
   

  

 هايي  نكته

  زيستن  براي بهتر
  
 
 
 

  

  

  

  :ي نوشته

  فؤاد رسا



    

 
    

  

 

 

  فهرست

  صفحه  موضوع  ش

  3  پيشگفتار 1

  5  بخش اول 2

  5  هاي كليدي نوشته 3

  15  بخش دوم 4

  15  توضيحات 5

  16  هاي متفاوت ي آدمي در زمينه توانايي فوق العاده 6

  16  زيستن است ساز بهتر عقل و شعور آدمي كه زمينه 7

  17  راييگ واقعت 8

  17  جويي انسان حس حقيقت 9

  17  )اعتماد به نفس(اعتماد به خويشتن  10

  18  ريزي درست براي رسيدن به اهداف برنامه 11

  19  تلقين 12

  19  دوستيحس بشر 13

  



    

 
    

  

 

 

  پيشگفتار

ارزش بيافريد و روش زيستن را  اي پست و بي به نام خدايي كه انسان را از نطفه

فرسـا را بـرايش همـوار     پيچ و خـم و طاقـت  به او آموخت و مسيرهاي سخت و پـر 

گيـري از ارشـاد ايزدهسـتي و     و او را در اين جهان هستي قرار داد تا بهـره  ،ساخت

و پيــامبران را كــه  ،توانــايي كــه بــه او بخشــيده اســت، بــه حيــاتش جهــت بخشــد 

  .جهان مبعوث كردهاي هدايت هستند، براي زندگي بهتر انسان در دو  مشعل

شود، سريعاً بـراي اسـتخراج    نوني هر معدني كه كشف ميدر عصر ك! دوستان

امـا منـابع و   . دانند كه بايد اسـتفاده كـرد و بهـره بـرد     دارند، چون مي آن گام برمي

ارزش شـده، عمـر آدمـي و زنـدگي      معادن بسيار ارزشمند ديگري كه امروزه كـم 

  .اوست

و  ،برنـد  شان لذت مي به جوامع امروزي نگاهي كنيم، چند درصد افراد زندگي

  .كنند؟ از اين گوهر گرانبها درست و صحيح استفاده مي

امروزه برخي افراد بدون در نظرگرفتن نيازهاي فطري انساني نظرياتي را مطرح 

زيسـتن  صحيح ها را از روش  كرده اند كه نه تنها خود، بلكه تعداد زيادي از انسان

سادگي همـة نيازهـاي    محروم ساخته اند، انسان موجودي نيست كه بتوان به همين

او را برطـرف سـاخت، از ايــن روي بـه علـت آگــاهي محـدود آدمـي و نيازهــاي       

بايـد بـه    پس مي. نامحدود او نيازمند منبع ديگري است كه همان مكتب الهي است

  .چنگ زد و از آن بهره برد) اسالم(بهترين مكتب الهي 

يعني گفتار، رفتـار  ي سنت  اسالم در ذات خود يعني قرآن و قرآن نيز به وسيله

  .گردد تبيين مي �و تأييدات پيامبر 

تا بتوانيم در دو جهـان بـا    ،پس بايد فهمي درست از قرآن و سنت داشته باشيم

  .سرافرازي و سربلندي به زيستن ادامه دهيم

اي هـ  تشكيل شده است كه بخـش اول نوشـته  كتاب حاضر از دو بخش اساسي 

د كه خدمتي بـه عـالم انسـانيت كـرده     كليدي و بخش دويم توضيحات است، باش

  .باشيم

خبـر و آقـاي مجيـد     تاد بزرگـوارم جنـاب شـيخ محمـود خـوش     در پايان از اسـ 

احمدي مديريت محترم انتشارات ايالف و دوست گرامي ام آقاي يوسف شـهابي  



    

 
    

  

 

 

ه هركدام سـهم بـه سـزايي در چـاپ ايـن كتـاب داشـته انـد صـميمانه تشـكر و           ك


	 ����� �� �« :گـويم  دل مـي نمايم و از ته  قدرداني مي� � �� ������ ����� �

������«.  

  83/  10/  14شنبه دو

  فؤاد رسا



    

 
    

  

 

 

  :بخش اول

  هاي كليدي نوشته

  .اي خود و انسان را در مقام انسانيت درك كنيمجبياييد هرچيز را در  -1

***  

  .را از دفتر زندگي خويش بزداييم »توانم نمي«ي  بايد سعي كنيم واژه -2

***  

هـا و مشـكالت تطبيـق نـدهيم، بلكـه آنهـا را بـا         تد را با مصـيب هيچگاه خو -3

  .گيري از نيروي درون تغيير دهيم بهره

***  

ورشـدن در افكـار آينـده پرهيـز      شدن در حوادث گذشـته و غوطـه   از غرق -4

  .زيستن و با ديگران زيستن باشيم، و به فكر حال كنيم

***  

ي خويش به عالم معنويت وارد شويم و حيـاتي   هبا چند صباح در گرو ماند -5

  .ديگر را به روح و جان خود بخشيم

***  

دار  آسـاي درون را بـا افكـار زننـده و مخـرب خدشـه       لوح سـفيد و معجـزه   -6

  .ننماييم

***  

  .با فهمي درست و بينشي وسيع جايگاه خود را در جهان هستي پيدا كنيم -7

***  

مكان براي رسـيدن بـه آن   يل شويم و حداإلام قاهاي خود احتر براي ارزش -8

  .كوشا باشيم

***  

بايد با تفكر و تأمل نفس و  ي شطرنجي است كه مي زندگي همچون صفحه -9

  .هواي خويش را مات ساخت

***  



    

 
    

  

 

 

خورد، پس همواره خوب  ي افكار او رقم مي شخصيت هر انسان به وسيله -10

  .فكر كنيم تا شخصيتي كه اليق ماست به دست آيد

***  

  .بياييد خويشتن را دريابيم تا ديگران ما را دريابند -11

***  

هاي خود را با عشق به خدا و عشق به زندگي كردن و عشق خدمت به  دل -12

  .همنوعان لبريز كنيم تا لذت زندگي را دريابيم

***  

هايمـان در   ها را كتمان كنيم تـا بـدي   هاي ديگران را بنگريم و بدي خوبي -13

  .و صفات پسنديده ي ما در ذهن آنان مجسم گردد ،نكند نظرشان جلوه

***  

  .داريم آنان با ما رفتار نمايند يگران چنان رفتار كنيم كه انتظاربا د -14

***  

هاي زندگي و حق خويشتن را به  بايستي حق خدا و حق مردم و حق لحظه -15

  .طور كامل ادا نمود

***  

شـود،   گرايي مي عاري از منفيانديشي موجب تحقق حياتي  پرورش مثبت -16

ها را به سمت مثبت سوق دهيم تا از حيـات منفـي اثـري     پس بر روي برادر انديشه

  .نباشد

***  

شود هنگـام   كردن آنها باعث مي هاي زندگي و قبول كردن واقعيت مجسم -17

  .بهتر آنها را بپذيريم و با خود كنار آييم ،رويارويي با حوادث دلخراش

***  

گـرا   مان رنگي واقعيت آزار ندهيم، مشكالت بايد باشد تا زندگي خود را -18

  .به خود گيرد

***  



    

 
    

  

 

 

كـردن را   را براي زندگي برگزينيم و درسـت زنـدگي   »يادگيري«ي  واژه -19

  .ياد بگيريم

***  

كـردن اهـداف مـا را     بياييد به خويشتن اعتماد كنيم كـه توانـايي بـرآورده    -20

هدف احساس عجز و ناتواني كنـد، امـا در    دارد، مگر بوده شخصي نسبت به يك

  .نهايت خود را به آن برساند

***  

احساساتي زيستن بدون عقالنيت، روش زيستن دانايان نيست، پس بايد به  -21

  .عقالنيت ارزش داد و آن را رشد و توسعه بخشيد

***  

چند صباحي از عمر ما گذشت و اندك زماني نيز به پايان آن مانده است  -22

ه اهدافي نرسيده ايم؟ از همين حـاال بـراي رسـيدن بـه اهـداف نيمـه تمـام بـا         به چ

  .جديت بيشتر گام برداريم

***  

دادن  دن ما گردد، پس همواره در پي عزتش هيچ عاملي نبايد سبب تحقير -23

  .به خويشتن باشيم

***  

آمده كمال استفاده را ببريم، زيرا بر ما پنهـان اسـت    از هر فرصت به دست -24

  .ها در اختيار ما قرار خواهد گرفت يا نه؟ ه در آينده چنين موقعيتك

***  

مان پذيرفت بـا نيـروي تلقـين در درون     هايي را كه عقل و وجدان آن ايده -25

  .سازد خود جاي دهيم كه تلقين راه را براي رسيدن به اهداف هموار مي

***  

  .ويش برگزينيممان را بسنجيم، آنگاه اهداف را براي خ هاي توانايي -26

***  

 ،پوشي از اشتباهات ديگران را در وجود خود بكـاريم  بذرگذشت و چشم -27

  .تا از ثمره اش كه همان مهر و محبت است بهره برگيريم



    

 
    

  

 

 

***  

اسالم هويت ماست، پس بايستي آن را خوب بفهميم و به ديگران خـوب   -28

  .بفهمانيم

***  

نـد كـم كمـال اسـتفاده را     ثروتمند آن كسي اسـت كـه از امكانـات هرچ    -29

گيـري از آن را   اي امكانـات را دارد، ولـي روش بهـره    نه شخصي كه همه ،برد مي

  .داند نمي

***  

توانيم با حداقل امكانـات حـداكثر    چون ما توانمند و قدرتمنديم، پس مي -30

  .انتظارات را برآورده سازيم

***  

هاي طاليي براي  فرصت ي زماني اش انجام دهيم تا هر فعاليت را در بازده -31

  .ديگر كارها از ما سلب نگردد

***  

 ي او هـا را خانـه   يـاور خـود دانسـت و دل    را بهترين دوسـت و  »اهللا«بايد  -32

  .ساخت و خويشتن را براي اجراي احكامش تربيت نمود

***  

ي وجود خود را لبريز از مهـر و محبـت كنـيم تـا كينـه و كـدورت        كاسه -33

  .ما به ارمغان نياورد سياهي زندگي را براي

***  

از آن جايي كه قانون حيات تـدريجي اسـت، پيشـرفت مـا نيـز تـدريجي        -34

هـاي پيشـرفت عجلـه كـرد، بلكـه       خواهد بود، از اين رو نبايد براي رسيدن بـه قلـه  

  .شايسته است پله پله گام برداشت تا به حد مطلوب رسيد

***  

خـود مـا هسـتيم، پـس بـراي       گيري نهايي براي اجراي هر فعـاليتي  تصميم -35

گـام  تمـام توانـايي خـويش و آگـاهي الزم      رسيدن به اهداف بـا نيتـي پـاك و بـا    

برداريم و نتيجه را به خالق هستي واگذاريم و با يقين بپذيريم، اگر برآورده شـود،  



    

 
    

  

 

 

منتي است كه بر ما بندگان گذاشته و گرنه حكمت خدايي مقتضي نرسيدن به آن 

  .بوده است

***  

خويشتن صادق باشيم و از توجيهات نادرسـت پرهيـز كنـيم كـه همـين       با -36

هـاي جهـل و    توجيهات نادرست است كه مـا را از مسـيرهاي موفقيـت بـه پرتگـاه     

  .كند تعصب و ناداني منحرف مي

***  

زبان «كان و زمان بهره برگيريم و گرنه براي چرخاندن زبان از موقعيت م -37

  .»دهد برباد سرخ سرسبز مي

***  

خوشي در جهان ديگر از آن ماست، پس الزم است مقدمات رسـيدن بـه    -38

  .خوشي اليتناهي را فراهم سازيم

***  

ي  نامـه  فرمان وجود خود را در مسيرهاي قرب الي اهللا، بـا داشـتن گـواهي    -39

  .ها را با تمام وجود خريدار باشيم و سختي ،توكل و اعتماد به نفس هدايت كنيم

***  

توان به حيات خويش ادامه داد، پس خود را به ايـن سـالح    مي با علم بهتر -40

  .مجهز كنيم

***  

نبايد مشكالت را مانعي براي پيشرفت برشمرد، بلكه بايد همچنـان در راه   -41

  .و مشكالت را بر طرف ساخت ،پيشرفت گام برداشت

***  

اي از خـود   از الگوهاي مثبت بهره جوييم و سعي كنيم الگوهـاي سـازنده   -42

  .ر اجتماع به جاي گذاريمد

***  

هنگام رويارويي با مشكل ديگران را توبيخ نكنيم و مقصـر نـدانيم، چـون     -43

  .مشكل از ماست و ما بايد آن را برطرف سازيم



    

 
    

  

 

 

***  

هركس را نبايد در زندگي خود راه داد، اما بايستي راهي درست و راست  -44

  .ميان خود و ديگران داشته باشيم

***  

د كوركورانه پرهيز كنيم كه تقليدهاي نادرست و كوركورانه عقل از تقلي -45

  .گرداند پوشاند و نيروي عقالنيت را در درون خاموش مي را مي

***  

اگر قرار باشد فقط به فكر مشكالت باشيم، پس كي اميد به زيستن داشـته   -46

  .باشيم؟

***  

ي حدس و  يهاگر خواهان رسيدن به موفقيت هستيم، زندگي خود را بر پا -47

  .گمان استوار نسازيم

***  

اگر ايماني راسخ به تقدير داريم، پس بدانيم كه برخي مشـكالت از روي   -48

  .و هميشه خود را مقصر ندانيم ،تقدير است

***  

اي از زندگي الزم است عواقب آن را بـا   قبل از انجام هر فعاليت يا پروژه -49

  .شغول ساختميزان آگاهي سنجيد، آنگاه خود را بدان م

***  

با آگاهي كامل عالقـه و اسـتعداد خـويش را نسـبت بـه يـك چيـز ابـراز          -50

بداريم، در غير اين صورت استعداد خود را هيچگاه به طور مداوم در يك فعاليت 

  .ي اجرا نخواهيم گذاشت به مرحله

***  

يكي از مسايل مهم براي رسيدن به اهداف اعتماد به نفس است كـه بايـد    -51

ت شود، مگر بوده شخصي نسبت به يك هدف احساس عجز و ناتواني كنـد،  تقوي

  !.اما در نهايت خود را به آن برساند

***  



    

 
    

  

 

 

چنانكـه حـق   پس بياييد حق خود را از زنـدگي آن شاد زيستن حق ماست،  -52

  .ماست برگيريم

***  

  .ريزي دقيق در مسير صحيح به جريان درآوريم زندگي خود را با برنامه -53

***  

ي خـود برگـزينيم و بـه     پاسي از شب را براي مروركردن عمر يـك روزه  -54

  .اين اميد كه فردا بهتر از امروز خواهد بود سر را بر بالين بگذاريم

***  

  .هاي ناپسند را از درون خود بيرون كنيم به خود عادت دهيم كه عادت -55

***  

نـدگي  نيست، امـا الزم اسـت درسـت ز    درست است دنيا گذرگهي بيش -56

  .كرد

***  

ت بـه هـر   انسان عاري از نقص نيست، لـذا هيچگـاه ديـدگاه خـود را نسـب      -57

دارنـد،   م و ديگران را كه مخالف مـا گـام برمـي   يندرصد درست نداموضوعي صد

  .اشتباه ندانيم در صددرصد

***  

ــه جــاي خــرده  -58 ــه فكــر     ب ــان ب ــور آن ــرفتن از ديگــران و تجســس در ام گ

  .ه اهداف خود باشيمريزي براي رسيدن ب برنامه

***  

بايـد نهـالي كـه در درون     رفتار ظاهري ما برگرفته از درون است، پس مي -59

هاي آن كه همـان رفتـار ظـاهري اسـت،      ريشه دوانيده اصالح كرد تا شاخ و برگ

  .اصالح شود

***  

مان كنـيم تـا كيفيـت     زود تصميم نگيريم، وقت بيشتري صرف تصميمات -60

  .اجراي آن بهتر شود

***  



    

 
    

  

 

 

هـاي آن را بـا بردبـاري و     ي عقل و سـتون  پايهي وجود خود را بر  شالوده -61

  .سقف آن را بر ايمان به اهللا استوار سازيم و با مهر و محبت و عشق زينتش بخشيم

***  

زبان و گوش خود را طوري تربيت كنيم كه جرأت گفتن و شنيدن گفتار  -62

زيـر بـار    وري تربيت كنيم كه به هيچ وجهو وجود خود را ط ،زور را نداشته باشند

  .زور نرود

***  

بينيم، كمي به فكر فرو رويم تا تفسيري درست از  خوشبختي را در چه مي -63

  .اين واژه داشته باشيم

***  

گرفتن موقعيت مكان و زمان شجاعت گفـتن و پـذيرفتن   يستي با در نظربا -64

شـد، زيـرا فطـرت انسـاني     اگوار بحقيقت را داشته باشيم، هرچند براي ما تلخ و نـا 

  .جو فطرتي است حقيقت

***  

آفرينـد؛ و   هاي بـزرگ را مـي   هاي بزرگ است كه شخصيت افكار و ادعا -65

گرنه چگونه ممكن است هدف شخصي رسيدن به كوهپايه باشد، اما در نهايت به 

  .قله رسد

***  

مـا نشـيند و    هاي خود را با ذكر ايزدهستي جال بخشيم تا مهر او بـر دل  دل -66

  .به زندگي ما جهت بخشد

***  

هـاي بعـدي    براي تشخيص حقيقت، ابتدا ذهنيتي نداشته باشيم كه اندوخته -67

رسـيم،   توجيهي براي ذهنيت قبلي باشد كه در اين صورت كمتـر بـه حقيقـت مـي    

  .بلكه با اين ديد پيش رويم كه بايد حقيقت اين موضوع براي من مشخص شود

***  

متر به تعريف از خـويش بگشـاييم تـا جـاي بهتـري در اجتمـاع       زبان را ك -68

  .داشته باشيم



    

 
    

  

 

 

***  

ــر    -69 ــان را تغيي ــه موقعيــت ديگــران زنــدگي آن حســادت و حــرص نســبت ب

دهد، بلكه در اين صورت ايـن مـاييم كـه از زنـدگي خـويش رنـج و عـذاب         نمي

  .بريم مي

***  

دن بـه پيـروزي   هاي خود را بررسي نمود و براي رسـي  بايد عوامل شكست -70

  .خوردن اندوهگين شويم آنها را برطرف نمود، نه اين از شكست

***  

يابند، زيرا با صبر خـويش مشـكالت    صابرانند كه حقيقت زيستن را درمي -71

  .گيرند زدايند و راه منطقي پيش مي را مي

***  

كردن به آنـان   اگر دوست داريم ديگران دوستمان داشته باشد، از خدمت -72

  .يغ نورزيمهيچ در

بـودن و اجتمـاع را   است اجتماعي، پس فقط به فكـر خود  انسان موجودي -73

  .رهاكردن دور از انصاف است

***  



    

 
    

  

 

 

  بخش دوم

  توضيحات

ي تحريـر   ها را بـه رشـته   هستي نظري بيفكنيم و اوضاع انساناگر در اين جهان 

بـه سـر   ، قرن دانش، صـنعت و تكنولـوژي   21بينيم با آن كه در قرن  درآوريم، مي

ها در افسردگي رواني، اضطراب، پريشاني، نگراني  ثر انساناكبريم، اما متأسفانه  مي

گذرانند، بدون اين كه از زيستن لذت ببرنـد، لـذا    از آينده، روزگار خويش را مي

ي  بندد كه چرا با پيشرفت علم و تكنولوژي و توسـعه  اين سؤال در اذهان نقش مي

شفتگي است؟ براي پاسخ اين پرسش مقدمتاً ايـن را  ارتباطات باز روان آدمي در آ

جانبـه   به طـور كامـل و همـه   گردد كه  زماني ارزش يك چيز معلوم مي: بايد گفت

و يـا بـه بيـاني ديگـر      كند، ري در مورد انسان نيز صدق ميو اين تئو ،شناخته شود

هـاي جسـمي و روحـي     عدم شناخت آدمـي از خويشـتن حيـات پيرامـون توانـايي     

كردن نيازهاي فطرت باعث به وجودآمدن چنين  طرفاي دروني و راه بره ويژگي

زماني كه جوان از نيروي . ها به خصوص جوانان گشته است معضلي در ميان انسان

خويش كامالً آگاهي ندارد يا بر نيروي خود متكـي نيسـت و برداشـتي درسـت از     

و بـه ويـژه در   ي جوامـع   اصل فطرت ندارد بروز چنين مشـكالتي را بايـد در همـه   

و سـپس   ،داريـم  از اين رو چند ويژگـي انسـاني را بيـان مـي    . بيني نمود غرب پيش

داشـتي  ارزش واقعي انسان مشخص شود و بر پردازيم تا مختصراً به توضيح آن مي

  .ديگر از زيستن در ذهن پديد آيد

  .هاي متفاوت ي آدمي در زمينه توانايي فوق العاده -1

  .شود ساز بهتر زيستن انسان مي زمينه عقل و شعور آدمي كه -2

  .گرايي واقعيت -3

  .جويي حس حقيقت -4

  ).اعتماد به نفس(خويشتن  اعتماد به -5

  .ريزي درست براي رسيدن به اهداف برنامه -6

  .تلقين -7

  .حس بشردوستي -8

  :هاي متفاوت ي آدمي در زمينه توانايي فوق العاده -1



    

 
    

  

 

 

اي بـا توجـه بـه     يابيم كه هر موجـود زنـده   با كمي تأمل در نظام آفرينش درمي

و اين توانايي در بهترين  ،شرايط منحصر به فردش از توانايي نسبي برخوردار است

هـاي   رفته اسـت، چـون انسـان از ويژگـي    ها كه انسان باشد تا حد كمال پيش آفريده

از اين رو توانايي انسـان  . اي برخوردار است كه ديگر موجودات فاقد آنند پيچيده

 ،دهد نهفته اي كه او را به سعادت سوق مي نه فقط در يك زمينه، بلكه در هر زمينه

. كنـد  هايش براي بهتر زيستن استفاده مي و اين انسان است كه تا چه حد از توانايي

اي است بـا برخـورداري از    انسان گنجينه: توان گفت با اشاره به اين توضيحات مي

و سـرانجام   ،هاي سعادت قرار دهد خود را در راهتواند  هاي متفاوت كه مي توانايي

هايـت   از توانـايي ! بنابراين، دوست گرامـي . به سعادت دنيوي و اخروي دست يابد

را رشـد و توسـعه    »توانم نمي«جوي و هيچگاه ذهنيت  براي رسيدن به كمال بهره

  .نبخش

  :ساز بهتر زيستن است عقل و شعور آدمي كه زمينه -2

هايي كه انسان را از ساير موجـودات تمـايز    ات يا ويژگييكي از مهمترين صف

گرداند، عقل و شعور آدمي است كه همچون فرمان ماشـيني در حيـات آدمـي     مي

و خلقت آدم و جواب حضرت دوسـت بـه فرشـتگان شـاهدي      ،كند بازي مي نقش

  .است بر اين گفتار

ش جهت گيري از عقل و شعور به زندگي خوي انسان موجودي است كه با بهره

ــا قافلــه  بخشــد، چــه در پرتگــاه مــي ــدبختي و چــه همراهــي ب ي  هــاي فالكــت و ب

از اين رو بايـد سـعي نمـود عقالنيـت صـحيح را در خـود پرورانـد تـا         . خوشبختي

آنچنان به زيستن ادامه دهيم كه با تعقل خويش باعث تحول حيات پيرامـون خـود   

دادن بـه حيـات خـويش     مايه تا حد ممكن براي جهـت  از اين گوهر گران. گرديم

و نگـزاريم   ،هـاي كوركورانـه عقالنيـت خـود را نپوشـانيم      بهره گيريم و بـا تقليـد  

  .ديگران جهت زندگي را براي ما رقم زنند

  :گرايي واقعت -3

هـا و   بايد پـذيرفت انسـان موجـودي اسـت كـه زنـدگي اش مملـو از شكسـت        

ند ها بنا نهاده ا واقعيت ي هبنابراين، كساني كه زندگي خود را بر پاي. هاست پيروزي

ي دلخـراش خـود را از درسـت زيسـتن محـروم       هيچگاه از بروز حادثه يـا صـحنه  



    

 
    

  

 

 

رسـوخ كـرده و بـا ايـن ديـد بـه       چون واقعيت زنـدگي در وجودشـان   . سازند نمي

دهند، پس هنگام رويارويي با مشكالت تـوان خـويش را بـه     شان ادامه مي زندگي

برخـي  : تـوان گفـت   و مـي  ،پوشانند ساسات نميناتواني و عقل و فكر خود را با اح

رود، زيـرا وجـود مـانع در راه     خواهد پـيش نمـي   مواقع زندگي انسان آنچنانكه مي

نكـردن مـانع    در صـورت برطـرف  هدف باعث انحـراف مسـير يـا نرسـيدن بـه آن      

گـرا پـيش    بايد بـا ديـدي واقعيـت    كردن آن مي بنابراين، تا هنگام برطرف .شود مي

  .رفت

  :جويي انسان قيقتحس ح -4

و در  ،ها بنا به داليلـي خـاموش گشـته    صفت ديگري است كه در برخي انسان

و آنـان  . برخي ديگر آنچنان بروز يافته است كه نابخردان از وجود آنان در عذابند

و  ،جـويي كـه در هرحـال بـه دنبـال حقيقتنـد       هاي حقيقت كساني نيستند جز انسان

متأسـفانه در ايـن   . مندنـد  رگـان از آن بهـره  گرايي صفتي است كه فقـط بز  حقيقت

 قيقـت و پـذيرفتن آن روي آورده انـد،   عصر بسيار اندكند، كساني كه به گفـتن ح 

بايـد داشـت، امـا بـا      گفـتن آن را نيـز مـي    بايست پذيرفت و شـهامت  قيقت را ميح

بـه   ايتي كامل تا كه حقيقت مؤثر باشد،گيري از موقعيت مكان و زمان و با در بهره

ل حقيقت باشيم و سعي نكنيم كه باطل را حق جلوه دهـيم كـه همانـا زنـدگي     دنبا

  .خويش را فنا خواهيم كرد

  ):اعتماد به نفس(اعتماد به خويشتن  -5

و  ،بودن بـر نفـس اسـت    هاي پيشرفت، متكي يكي ديگر از عوامل صعود به قله

شت تا بـه  توانيم به اهداف خويش رسيم، بر نفس بايد تسلط كامل دا اين كه ما مي

  .ي مطلوب دست يافت نتيجه

سازد كه  هايي را در جهان مطرح مي اعتماد به نفس است كه آنچنان شخصيت

هـايي ماننـد اديسـون بـا آن كـه       شخصـيت . بالـد  بشريت از وجود آنان به خود مـي 

اما باز بـه خـود اعتمـاد داشـت كـه       هزاران بار ناكامي و شكست را احساس نمود،

هاي گونـاگون رونـق    راع برق توانست علوم بشري را در زمينهو با اخت »توانم مي«

و بـراي رسـيدن    ،ها دل را به دريـا زد  الزم است پس از تحقيقات و بررسي. بخشد

تن اهتمـام ورزيـم و بـه    به خويش! عزيزان. بايد رسيد تالشي بيشتر نمود به آنچه مي



    

 
    

  

 

 

اي رسيدن به اهداف مان و توانايي كه در وجودمان نهفته است بر بودن خاطر انسان

و هيچ ترسي را در دل جاي ندهيم كه همانـا تـرس از اعتمـاد بـه      ،خود اقدام كنيم

  .كاهد نفس مي

  :ريزي درست براي رسيدن به اهداف برنامه -6

توان به اهداف رسيد در  چگونه مي. عمر انسان محدود، اما اهداف و آمال زياد

ي از رريـزي اقـدام كنـيم؟ بسـيا     حالي كه بخواهيم بـا زمـاني انـدك بـدون برنامـه     

ها اهدافي مثبت در سـر دارنـد، امـا چـون از زمـان خـويش طـوري اسـتفاده          انسان

اي كـه   و يا آن كه در بازده زمـاني  ،ريزي درست تطابق ندارد كنند كه با برنامه مي

رسـند و   يجه هم به اين هدف نمـي كند، در نت بايد به فعاليت ديگر بپردازد اقدام مي

ريـزي بـراي هـر     در برنامـه  سـازند،  به اهداف ديگر را مسدود مـي سيدن زمان رهم

  :فعاليت شرط است كه

  .مدت زماني كه بايد صرف آن شود مشخص گردد :الف

  .در كوتاه مدت بايد به اين فعاليت پرداخت يا در دراز مدت؟: ب

انجام اين فعاليت در چه موقعي صورت گيـرد كـه وقـت فعاليـت ديگـر را      : ج

  .؟سلب نكند

توان به آن رسيد يا خير، يا بايد بـه   اگر كوتاه مدت است با شرايط فعلي مي: د

  .فعاليت ديگر كه اولويت دارد پرداخت؟

ريـزي دقيـق و سـنجيده از     هاي موفق و مطرح در جهان هميشـه بـا برنامـه    انسان

برده اند، پس با آگاهي كامل و مشورت با افراد بـا تجربـه و    زمان خويش بهره مي

  .ريزي كنيم يدن عواقب براي اهداف خويش برنامهسنج

  :تلقين -7

در واقع بعد از آن كه انسان از توانايي خويش استفاده كرد و با آگاهي كامـل  

توانـد   تصميم به اجراكردن امري گرفت، نوبت اين است كه فـرد تـا چـه حـد مـي     

خـورد،   شخصي كه همـواره شكسـت مـي   . پنداري درست از خويشتن داشته باشد

خـورده ام و زنـدگي ام    من فـردي شكسـت  «خود تلقين كند كه  گر اين چنين بها

مسـلم  . »ردي نيستم كه به پيروزي دست يابمو من ف ،هميشه اين چنين خواهد بود

از سـوي  . تواند خود را دريابـد و از زنـدگي اش لـذت بـرد     است كه هيچگاه نمي



    

 
    

  

 

 

من در اين مـورد   درست است كه«: كند ي كه به خود چنين تلقين ميديگر شخص

خـواهم كـرد   و تـالش   ،شكست خورده ام، اما نبايد هميشه بر اين امر قياس بگيرم

پرواضـح  . »كنم و گامي به سوي پيشـرفت بـردارم  هاي خود را جبران  كه شكست

يقينـاً  . است كه زندگي چنين فردي سرشار از لذت و رضايت و خوشـبختي اسـت  

انديشي را به خود القا كنيم،  نتوانيم مثبت ، امااگر تمام مراحل را پشت سر بگذاريم

گيرد؛ حتي اگر بـه پيـروزي دسـت يـابيم بـه       مان را فرا مي شكست سراسر زندگي

بنـابراين،  . كنـيم  مان شود آن را شانسـي تلقـي مـي    جاي اين كه مشوقي براي آينده

هاي زننـده و بـد در مـورد هرچيـز بـه       دانيم كه تلقين ايده اگر مي! دوستان گرامي

كشاند، پس از هـم اكنـون افكـاري را     يش آمدي دارد و زندگي ما را به كجا ميپ

بــه خــود تلقــين كنــيم كــه بزرگــان جهــان بــا تحمــل هــزاران شكســت در طــول   

توانيم بـه خـود    نمي«و اگر قرار باشد هميشه  ،كردند شان به خود تلقين مي زندگي

  .توانيم؟ تلقين كنيم، پس كي مي

  :حس بشردوستي -8

ش كرامـت  نبود انسان به خاطر انسان :اي كه بايد گفت اين است كه كتهاولين ن

بودنش تا جـايي كـه ارزش انسـانيت را     ذاتي دارد، لذا هر انساني را به خاطر انسان

اگـر  . داشتن نسبي اسـت  داريم، گرچه اين دوست ست دوست ميزير سؤال نبرده ا

فلسطين عليـه مسـلمانان    بينيم كه امروزه يهوديان آنچنان برخوردهاي خشن در مي

. كننـد  شان را انسـان تلقـي مـي    دارند، نشأت گرفته از اين است كه فقط هم عقيده

شـدني بـود، امـا متأسـفانه بـه       ها حل د، بسياري از مشكالت انساناگر اين چنين نبو

خاطر عدم احساس مسؤوليت در قبال انسانيت چنين جناياتي مرتكب شده اند كـه  

  .امروزه ما شاهد آنيم

ها را بايد دوست داشت، زيرا همـانطور كـه مـا     انسان: كنم سخن را خالصه مي

ــد،      ــز دوســت دارن ــته باشــند، ديگــران ني ــتمان داش ــم ديگــران دوس دوســت داري

  .شان داشته باشيم دوست


