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 :بینی خود درمقابل توحید اصل مبتنی بر خودشناسی -1

  مائده 501 آیه هایپيام 

 «یَضُرُّكُمْ ال أَنْفُسَكُمْ عَلَيْكُمْ. »نترسيم تنهایى از حقّ، راه در -5

 ... أَنْفُسَكُمْ عَلَيْكُمْ. باشيم خود نفس حریف شویم،نمى دیگران حریف اگر -2

 ... َیضُرُّكُمْ ال أَنْفُسَكُمْ عَلَيْكُمْ. نيست افراد كردن گناه مجوز جامعه، انحراف -3

 «أَنْفُسَكُمْ عَلَيْكُمْ. »است خویش كار مسئول كس هر قيامت، در -4

 «أَنْفُسَكُمْ عَلَيْكُمْ. »نباشيم دیگران عيوب افشاى و كشف پى در -1

 «أَنْفُسَكُمْ عَلَيْكُمْ. »شد نخواهند مؤاخذه آنان باطل عقائد و گمراهان نارواى كردار و رفتار بر ایمان اهل -6

 «یَضُرُُّكمْ ال أَنْفُسَكُمْ عَلَيُْكمْ. »نشوید غرق خودتان دیگران، نجات راه در -7

 «یَضُرُّكُمْ ال. »نگذارد تأثير ما در وجامعه محيط فساد كه شویم تربيت باید چنان -8

 «ضَلَّ  مَنْ َیضُرُّكُمْ ال أَنْفُسَكُمْ عَلَيْكُمْ. »ندهيم دست از دیگران انحراف خاطر به را خود ىروحيّه -9

 سيرتف.) «اهْتَدَیْتُمْ إِذَا ضَلَّ َمنْ یَضُرُّكُمْ ال. »است پذیرى هدایت یافتن، مصونيّت  راه امّا هستند، كمين در منحرفان گرچه -50

 (381: ص، 2ج، نور

  مجادله: درمقابل دینی مشاوره بر مبتنی اخالق -2

 روردگارتپ! اید دیوانه شما از یك كدام كه بينند،مى نيز آنان و بينىمى تو بزودى و! دارى اىبرجسته و عظيم اخالق تو و

 ( 4-7قلم! )شناسدمى بهتر نيز را یافتگانهدایت و شده، گمراه او راه از كسى چه داندمى كس هر از بهتر

 ماسلا در اخلاق

 به. است خوانده «عظيم خلق» را آن و كرده تكيه حضرت آن اخلاق بر قرآن ،پيامبر های ویژگي و صفات ميان در

 مي ترجمه و نقل خلق باب ،الحكمه ميزان كتاب از را زمينه این در دیني پيشوایان از برخي سخنان ،مناسبت همين

 .كنيم

 بداخلاقي خاطر به كه عزیزاني بسيارند چه «خلقه اعزّه ذليل و خلقه اذلّه عزیز رُبّ: »فرمود مالسلا عليه علي حضرت

 .شوند مي عزیز خلق حُسن خاطر به كه ذليلاني و شوند مي ذليل

 .است نيك كار هر سرآمد اخلاقي خوش «بِرّ كلّ رأس الخلق حُسن: » فرمود مالسلا عليه حسن ماما

 حسن «یسخط لم یصبه لم انّ و یرضي الدنيا اصاب ان الخلق حسن تفسير انّما: »فرمود وآله عليه الله صلي ماكر پيامبر

 . نشوی عصباني نشدی اگر و باشي راضي شدی كامياب اگر كه است این به خلق

 به خلق حسن اثر در انسان «القائم الصائم درجة خلقه بحسن یبلغ المسلم العبد ان: »فرمود مالسلا عليه علي حضرت

 .رسد مي دار روزه نمازگزاران درجه

 ،غيرت ،سخاوت ،خلق حسن ،حلم ،شكر ،صبر ،قناعت ،یقين: است چيز ده اخلاق ممكار: فرمود مالسلا عليه صادق ماما

 .جوانمردی ،شجاعت

 از «ظلمك من تعفوا و حرمك من تعطي و قطعك من تصل ان ،الاخلاق ممكار من: »فرمود مالسلا عليه علي حضرت

 عطا او به تو ،كرد ممحرو را تو اگر و كني برقرار رابطه او با تو ،كرد رابطه قطع تو با كس هر كه است آن اخلاق ممكار

 .نمایي عفو را او ،نمود ظلم تو به اگر و كني

 نابودی سبب نيكو اخلاق «الخبيث الشمس تميت كما الخطيئة یميت الحسن الخلق: »فرمود مالسلا عليه صادق ماما

 .ميراند مي را ها خباثت خورشيد كه همانگونه است گناهان



 .كند مي استوار و محكم را ها علاقه نيكو اخلاق «المودّة یثبت الخلق حسن: »فرمود همچنين

 و بخل باایمان افراد در «الخلق ءسو و البخل ،المؤمن في یجتمعان لا خصلتان: »فرمود وآله عليه الله صلي ماكر پيامبر

 .شود نمي جمع بداخلاقي

 مي زبان با را اش همسایه و است بداخلاق ولي عبادت اهل ،زن فلان: شد گفته وآله عليه الله صلي ماكر پيامبر به

 .است دوزخ اهل او «النار اهل من هي فيها خير لا: »فرمود حضرت. رنجاند

 بداخلاقي خاطر به: فرمود. كرد دفن را معاذ سعدبن وآله عليه الله صلي ماكر پيامبر كه هنگامي ،است آمده روایات در

 .شد وارد او بر قبری فشار ،منزل در او

 عظيم خُلق

 گفته موقّت و موسمي رفتارهای به و باشد شده عجين انسان خوی و سرشت با كه شود مي گفته صفاتي به خُلق كلمه

 :جمله از ،است شده «عظيم خلق» درباره مختلفي تفسيرهای. شود نمي

 .نيست مدحي ،مدح این از بالاتر و است مؤمنون سوره اول آیه 50  متضمّن ،پيامبر اخلاق: گوید عایشه( الف

 .است بزرگ طبع و ماسلا اخلاق به تخلّق ،مراد( ب

 .است عقل اقتضای بر امور تدبير و حق بر صبر ،مراد( ج

 خوانيم مي مالسلا باقرعليه ماما از حدیثي در كه چنان ،اند گرفته آئين و دین معنای به را خلق ،لغت كتب از برخي( د

 (نورالثقلين تفسير .)است ماسلا آئين عظيم خلق از مراد: فرمود حضرت آن كه

 امر و العفو خذ: »بود ساخته مامور ،شيوه این به را او خداوند كه چنان. است مخالفان با بزرگوارانه برخورد ،مراد( ه

 (599 ،اعراف )«الجاهلين عن اعرض و بالعروف

: فرمود و «الاخلاق ممكار لاتمّم بُعثت انّما: »فرمود كه شده روایت حضرت آن از چنانكه. است اخلاق ممكار ،مراد( و

 (البيان مجمع تفسير) .نمود تربيت خوب چه و نمود تربيت مرا مپروردگار «تادیبي فاحسن ربّي ادّبني»

 ،طباطبایي علامه ،النبيّ سنن ) .بود قرآن تجسم ،پيامبر اخلاق «القرآن خلقه كان: »گفت پيامبر اخلاق درباره عایشه( ز

 (16 ص

 آداب و سنن و اخلاق زمينه در صفحه ٧٢ حدود ،(٣٨١ ص ،٦ ج) تفسيرالميزان در طباطبايي علامه ممرحو

 :كنيم مي اشاره وار فهرست آنها از برخي به كه ،است كرده نقل را رواياتي  وآله عليه الله پيامبرصلي زندگي

 .دوخت مي را خود كفش خود وآله عليه الله صلي ماكر پيامبر. 5

 .زد مي وصله را خود لباس. 2

 .دوشيد مي خودش را گوسفند. 3

 .شد مي غذا هم ،بردگان با. 4

 .نشست مي زمين بر. 1

 .شد مي سوار الاغ بر. 6

 .كند تهيه بازار از را خود نيازهای كه شد نمي مانعش حيا. 7

 .بكشد را خود دست طرف تا كشيد نمي را خود دست و داد مي دست فقرا و توانگران به. 8

 .كرد مي مسلا ،كوچك چه و بزرگ چه ،رسيد مي هركس به. 9

 .بود پوسيده خرمای یك اگرچه ،كرد نمي تحقير آنرا ،كردند مي تعارفش چيزی اگر. 50

 .بود معاشرت خوش و الطبع كریم ،خرج كم. 55

 .داشت لب بر تبسّمي هميشه ،كند قهقهه اینكه بدون. 52

 .رسيد مي نظر به اندوهگين هميشه ،باشد كشيده درهم چهره اینكه بدون. 53



 .بود متواضع همواره ،دهد نشان ذلتي خود از اینكه بدون. 54

 .بود سَخيّ ،ورزد اسراف اینكه بدون. 51

 .بود مهربان و نازك دل بسيار. 56

 .نكرد دراز چيزی بسوی طمع دست هرگز. 57

 آب برابر در را كار این بسا چه و زد مي شانه را خود موی ،دید مي آینه در را خود ،خانه از رفتن بيرون مهنگا. 58

 .داد مي مانجا

 .كرد نمي دراز را خود پای دیگران مقابل در گاه هيچ. 59

 .كرد مي انتخاب را آن دشوارتر ،كار دو بين همواره. 20

 خاطر به كه شود هتك خدا ممحار آنكه مگر آمد نمي بر مانتقا صدد در شد مي او به كه ظلمي خاطر به وقت هيچ. 25

 .كرد مي خشم حرمت هتك

 .نكرد ميل غذا كردن تكيه حال در وقت هيچ. 22

 .نكرد رد را حاجتمندان حاجت و بشنود( نه) جواب كه نكرد درخواست چيزی او از شخصي وقت هيچ. 23

 .بود كوتاه اش خطبه و سبك ،تماميّت عين در نمازش. 24

 .شناختند مي ،رسيد مي ممشا به او از كه خوشي بوی به را حضرت آن م،مرد. 21

كشيد  مي دست غذا از كه بود كسي آخرین و كرد مي غذا به شروع كه بود كسي اول،داشت مهمان خانه در . وقتي26

 .بخورند غذا راحت مهمانان تا

 .كرد مي ميل خود جلوی غذای از هميشه ،سفره سر بر. 27

 .آشاميد مي نفس سه با را آب. 28

 .خورد نمي غذا و گرفت نمي و داد نمي چيزی راست دست با جز. 29

 .نداشت تكرار خود مكلا در گفت مي سخن وقتي و كرد مي دعا بار سه ،كرد مي دعا وقتي. 30

 .كرد مي تكرار بار سه ،گرفت مي ممرد خانه به دخول اذن اگر. 35

 .فهميد مي آنرا ای شنونده هر كه طوری به بود روشن كلامش. 32

 .كرد مي تقسيم بودند محضرش در كه افرادی بين را خود نگاه. 33

 .كرد مي تبسم زدن حرف در ،گفت مي سخن ممرد با گاه هر. 34

 :برگرفته از تفسير نور ی آيات اول سوره قلمها مپيا

 ترغيب و بيسوادی با مبارزه. )است پژوهي دانش ممقا و سوادآموزی تشویق ،بيان به سوگند جای به قلم به سوگند -5

 (یسطرون ما و والقلم.()است ماسلا دار اولویّت های برنامه از خواندن و نوشتن به

 «بمجنون ربّك بنعمة انت ما. »است الهي لطف سایه در پيامبر مصونيّت و عصمت -2

 «ممنون غير لاجراً لكَ انّ. »است الهي پاداش و لطف به توجه كند مي پایدار را انسان،تهمت فشار برابر در آنچه -3

 «ممنون غير لاجراً. »َرسيم مي الهي پایدار های پاداش به ،كنيم پوشي چشم ممرد پاداش از اگر -4

 «عظيم خلق لعلي... . ممنون غير لأجراً. »باشد عظيم او خُلق كه است كسي برای ابدی پاداش - 1

: فرماید مي دیگر جای در و) «عظيم خلق لعلي انّك. »است مستقيم راه بر تسلط مقارن ،عظيم اخلاق بر تسلّط -6

 (4 - 3 ،یس )«مستقيم صراط علي المرسلين لمن انّك»

 «عظيم خلق لعلي. »دارد تسلط آنها بر او و ،است عجين او با پيامبر كمالات -7

 - بمجنون ربّك بنعمة انت ما. »است ملاز ،گيرند مي قرار تحقير و تهمت مورد كه مذهبي های شخصيت از دفاع - 8

 «عظيم خلق لعلي انّك

 (14كهف! )پردازدمى مجادله به چيز، هر از بيش انسان ولى ایم؛كرده بيان مردم براى مثلى گونه هر از قرآن، این در و



پيامبر!( بدى را به بهترین روش دفع كن. )در مقام انتقام و اى »)ادْفَعْ بِالَّتِي هَِي أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحُْن أَعْلَمُ ِبما یَصِفُوَن 

دانيم كه مشركان مرا به گرفتن فرزند وشریك وتو را تریم. )مىكنند آگاهمقابله به مثل مباش( ما به آنچه مخالفان توصيف مى

 (96مؤمنون) « !كنند(به سحر وجادو توصيف مى

 ها:پيام

ت. هاى دشمنان اسه تحت تربيت خداوند و مأمور برخورد به بهترین شيوه با بدىپيامبر اكرم صلى اهلل عليه و آل -5

 «ادْفَعْ بِالَّتِي ِهيَ أَحْسَنُ»

 «ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»توان با بدى پاسخ داد ولى این، براى رهبر شایسته نيست. بدى را مى -2

 (527ص ،6ج تفسيرنور،) «نَحْنُ أَعْلَمُ»ایمان ما به علم خداوند، عامل صبر وحلم در ماست.  -3

 :سلطه با توهین درمقابل صداقت بر مبتنی تکریم -3

 اسراء» يلًاتَفْضِ خََلقْنا مِمَّنْ كَثِيرٍ عَلى فَضَّلْناهُمْ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ رَزَقْناهُمْ وَ اْلبَحْرِ وَ الْبَرِّ فِي حَمَلْناهُمْ وَ آدَمَ بَنِي كَرَّمْنا لَقَدْ وَ

 شانروزى پاكيزه چيزهاى از و كردیم حمل( هامركب بر) دریا و خشكى در را آنان و داشتيم گرامى را آدم فرزندان وهمانا« 70

 .دادیم كامل برترى خود هاىآفریده از بسيارى بر را آنان و دادیم

 «قاكُمْأَتْ اللَّهِ عِنْدَ  أَكْرَمَكُمْ ِإنَّ.»تقواست اهل خاصّ كه كرامتى مثل خداست، ونزد واكتسابى معنوى كرامت گاهى كرامت،: هانكته

 هوج احتمالًا آیه، این در «َكرَّمْنا» از مراد. است آمده انسان خلقت در كه «تَْقوِیمٍ أَْحسَنِ» نظير است، آفرینش در كرامت وگاهى

 و معصوم، رهبرى و آسمانى قانون بودن دارا در هم و است، استعداد و عقل و هوش و خلقت در هم انسان كرامت. باشد دوّم

 : زیرا است، فرشته از برتر انسان.شدن واقع فرشتگان مسجود

 .است فرشتگان مسجود انسان،: الف

 غلبه شهوتش بر را عقلش كه هر. نيست انسان كمال ارزش به كمالش رو این از و ندارد وشهوت است محض عقل فرشته،: ب

 .است فرشته از برتر دهد،

 برترى ما رب را شما خداوند زیرا كنم، اقتدا تو به تا باش امام تو: گفت آله و عليه اهلل صلى پيامبر به جبرئيل معراج، شب در: ج

 .است داده

 عمل و انتخاب سوء ولى «خَلَقْنا مِمَّنْ كَثِيرٍ عَلى فَضَّلْناهُمْ» داد، برترى فرشتگان حتّى موجودات، ىهمه بر را بشر خداوند آنكه با

 ،«الْحِمارِ كَمَثَلِ. »آوردمى پایين آن از ترپست و حيوانات ىمرتبه به و «سافِلِينَ أَْسفَلَ» درجه ترینپست به را او انسان ناپسند

 اكَرَّمْن. »فضيلت هم است، مطرح كرامت هم انسان براى آیه، در... أَشَدُّ أَوْ كَالْحِجارَةِ ،*«أَضَلُّ هُمْ بَلْ كَالْأَنْعامِ» ،«الْكَلْبِ  كَمَثَلِ»

 :از باشد عبارت دو، این تفاوت شاید «فضلنا

 .هست نيز دیگران در كه است امتيازى فضيلت، امّا نيست، دیگران در كه است امتيازى كرامت،: الف

 تالش با كه است هایىنعمت به اشاره فضيلت ولى. تالش بدون است، انسان وجود در خدادادى هاىنعمت به اشاره كرامت: ب

 .است آمده بدست الهى توفيق با همراه انسان خود

 راىب بشر، زندگى لوازم از یكى سفر.است معنوى هاىنعمت به مربوط فضيلت ولى است، مادّى هاىنعمت به مربوط كرامت: ج

 زا یكى عنوان به را آن و داده قرار بشر اختيار در دریا، و خشكى در را آن اسباب خداوند كه هاست،تجربه كسب و نيازها رفع

 (94- 93 ص   1ج    نور تفسير. )است برشمرده خود هاىنعمت

  پیشداوری درمقابل اطالعات و دانش بر مبتنی مشارطه -4

 خواهى قرار بازخواست مورد روزى اینها همه باره در دل و چشم و گوش كه مگير ندارى علم بدان كه را چيزى دنبال

 (36اسراء.)گرفت



هاى بدون تحقيق و علم، بروز مدرك ونظریههاى بىهاى عجوالنه یا حرفها، از قضاوتها و نزاعدر طول تاریخ، بسيارى از فتنه

 بينى بيجا، زودباورىكند. چرا كه خوشها و خطاها بيمه مىكرده است. عمل به این آیه، فرد و جامعه را در برابر بسيارى از فریب

 كند.را دستخوش ذلّت وتسليم دشمن مى پذیرى، جامعهوشایعه

دون ها، قضاوت بها و گمانها، حدسها، خوابتقليد كوركورانه، پيروى از عادات وخياالت، تبعيّت از نياكان، باور كردن پيشگویى

م، علعلم، گواهى دادن بدون علم، موضعگيرى، ستایش یا انتقاد بدون علم، تفسير و تحليل و نوشتن و فتوا دادن بدون 

اساس و شایعات، نسبت دادن چيزى به خدا و دین بدون علم، تصميم در شرایط هيجانى و بحرانى وبدون هاى بىشنيدهنقل

 بوده و ممنوع« ال تَقْفُ ما لَْيسَ لَكَ بِهِ عِْلم  » ى اینها مصداقهاى دروغين دیگران، همهدليل وبرهان، تكيه به سوگندها و اشك

 است.

به  هاى نزدیكات متواتر و معتبر، پيروى از اصول قطعى شرعى )مانند فتواى مجتهد، یا علمى كه به اطمينانبه مقتضاى روای

 كنند، از فتواىى پزشك متخصّص و دلسوز، علم پيدا مىشود( پيروى از علم است. همچنان كه مردم از نسخهیقين اطالق مى

كنند. بنابراین این مرحله از علم كافى است، هر چند علم درجاتى دا مىالشرایط و متّقى نيز علم به حكم خدا پيمجتهد جامع

 باشد.اليقين مىتر آن مانند: علم اليقين، حقّ اليقين و عيندارد و مراحل عميق

 كردند كه دربانِداشتند و به آنان توصيه مىامامان معصوم عليهم السالم، اصحاب خود را از شنيدن و گفتن هر سخنى باز مى

 (60: ص ،1ج نور، تفسير) كردند.استناد مى« ال تَْقفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم » ل و گوش خود باشيد. ودر این امر، به این آیهد

داد تا چنانكه امام صادق عليه السالم براى متنبّه كردن شخصى كه هنگام رفتن به دستشویى، توقّف خود را در آنجا طول مى

 ه را بشنود، این آیه را تالوت كرد وفرمود:صداى ساز وآواز همسای

شود. امام سجاد عليه السالم نيز فرمود: انسان حقّ ندارد هرچه ها ودل از خاطرات مؤاخذه مىها، چشم از دیدهگوش از شنيده

 5خواهد بگوید.مى

 ها:پيام

 «ْيسَ لَكَ بِهِ عِلْم  ال تَْقفُ ما لَ»زندگى باید براساس علم واطالعات صحيح ومنطق وبصيرت باشد.  -5

 ... اساس، آبرو و حقوق افراد را از بين نبریم. ال َتقْفُهاى بىبازار شایعات را داغ نكنيم و با نقل شنيده -2

ال تَقْفُ ما لَْيَس »زند. كنند، بر هم مىلوح را دور خودجمع مىگویان را كه مردم سادهقرآن بساط ساحران، كاهنان و پيش -3

 «عِْلم  لَكَ بِهِ

 «السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ»راه شناخت، تنها حس نيست، دل نيز یكى از راههاى شناخت است.  -4

 «الْفُؤادَ»شود. در قيامت، از باطن و نيّات هم بازخواست مى -1

 «ُؤلًاكُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْ»ایمان به قيامت وحسابرسى خداوند، عامل پيدایش تقواست.  -6

 (65: ص ،1ج نور، تفسير)« كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَْسؤُلًا»بردارى صحيح نكردن از جسم و امكانات، مؤاخذه خواهد داشت. بهره -7

  :خودخواهی درمقابل الهی عدل بر مبتنی خداشناسی -5

 ( 51فاطر! )است ستایش و حمد گونه هر شایسته و نيازبى كه است خداوند تنها خدائيد؛ به نيازمند( همگى) شما مردم اى

 ( 13فصلت! )است؟ گواه و شاهد چيز همه بر پروردگارت كه نيست كافى آیا

 گيرد، قرار زمين و آسمانها( از اىگوشه) در یا سنگى دل در و باشد،( بد یا نيك كار) خردلى دانه سنگينى اندازه به اگر! پسرم

 ( 56لقمان! )است آگاه و دقيق خداوند آورد؛مى( حساب براى قيامت در) را آن خداوند

 پاداش خود، نزد از و سازد؛مى چندان دو را آن باشد، نيكى كار اگر و كند؛نمى ستم اىذره سنگينى اندازه به( حتّى) خداوند

 (40 نسا. )دهدمى( آن برابر در) عظيمى
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 :تحریف درمقابل خانواده مشاوره بر مبتنی منطق -6

 ( 69! )شوند؟ مى منحرف حقّ راه از چگونه كنند،مى مجادله خدا آیات در كه را كسانى ندیدى آیا 

! دانندىم( را خود كار نتيجه) بزودى امّا كردند؛ تكذیب ایمفرستاده بدان را خود رسوالن آنچه و( آسمانى) كتاب كه كسانى همان

 (70غافر)

 :سفسطه با تحمیل درمقابل صبر بر مبتنی تشویق -7

 ( 31احقاف!)مكن شتاب آنان( عذاب) براى و كردند، صبر «العزم اولو» پيامبران كه گونه آن كن صبر پس 

 ( 70فكه.« )كنم بازگو تو براى را آن( موقع به) خودم تا مپرس چيز هيچ از بيایى، من بدنبال خواهىمى اگر پس: »گفت( خضر)

 نها،آ هاىتوطئه از و! مشو دلسرد و اندوهگين آنها،( كارهاى) بخاطر و! باشد خدا توفيق به و خدا براى فقط تو صبر و كن، صبر

 ( 527نحل! )مگير قرار تنگنا در

 (77غافر)است؛ حقّ خدا وعده كه كن صبر  پس

 :خطا و آزمون درمقابل مناسب روش بر مبتنی مراقبه -8

 پيش از چيز چه فردایش براى تا بنگرد باید كس هر و بپرهيزید؛ خدا( مخالفت) از اید آورده ایمان كه كسانى اى 

 ( 58حشر! )است آگاه دهيدمى انجام آنچه از خداوند كه بپرهيزید خدا از و فرستاده؛

 ( 54علق! )بيند؟مى( را اعمالش همه) خداوند كه ندانست او آیا

 (موقع، این در) رسد؛ فرا مرگ را شما از یكى كه زمانى تا گمارد؛مى شما بر مراقبانى و دارد؛ كامل تسلّط خود بندگان بر او

 (65انعام. )كنندنمى كوتاهى( بندگان، اعمال و عمر حساب نگاهدارى در) آنها و گيرند؛مى را او جان ما فرستادگان

  :خودباختگی درمقابل نبوت اصل بر مبتنی خودباوری -9

 سانىك( كنيد؛ پيروى آنها از) كنند، بازگو شما براى مرا آیات كه بيایند سراغتان به شما خود از رسوالنى اگر! آدم فرزندان اى

 مناكغ نه و آنهاست بر ترسى نه ،(بكوشند دیگران و خویش اصالح در و) دهند انجام صالح عمل و كنند پيشه پرهيزگارى كه

 ( 31اعراف. )شوند مى

 كه كارهایى از پس،! آورد نخواهد ایمان تو قوم از كس هيچ دیگر اند،آورده ایمان( كنون تا) كه آنها جز: »كه شد وحى نوح به

 ( 36هود! )مباش غمگين كردند،مى

 ! (90هود!« )است( كارتوبه بندگان) دوستدار و مهربان پروردگارم كه بازگردید؛ او سوى به و بطلبيد؛ آمرزش خود، پروردگار از

 مردم ميان در ساليانى آن، از پس! آزمودیم را تو بارها و! دادیم نجات اندوه از را تو ما اما كشتى؛ را( فرعونيان از) یكى تو و

 (40طه! )موسى اى آمدى، جا این به( رسالت فرمان براى) مقدّر زمان در سپس نمودى؛ توقف «مدین»

  گمان: و حدس درمقابل تخصصی مشاوره بر مبتنی علم اصل -11

 سازدنمى نيازبى حقّ از را انسان هرگز گمان،( كه حالى در) كنند؛نمى پيروى ،(اساس بى پندارهاى و) گمان از جز آنها، بيشتر و

 ( 36یونس! )است آگاه دهند،مى انجام آنچه از خداوند یقين، به(! رساندنمى حق به و)

 خير گمان( بود آنها خود همچون كه كسى و) خود به نسبت ایمان با زنان و مردان شنيدید، را( تهمت) این كه هنگامى چرا

 انآن نياوردند، را گواهان این كه اكنون! نياوردند؟ آن براى شاهد چهار چرا! است؟ آشكار و بزرگ دروغى این نگفتند و نبردند

 ( 52و53نور! )دروغگویانند خدا پيشگاه در

 و داشت عرضه فرشتگان به را آنها بعد. آموخت آدم به همگى را[ موجودات نامگذارى و آفرینش اسرار علم] اسماء علم سپس

 (35بقره!« )دهيد خبر من به را اینها اسامى گویيد،مى راست اگر: »فرمود

 (2الرحمان) فرمود، تعليم را قرآن



 ( 4علق) نمود، تعليم قلم بوسيله كه كسى همان

 ( 1علق! )داد یاد دانستنمى را آنچه انسان به و

 (76یوسف! )است عالمى علمى، صاحب هر از برتر و بریم؛مى باال بخواهيم را كس هر درجات

  سرزنش:  با تهدید درمقابل صمیمیت بر مبتنی تسهیل -11

 ارمپروردگ! كند رحم پروردگارم را آنچه مگر كند؛مى امر بدیها به بسيار( سركش) نفس كه كنم،نمى تبرئه را خودم هرگز من

 ( 13یوسف.« )است مهربان و آمرزنده

 درى هر از فرشتگان و آنها؛ صالح فرزندان و همسران و پدران همچنين و شوند؛مى آن وارد كه بهشتى جاویدان باغهاى( همان)

 ( 23رعد... ) گردندمى وارد آنان بر

 و ابت،ث( زمين در) آن ریشه كه كرده تشبيه اىپاكيزه درخت به را( پاكيزه گفتار و) «طيبه كلمه» خداوند چگونه ندیدى آیا

 (24ابراهيم! )است؟ آسمان در آن شاخه

  گرایی: منفی درمقابل گرایی مثبت بر مبتنی محاسبه -12

 كه آن حال باشيد، نداشته خوش را چيزى بسا چه. است ناخوشایند برایتان كه حالى در شد؛ مقرّر شما بر خدا، راه در جهاد

. دانيدنمى شما و داند،مى خدا و. است آن در شما شرِّ آنكه حال باشيد، داشته دوست را چيزى یا و. است آن در شما خيرِ

 ( 256بقره)

 بر را شما خداوند پنهان، یا سازید آشكار دارید، دل در را آنچه اگر( رو این از) و. خداست آنِ از است، زمين و آسمانها در آنچه

 مستحق و) بخواهد را كس هر و بخشد؛مى ،(باشد داشته شایستگى و) بخواهد را كس هر سپس. كندمى محاسبه آن، طبق

 (284بقره. )دارد قدرت چيز همه به خداوند و. كندمى مجازات ،(باشد

 ومىق آنان كه چرا برسان، امنش مكان به را او سپس بشنود؛ را خدا كالم تا ده پناهش خواست پناه تو از مشركان از یكى اگر و

 ( 6توبه! )نادانند

 ( 89یوسف!« )بودید؟ جاهل كه گاه آن كردید، چه برادرش و یوسف با دانستيد آیا: »گفت

 (94ياءانب.)ميكنيم ثبت را آنها همه ما و رفت نخواهد بين از او كوشش و سعى باشد، ایمان با و دهد انجام نيك اعمال كس هر پس

   :خداگریزی درمقابل امامت اصل بر مبتنی خداباوری -13

 (4بقره.)دارند یقين آخرت به و داشته باور است، شده نازل تو از قبل و تو بر آنچه به و

 آرامش دلها خدا یاد با تنها باشيد، آگاه است؛( آرام و) مطمئن خدا یاد به دلهایشان و اند،آورده ایمان كه هستند كسانى آنها

 ( 28رعد! )یابدمى

 نچهآ از كه نماز دارندگان پا بر و شكيبایند مصيبتشان بر كه آنان و بلرزد دلهایشان شود برده خدا نام چون كه كسان آن

 ( 31حج. )كنندمى انفاق ایمداده روزیشان

 اننورش و پاداش دارند؛ را گواهان و صدیقين مقام پروردگارشان نزد آوردند،[ واقعى] ایمان پيامبرانش و خدا یاد به كه كسانى

 (59حدید.)اندشمردند،دوزخى دروغ را ما آیات و ورزیدند انكار كه كسانى و است، محفوظ

   :وگمراهی جهالت درمقابل عقال مشاوره بر مبتنی عقل اصل -14

 و مرد خانواده از داورى[ متاركه از پرهيز براى هم باز] داشتيد، ترس آنها ميان ناسازگارى از[ و نشد حل زوج مشكل] اگر و

 هك رساند، خواهد توافق به را آنها خدا باشند، داشته اصالح قصد[ و نيت حسن] داوران اگر كنيد؛ انتخاب زن خانواده از داورى

 (31نساء.)آگاه است دانایى خدا



  :سردرگمی با تأکید درمقابل صراحت بر مبتنی تایید -15

 را حق راه او، یاد پرتو در) و افتند؛مى( او كيفر و پاداش و خدا) یاد به شوند، شيطان هاىوسوسه گرفتار كه هنگامى پرهيزگاران

 ( 205اعراف.)گردندمى بينا ناگهان( و بينندمى

 (23... ) «دهممى انجام را آن فردا من: »نگو كارى مورد در هرگز و

 پروردگارم كه اميدوارم: »بگو و بياور؛ خاطر به را پروردگارت و( كن جبران) كردى، فراموش گاه هر و! بخواهد خدا اینكه مگر

 ( 24كهف!« )كند هدایت این از روشنتر راهى به مرا

 (97نحل. ) ميبرند ميكنند آنچه از بهتر و ميكنيم عنایت خوش زندگى نكوكار مؤمن زن و مرد بهر و

  :نفس هوای درمقابل نفس به اعتماد بر مبتنی معاتبه -16

 ( 233بقره! )بيناست دهيد،مى انجام آنچه به خدا، بدانيد و! بپرهيزید خدا( فرمان مخالفت) از و

 رطو به داده، انجام آنچه كس، هر به سپس گردانند؛بازمى خدا سوى به را شما روز، آن در كه( بترسيد و) بپرهيزید روزى از و

 ( 285بقره.( )است خودشان اعمال نتایج بينند،مى چه هر چون. )شد نخواهد ستم آنها به و شود،مى داده پس باز كامل

 بهشتم در شود داخل و(29) بندگانم در شو داخل پس(28) پسندیده خوشنود پروردگارت بسوى بازگرد(27)مطمئن نفس اى

 (30فجر)

  :خودنمایی درمقابل معاد اصل بر مبتنی خودسازی -17

 از و ؛فرستاده پيش از چيز چه فردایش براى تا بنگرد باید كس هر و بپرهيزید؛ خدا( مخالفت) از ایدآورده ایمان كه كسانى اى

 ( 58حشر! )است آگاه دهيدمى انجام آنچه از خداوند كه بپرهيزید خدا

 او زیرا آمرزد،مى را گناهان همه خدا كه نشوید نوميد خداوند رحمت از! ایدكرده ستم و اسراف خود بر كه من بندگان اى: »بگو

 (13. )است مهربان و آمرزنده بسيار

 یارى سك هيچ سوى از سپس آید، شما سراغ به عذاب آنكه از پيش شوید، تسليم او برابر در و بازگردید پروردگارتان درگاه به و

 (14زمر! )نشوید

  :اختالف درمقابل حقوقی مشاوره بر مبتنی قانون اصل -18

 ( 29اعراف... )است كرده عدالت به امر پروردگارم: »بگو

 اندرز شما به خداوند كند؛مى نهى ستم، و منكر و فحشا از و دهد؛مى فرمان نزدیكان به بخشش و احسان و عدل به خداوند

 (90نحل! )شوید متذكّر شاید دهد،مى

  :سستی با تحقیر درمقابل صالبت بر مبتنی تکرار و تمرین -19

: كه وندشمى نازل آنان بر فرشتگان كردند، استقامت سپس!« است یگانه خداوند ما پروردگار: »گفتند كه كسانى یقين به

 ( 30فصلت! )است شده داده وعده شما به كه بهشتى آن به شما بر باد بشارت و مباشيد، غمگين و نترسيد»

 (53احقاف. )شوندمى اندوهگين نه و است آنان براى ترسى نه كردند، استقامت سپس ،«است اللَّه ما پروردگار: »گفتند كه كسانى

  :مادی نگرش درمقابل الهی نگرش بر مبتنی مرابطه -21

 در توانيدنمى هرگز شما و(30! )كندمى عفو نيز را بسيارى و اید،داده انجام كه است اعمالى بخاطر رسد شما به مصيبتى هر

 ( 35. )نيست شما براى یاورى و ولىّ هيچ خدا از غير و كنيد؛ فرار خداوند قدرت از زمين

 وّكلت پروردگارشان بر و آورده ایمان كه كسانى براى خداست نزد آنچه و دنياست، زندگى زودگذر متاع شده عطا شما به آنچه

 (36شوری. )است پایدارتر و بهتر كنندمى

  


