای و زمانت اهمیت موقعیتابا توجه به این روای 
 ی ووقت شوخبگیریم که چه یادنیز باید  ساازیشابکهشاود. در بحک می
 گاه طرف مقابلمان راهیچم. وقت جدی باشااایچه

گفتن  زو در بیاان منظورمان ادازیم نادسااات نی
فرهنگی  اخالقی و کلماااتی کااه بااار جمالت و

 . درخوداری نماییمبه طور جدی  مناسااابی ندارند
به آن، و زمان  موقعیت وبه  شاااوخی کردن باید
وجه کنیم تکه با او شوخی میشخفیت شخفی 

تواند جا میکنیم. گااهی اوقات یک شاااوخی بی
تمام شبکه و یا ارتباط بخشی از افراد شبکه با ما 

 را، دچار مشکل کند. 

 صادق ببدن صریح و .61

. رک مصادق باشی خود با دیگران صریح وو گفتگوی سعی کنیم در روابط 
صاریح بودن و دوری از ابهام و دو پهلو سخن گفتن تکلیف مخاطب را و 

آورد. از این رو سخن ما، کند و مخاطب را از سردرگمی در میروشان می
در برخی موارد اگرچه به نفع مخاطب نیسااات ولی چون صاااریح بوده و 

گیرد. میطرف مقابل منظور ما را شاافاف متوجه شااده، مورد پسااند قرار 
 موجب وندازد ابه اشااتباه میرا طرف مقابل صااریح نبودن،  عالوه بر این

 . دگرداز واقعیت دور  به حدس وگمان متوسل شود وشود طرف مقابل می
 بیان ،گویی را از حقوق مومنین بر یکدیگر دانساااتهحق امام صاااادق

َفْ   ْوج ُب   َأَ » کنند:می ْبعْ   َُقُقوق  ُِْؤم ن َسْْْْْْْْْْ  ُ ىَاْل ُِْؤم ن ََع  َال َُّجُلَنَْإ نََّل ُْ َيْ ُقول 
ُْمََع ن َاْا   َ  َمی  يُلَْل  ْي  َف َل  ُ ىَو ال د  ُ ىَنْ ْفسْْْْْ   َأ ْوََع  َل  ن ََع  َإ ْن مؤمن را  1«ق ق  ََو 

                                                      
 .45، ص  9ج ، لئل و مستنبط المسائمستدرک الوسا 4.

  ی اوقککات یگکاه

و  جککایب یشکککب

 هشبک تمام تباندیم

 یبخشکک ارتباط ای و

 ام با شککبکه افراد از

 .کند مشک  دزار را،
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ها این است که آدمى تنها حق را ترین آنبر مؤمن، هفت حق است. واجب
ها از حق بگوید، هر چند بر ضاد خود یا پدر و مادرش باشد و به خاطر آن

 .منحرف نشود

 از بکار بردن ککمات زشت جدا وبدداری کنید .61

اساتفاده از کلمات زشات در صحبت با دیگران تأثیر و بازتاب بسیار بدی 
 امام علی کند.میدارد و افراد را در ارتباط داشتن با شبکه دچار مشکل 

ب سَُ» فرمایند:می َفْ ِنَُّ َو  َالک َل   َمْ َي سْْْْْْْْْْو  ج ُنَم ن  ک َو  ََعَ َإاي  َالُ  ا   َو  ُ ي  
از به زبان آوردن سااخنان زشاات بر حذر باش. زیرا   1«يُْن ف  ُ ََع ن َالک  ا َ 

 .دهدمیکند و گرانمایگان را از تو فراری فرومایگان را گرد تو جمع می
 حضااارت امایرالمومنین

جاری کردن سخن زشت بر 
زباان را، موجب دور شااادن 

مایه و جمع شدن گرانافراد 
افراد فرومایه در گرد انسااان 

دانناد که همین مساااأله می
کافی برای تضااعیف شاابکه 

بسیار مهم و  سازیشبکهگفتن در اسات. از این رو رعایت آداب در سخن 
  ضروری است.

فرمایند: می 2قُبلُبا لِکنَّاسِ حُسْناًیه شریفه آنیز در ذیل  امام باقر

لََّيُْبَْ» َجْْ  َو  َّّ ََع زَّ َا َل ُكْمَفْْ ِ نَّ َمْْ  ََتُ ِبون َأ ْنَيُْقْْ  ل  ن  َأ ْقسْْْْْْْْْْ  نَّْْ س    ُضَُقوُلواَلُ 
َالسَّْْْْ ئ ل َا ل  ُِو ف     َاْل ل  ُِْؤم ن ْی َاْلف  ق  ُ ىَاْل َّعَّ ن ََع  َال بَّ ب  َالَّعَّ ن َالسَّْْْْ ا    ُْ ُِ ْل

                                                      
 .142صغررالحکم و دررالکلم  4.

 .33بقره، آیه  2.

 یجار نیرالمبمنیام حضککرت

 را، زبان بر زشککت سککخن کردن

 هیماگران افراد شدن دور مبج 

 در هیفروما افراد شککدن جمع و

 .دانندیم انسان گرد
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وَ  ُِ َاْل َاْا ُ يم َاْلع ف يا  َوُ ِبَاْا يَّ بهترین سااخنى که دوساات دارید   1«ع ف  اَ و 

ها بگویید، چرا که خداوند، لعنت کننده، دشنام مردم به شما بگویند، به آن
، زشاات گفتار، بدزبان و گداى ساامج را بر مؤمنان ندهزخم زبان زن، هدهند

 .دارد و با حیا و بردبار و عفیفِ پارسا را دوست دارددشمن مى

 با هرگبنه ظکم و تبعیض مقابکه کنیم .62

 هستند که به سادگی نارضایتی به بار آوردهمی ظلم و تبعیض دو عامل مه
نند تنها باید تالش کمدیران شبکه نهبرند. میانساجام شابکه را از بین  و

گوناه ظلم و تبعیضااای در زیرمجموعه کاه هیچ
ها رخ ندهد بلکه باید از قرار گرفتن در موضع آن

تبعیض نیز بپرهیزناد. بنااابراین اتهاام باه ظلم و 
سازی هر الزم اسات مدام رصاد کنند و با شفاف

  گونه تهمتی را از خویشتن دفع و رفع کنند.
قاابلاه قااطع باا ظلم و احیای حقوق رو ماز این 

محرومان یکی از اصاول مهمی است که موجب 
 ظن افراد به شبکهدلگرمی، سارسپردگی و حسن

از قول نبی مکرهم  حضااارت علیشاااود. می

ََّليؤخذَلُ ضعياَفي  َقق  َمنَالقویَ لنَ قد سَام  یَ»فرماید: می اساالم
و ضااعیفان از قدرتمندان  ای که در آن حق محرومانجامعه 2«صریَمووعوعَ 

 روی سااعادت و خوشبختی را نخواهند گاهبازساتانده نشاود، افرادش هیچ
  دید.

                                                      
 .254صدوق( صللامالى) 4.

 .53، نامه نهج البالغه .2

 ظکم با قاطع مقابکه

ح و  حککقککبق یایا

 از یکی محرومککان

 است یمهم اصکبل

 ،یدلگرم مبج  که

 و یسککرسکک ککردگ

 به افراد ظنحسککن

 .شبدیم شبکه
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 حرف آور...
شااود نچه که امروز نبود آن در میان توده فعاالن فرهنگی مشاااهده میآ
سترده یک تشکیالت جامع و گ بودنسو و نفکر تشکیالتی از یک داشتنن

اکثر کارهای فرهنگی به صااورت  در حال حاضااراز سااوی دیگر اساات. 
سااو و و غالب فعاالن فرهنگی از توان افراد هم شااودانجام میای جزیره
واحد، و جبهه اطالع هساااتناد. نداشاااتن تشاااکیالت فکر خویش بیهم

شااود. اشاااره می هامعضااالت فراوانی را به همراه دارد که به برخی از آن
های هدر رفتن سرمایهکاری و موازی ،نداشاتن جبهه واحداولین مشاکل 

چون کارهای فرهنگی قائم به شااخ  است . دوم؛ مالی و انساانی اسات
د و دهمدتی فعالیت فرهنگی انجام می شخ دیگر دوام و استمرار ندارد. 

 ؛د. ساااومکندون رسااایدن به نتیجه مطلوب رها میبرا کاار  در پاایاان
ه مورد توجه کاری را ک آن ،شااود و همه افرادها فراموش میبندیاولویت

چهارم؛ گاهی دهند. کارشااناساای انجام می اساات بدون کارِعموم مردم 
ه ب که این خودگیرد عملیاات فرهنگی زودتر از موعاد انجاام میاوقاات، 

توان اشااااعاه درد را به همراه دارد. موارد دیگری نیز می ،جاای درماان
 کنیم.خاطر رعایت اختفار از بیان آن خودداری میهب برشمرد که

بر این اساس برای گسترش فرهنگ دینی در جامعه اسالمی از انجام کار 
از آن جایی که اصالح اندیشه بر اصالح رفتار مقدم تشاکیالتی ناگزیریم. 

ای است برای رسیدن به این مهم، داشتن فکر تشکیالتی از ضرورت ویژه
ار کبرخوردار است؛ کسانی که فکر تشکیالتی ندارند به طور قطع در انجام 

مااا بر این باااوریم کاه برای تشاااکیالتی نیز توفیقی نخواهناد داشااات. 
ها الزم و ضروری است. به شادن رعایت یک ساری اصول و ارزشجبهه

همین دلیال این اصاااول را در تحقیق حاضااار گردهم آوردیم تا فعاالن 
عالوه بر ها رعایت آن و با مطالعه و دقت نظر در اصاااول مذکورفرهنگی 
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مک کتشااکیل جبهه فرهنگی انقالب اسااالمی  بهکیالتی یافتن فکر تشاا
   نمایند.شایانی 

حقیر را یاری کردن  ،در پاایاان از تمام کساااانی که در انجام این تحقیق
. نهایت سپاسگزارمبیویژه دوست ارجمندم جناب مهندس علی رمضانی به

فرمایند عاجزانه رورانی که این کتاب را مطالعه میاز تمام دوسااتان و ساا
های خود ما را در ادامه مساایر و رم که با ارائه نظرات و راهنماییتقاضاا دا
کتاب حاضر کمک نمایند. های لاصالح اشکا



 



 

76 

 

 منابع:
 قرآن کریم .1

 نهج البالغه .2

ق(. 4371علی. مفحح: الجوردی، مهدی. )ابن بابویۀ، محمدبن .3

 تهران: نشر جهان. .عیبن األوبار الررا

. األمالی )لکصککدوق((. 4376ابن باابویاه، محمد بن علی. ) .4

 تهران: کتابچی.

ابن بااابویااه، محمااد بن علی. مفاااحح: غفاااری، علی اکبر.  .5

. قم: دفتر انتشارات اسالمی من  یحضره الفقیهق(. 4143)

 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 

ابن شاعبه حرانی، حسن بن علی. محقق/مفحح: غفاری، علی  .2

 . قم: جامعه مدرسین.تحف العقبل(. 4363اکبر. )

قق/مفاااحح: رساااولی محالتی، اربلی، علی بن حساااین. مح .4

-فی معرفه األئمه )ط کشف الغمّهق(. 4314سیدهاشم. )

 . تبریز: بنی هاشمی.القدیمه(

نهج الفصاحه )مجمبعه ککمات (. 4312پاینده، ابوالقاسم. ) .3

 . تهران: دنیای دانش.(قصار حضرت رسبل

درایتی،  تمیمی آمادی، عبدالواحد بن محمد. محقق/مفاااحح: .9

. قم: تصنیف غررالحکم و دررالککمش(. 4366مفاطفی. )

 دفتر تبلیغات.



 

77 

 

تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد. محقق/مفحح: رجائی، سید  .14

. قم: دارالکتاااب غررالحکم و دررالککمق(. 4141مهاادی. )

 اإلسالمی.

محمد. محقق و مفاااحح: درایتی، تمیمی آمدی، عبدالواحد بن .11

. قم: تصککنیف غررالحکم و دررالککم(. 4366مفااطفی. )

 دفتر تبلیغات.

حر عااملی، محماد بن حسااان. مترجم: فاارابی، محمد علی و  .12

 دگاهید از معاشککرت آدا (. 4311عباساای، یعسااوب. )

  یصتح یال عهیالش وسائ ) السالم همیعک نیمعصبم

 آستان یاسالم یهاپژوهش ادیبن. مشهد: (عهیالشر مسکائ 

 .یرضو قدس

 هن هق(. 4111، حساین بن محمد بن حسن بن نفر. )حلوانی .13

 . قم: مدرسه امام مهدی )عج(.الخاطر هیتنب و الناظر

-قر  اإلسککناد )طق(. 4143حمیری، عباداهلل بن جعفر. ) .14

 . قم: موسسه آل البیت علیهم السالم.الحدیثه(

وسائ  الشیعه ق(. 4111. )حسانشای  حر عاملی، محمدبن .15

 آل البیت علیهم السالم.. قم: موسسه (15، 12)جکد 

(. 4371طبرساای، علی بن حساان. مترجم: هوشاامند، مهدی. ) .12

 . قم: دارالثقلین.مشکاة األنبار فی غرر ا وبار

مشککککاة األنبار فی (. 4311. )حسااانبنطبرسااای، علی .14

 . نجف: المکتبه الحیدریه.غرراألوبار

روایات تربیتی ) الحدیث(. 4313فرید تنکابنی، مرتضاای. ) .13

 تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.. (اه  بیتاز مکت  



 

71 

 

 . قم: اسوه.سفینة البحارق(. 4141قمی، عباس. ) .19

کراجکی، محمااد بن علی. محقق/مفاااحح: نعمااۀ،عبااداهلل.  .24

 . قم: دارالذخائر.کن  الفبائدق(. 4141)

-کککافی )طق(. 4121کالایانای، ماحامااد بان یاعقوب. ) .21

 )جلد سوم(. قم: دارالحدیکدارالحدیث(

(. 4373. ترجمه: مفاااطفوی، جواد. )عقوبی بن محمد ،ینیکل .22

 . تهران: ولی)جلد چهارم(ینیکک رقها سالم یکاف اصکبل

 عفر

 اکبر وکلینی، محمد بن یعقوب. محقق/محفاا : غفاری، علی .23

)جلد اإلسککالمیه(-الکافی )طق(. 4117آخونادی، محمد. )

 . تهران: دارالکتب اإلسالمیه.دوم(

محمد. محقق/مفاحح: حسنی بیرجندی، بنلیثی واساطی، علی .24

. قم: عیبن الحکم و المباعظ )لکیثی((. 4376حساااین. )

 دارالحدیک

-شککر  الکافیق(. 4312مازندرانی، محمدصااالح بن احمد. ) .25

 تهران: المکتبۀ اإلسالمیۀ. األصبل و الرورة.

بحار األنبار ق(. 4113مجلسااای، محمادبااقر بن محدتقی. ) .22

(. بیروت: دار إحیاااء 73، 74، 63، 67، 1)جلااد بیروت(-)ط

 التراث العربی.

محمدی ری شاااهری، محمد. مترجم: شااایخی، حمیدرضاااا.  .24

. قم: موساااساااه علمی فرهنگی می ان الحکمکه(. 4311)

 دارالحدیک، سازمان چار و نشر.



 

71 

 

. ترجمه: اسااالمی، سااید حساان. محمد شااهرى، رىمحمدی  .23

 و چار سااازمان: قم .حدیث و قرآن در دوسککتا (.4371)

 ک.یدارالحد نشر

 تیحکا  یک و ه ار(. 4317محمادی، محمادحساااین. ) .29

 . قم: نیلوفرانه.یاوالق

 عهیالشر مصبا  .34

. قم: األمکالی )لکمفید(ق(. 4143مفیاد، محماد بن محماد. ) .31

 کنگره شی  مفید.

میبادی، حساااین بن معین الادین. مترجم: زمانی، مفاااطفی.  .32

 قم: دار نداء اإلسالم للنشر. .دیبان أمیرالمممنین

، آبان و 119نشریه مبکغان )(. 4317نبوی، محمدحسان. ) .33

 کاااربردی هااایآموزش و تبلیغ معاااوناات. قم: (1683آذر 

 هارسانه امور کل اداره علمیه هایحوزه

 البسائ  مستدرکق(. 4111تقی. )نوری، حساین بن محمد .34

. قم: موسااسااه آل البیت )جکد اول( المسککائ  مسککتنبط و

 علیهم السالم.

فراس، مساااعود بن عیسااای. مترجم: عطااایی، ورام بن أبی .35

مجمبعه ورام، آدا  و اوالق در (. 4361محمادرضاااا. )

 های. مشاهد: بنیاد پژوهشاسکالم  ترجمه تنبیه الخباطر

 اسالمی آستان قدس رضوی.

 



 






