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کردن و  های اداراکات و فهم و علم در انسان است که با تقویت یافتن، طهارت پیدایکی از مهمترین ورودی
سازی و  تواند فرد را به قطع به هدایت راهنمایی کند و متقابال با اهمال در تقویت آن و آلودهدار شدن میامنیت

ت ن اهمیسازد. کتاب حاضر کوششی در بیاناامن کردن آن زندگی انسان را محلی برای جوالن شیاطین می
 .شنیدن و اهتمام در تقویت، طهارت و امنیت یافتن آن برای سنین نوجوانی و جوانی است

از  کند و نیز آخرین چیزی باشد که در دنیااش میدنیا تجربهشاید شنیدن اولین کاری باشد که انسان در زندگی 
 دهد.دستش می

 ع شنیدن،ر واقدشنیدن نه تنها راه ارتباط انسان با جهان پیرامون بلکه راه ارتباط او با خودش نیز هست. 
یابد و گیری هر علمی در درون انسان و راهی است که همه حقایق به انسان انتقال میمسیری است برای شکل

 شود.حفظ و تثبیت می
ا تر ارتباط انسان بشود و از آن مهمارتباطات و تعامالت انسان با دیگران از طریق گفت و شنود برقرار می

 افتد.خداوند از طریق دریافت نجواهای درونی از جانب او و نیز بیان دعا و سؤال اتفاق می
رجوع  ه نحوی کهیکی با عقل پیدا کند بن توان قرابت بسیار نزدها سبب شده تا ایارتباط شنیدن با کالم و گزاره

 پذیر نباشد.های ساختار وجودی بدون وساطت شنیدن امکانبه عقل و نیز انتقال از عقل به سایر مؤلفه
 یز مرتبطنر انسان ا تفکارتباط شنیدن با دیدن و نیز ارتباط آن با تعامالت و داد و ستدها سبب شده تا این توان ب

 گردد.های انسان حذف شود، توان تفکر نیز از او سلب میباشد به نحوی که اگر شنیدن از توان
های او وابسته به گراییموقعیت بسیار مهم و کلیدی شنیدن در انسان سبب شده تا هم تحوالت و هم واپس

 وساطت این توان باشد.
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ه ی انسان باین توان انحرافات فراوانی در زندگ تالل درتوان به خوبی فهمید در صورت اخبا مختصر تأملی می
 یابد.شود و انتقال میآید، تکثیر میوجود می

دن و نیز ترین وظایف در حوزه تعلیم و تزکیه باال بردن توانایی شنیبا توصیفاتی که گفته شد یکی از مهم
 های مربوط به این توان است. جلوگیری از اختالل

ود و هم های مربوط به ارتقای این توان، هم برای خیدن و نیز یادگرفتن مهارتشناخت قوانین مربوط به شن
 برای دیگران آثار ارزشمندی را به دنبال دارد.

ده آموزش دا تواند حتی از قبل از تولد فرزندان مورد توجه قرار گیرد و تا باالترین سنین نیزاین موضوع می
 و این حس است. شود. گویی کیفیت حیات انسان به نوعی در گر

جود وائمی به تدی دنکته قابل تأمل دیگر اینکه ارتباط عمیق شنیدن و دیدن منجر شده بین این دو توان داد و س
 آید و از همین طریق هر یک بر دیگری تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد. 

شنیدن  توان موجب تقویتبدین ترتیب تقویت توان شنیدن منجر به تقویت توان مشاهده و تقویت توان مشاهده 
توان یکی از اصول مهم در شناخت و ارتقای توان شنیدن تلقی کرد و بر اساس آن گردد. این موضوع را میمی

 ستفاده نمود. ها دیدن را برای شنیدن و بالعکس امهارت
یگری ان دکنند و فقدان یکی موجب فقدتوان شنیدن و دیدن مانند شب و روز در زندگی انسان نقش ایفا می

 سازند.شود و هر دو با هم یک روز کامل را میمی
و روزدار  دارشب توان شنیدن بسیار با شب و توان دیدن با روز ارتباط دارد و تقویت این دو به معنای تقویت

 مندی از عطایای این دو زمان است.بودن و بهره
، های دیگر این کتابباشد. از استفادهاین کتاب قابل استفاده برای عموم افراد، در سطوح و سنین مختلف می

وانان  نوایی نوجشتوانند با استفاده از این مباحث برای ارتقای سطح برای مربیان حوزه تعلیم و تزکیه است که می
 تالش کنند.
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کات یستی به نوجوانان استفاده کنند بانبرای ارتقای سطح شنوایی  خواهند از این کتابمربیان و والدینی که می
 زیرتوجه داشته باشند:

ل نان انتقامندی بیشتر مربیان است و الزم نیست به نوجواآیات و روایاتی  که در کتاب آمده جهت بهره -
 یابد.

تواند از نظایر های کوتاه و مختصری که در کتاب آمده به عنوان نمونه ذکر شده و مربی میحکایت -
 دیگری نیز استفاده کند.

های نهتواند به بهاهایی است که مربی میای از تمرینهایی که در کتاب آمده به عنوان نمونهتمرین -
هاد داند به نوجوانان پیشنهاد دهد. در این صورت پیشنایی که الزم میهمختلف در حاالت و زمان

کند، در و به تناسب نیازی که احساس می اختیار داشته باشدها را در شود مربی فهرستی از تمرینمی
 مواقف مختلف حتی غیر کالسی آنها را به نوجوانان معرفی کند.

الب ه و مطاز آنجایی که کتاب مهارتی است به تعریف سمع و مطالب عمیق در این رابطه اشاره نشد -
ه همان رفته شددر این کتاب در نظر گبنیادی در کتاب دیگری در نظر گرفته شده است. آنچه از شنیدن 

 پردازد.معنای عرفی آن است و به ارتقای آن با علم و طهارت می
ای از مطالب با توجه به وسعت این بحث در آیات و روایات، آنچه در این کتاب ذکر شده، تنها گوشه -

 ن گردد.تواند به اشکال مختلف دیگری نیز بیامهارتی پیرامون شنیدن است و این مبحث می
رت به صو تواند به صورت پیوسته و یاهای کتاب در دوازده عنوان تنظیم شده است و هر یک میدرس -

 مجزا به نوجوانان ارائه گردد. 
ئه وع اراحسن مطالب مطرح شده انسجام آنها در عین جدا بودنشان است که دست مربیان را برای ن -

 و مسابقه های مهارتی و یا تمرینیوهنند مطالب را به شتواای که حتی میگذارد. به گونهمطالب باز می
 در کالس و یا اردو و مراسم مطرح نمایند.
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ان با و مربی و شنودهای والدین ای برای گفتتواند بهانهعناوینی که در هر درس انتخاب شده است می -
 نوجوانان باشد.

 ومی کودک ن گرامحققین محترم و نیز مربیا در پایان امید است این پژوهش با بضاعت ناچیزی که دارد بتواند
 ود.    زمینه ش ر ایندنوجوان را به اهمیت این موضوع در تعلیم و تزکیه متوجه ساخته و منشأ آثار فراوان دیگری 

 درس اول: درک بهتر از شنیدن
 درس دوم: شنیدن و فهمیدن

 درس سوم: مراتب فهم در شنیدن
 هادرس چهارم: شنیدن و فهم گزاره

 درس پنجم: انواع شنیدن
 درس ششم: خوب شنیدن

 درس هفتم: خواندن و شنیدن
 درس هشتم: دیدن و شنیدن

 درس نهم: شنیدن و ذکر
 درس دهم: شنیدن و قرائت

 درس یازدهم: طهارت شنیدن
 امنیت شنیدندرس دوازدهم: 
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