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: 434قصار  کلمه  

 أْخبُْر، تَْقِلهِ 

.اخبر فعل امر است کلمه  

: آزمایش کن  أْخبُرْ   

: از دشمن می آید   ْقِلهِ ت   

آن را دشمن خود بگیرسپس دشمن  یازمای ترجمه : مخاطبت را ب    

 تقسیم بندی ارتباطات ما در زندگی دنیایی: 

یگانه ا یب یارتباط ها-1   

یی آشنا یارتباط ها-2   

یدوست  یارتباط ها-3   

ی دشمن  یارتباط ها-4  

:  رود   یم  شی سه ظن پ نی ما با ا  یو زندگ  می سه ظن دار  انی ما آدم  

ظن - 1  

سوظن -2  

حسن ظن  - 3  



 

.یدر ارتباطات انسان  شفرضیعبارت است از پ ظن*  

. می کن   یم  یسه فضا زندگ نیبا ا یما در طول زندگ   

بدون    یو ارتباط انسان  ی زندگ ،   دی آ یبه دست م)ع(   نی المومن  ری که از کالم ام  ینکته ا نی اول

. ازمون خطا است  

:می سه مرحله دار یشی زماآهر  یبرا   

زمان-1   

توجه- 2   

ی بررس- 3   

      شما وارد  یدوست  یبه فضا  یاست که اگر ادم نی ا  )ع( نی المومن ری ام ینگران   نی شتری ب 

. شی بدون ازما ای است  دهی درجه رس  نیبه ا شیشود با ازما یم  

. ندیازمای ما را ب می هم اجازه ده میی ازمای هم ب   

! یشو  یشوک م یکن  شی مازآ اگر*  

  یکن  یمشاهده م ییها زی چ رای توقعت را هم باال ببر ز   یکن  یم  شیکه مردم را آزما  یزمان 

.تو است لیو بر خالف م  یشو  یکه شوکه م   

. کندیمشخص م   شی مشارکت مارا در ازما  زانی سطح موضوعات مختلف م  

:می هر انسان دار  شی زما آ یمولفه برا سه  

عقل او  شیزماآ-1   

او  نی د  شیزماآ-2   

اخالق او شیزماآ-3  

ما    تی که وارد شخص  ییزهای طه با چب در را  یحت  د ی زی نر   یمیصم یکس رابطه دوست  چی با ه

. شده است  

. کند  یم  می مارا تنظ یمعاشرت ها رهی دم ها داآنوع و فرمت ارتباط من با   


