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 جایگاه زندگی در دین. 1
مبدأ و  ایشناسانه، خداشناسانه  مقدمات انسان از کنند نه شروع می» زندگی«ا از موضوع شان از حقایق عالم ر فهمها  اکثر آدم •

که  گردد یرمب نیبه ا زیسؤاالت مردم ن شتریب. است» کردن یچگونه زندگ«ها  اکثر آدم یاصل ۀموضوع فکر و دغدغ .معادشناسانه
هاست و خداوند هم به  این وضعیت اکثر انسان »این زندگی بیشترین بهره را ببرم؟ ازچگونه « یا» کنم؟ یمن چگونه بهتر زندگ«

 .گذارد ها احترام می این روحیه و نگاه انسان

به  ا،یالدن مذمت حب رغم یعل نید. است یمهم و قابل توجه اریموضوع بس، نیتنها در نظر مردم بلکه در نظر خدا و د نه یزندگ •
در برخی ادعیه، از ) ع(ائمۀ هدي !داند یرا منفور م یزندگ ن،یکه د کنند یتصور م ها یلی، اما خاست بها داده یما به زندگ ۀعالق

 !از خدا طول عمر بخواهد؟ یرا دوست نداشته باشد ول یزندگ یکس شود یمگر م. اند خداوند طول عمر طلب کرده

 ایآ«شده که  جادیسوء تفاهم ا نیمثالً ا. برطرف شود دیکه با آمده دیپد ی،زندگ از نیفاصله د در خصوص يادیز يها تفاهم سوء •
چون دین را محدود به برخی از اخالقیات و برخی احکام شرعی و امور معنوي، قلمداد  »!هم دارد؟ یزندگ يبرا یاصالً حرف نید

 . باید به زندگی برگردیمما . ستایم و نسبت دین و زندگی معلوم نشده ا کرده

 بحث هدفموضوع و معرفی 

است  نیبحث ما ا موضوع .میباال ببر یانتظارمان را از زندگ دهیم و رییتغ »یزندگ«به نسبت مان را  نگاه خواهیم بحث می  نیادر ما  •
کمک با  میخواه یمما یعنی / ست؟یر چبهت یبه زندگ دنیاساساً راه رس ن،یچه بدون د نیچه با د م؟یبهتر برس یچگونه به زندگکه 

- قابل استفاده باشداند نیز  رفتهینپذرا  نید این بحث براي کسانی کهتا  »ینید«نه با مباحث  پیدا کنیم؛بهتر را  یراه زندگ» عقل«
 .کنیم اشاره میآیات و روایات هم به ، البته گاهی براي تأیید مطالب

به  دنیرس. 2 دچار سوءتفاهمند یو زندگ نید ۀفاصل ةدربار ها نیرمتدیو هم غ ها  نیتدهم م؛ رفع سوءتفاهم. 1: بحث نیاهداف ا •
 .دیرس ياخرو اتیح نیبه خدا مقرب شد و به بهتر شود ینم »یاصالح زندگ«بدون  ؛بهتر یبندگ. 3بهتر  یزندگ

 دین و زندگیها دربارة  سوء تفاهم لزوم رفع

. رندیدو با هم درگ نیاو  اند، »یبندگ«طرفدار  يا و عده « یزندگ«طرفدار  يا اند که عده کرده جادیما ا ۀسوءتفاهم را در جامع نیا •

دو  نیاساساً ا .شوم و نابودکننده است میتقس کی »یزندگ«و دنبال  »یبندگ«مردم به دو گروه دنبال  میتقس



3 

 

 

  ● bayanmanavi.ir ● بیان معنوي رسانیپایگاه اطالع 
 

 شود یبهتر، بهتر م یدر زندگ .ستندین گریدهم میقس یو بندگ یزندگ. یو هم به زندگ زند یلطمه م یگروه کردن مردم، هم به بندگ
 .کرد یبندگ

 يدار نیقسمت د نیتر که سخت دیتصور نکن »داشته؟ يریچه تأث اش یدر زندگ نشید« که پاسخ دهد دیبا ينداریهر انسان د •
 دیآ یم هم امام نیآخر. خودشان را آباد کنند یزندگ ،نیاست که با د نیا اند دهیبه آن نرس ندارانیکه هنوز د یآن اوج .نمازشب است

 تیبعد حقّان يها هم نسل م،یکن یاگر ما بهتر زندگ .است فتادهیطور گسترده ن که تا حاال به یرا درست کند؛ اتفاق یزندگابتدا که 
 يترو تمدن به یانسان را به زندگ »نید« مینشان ده دیبا» تمدن غرب«در مقابل ما  .گرانیهم دو  برند، یم یکالم و راه ما را پ

 . رساند یم

در  دیایب دیاست، با یرمذهبیدر اثر سوءتفاهم غ یهرکس/است یخیتار يها مراحل انتظار، رفع سوءتفاهم نیاقدام مهم در آخر کی •
به غربال آخرالزمان  دیبا تظرانمن/برود آنطرف دیبا کند یم يندارید یو هرکس قالب/ماست یخیتار ۀفیوظ نیخط اسالم ناب؛ ا

 .است آسان شده یلیخ یخیتار يها رفع سوءتفاهم امروز/ کمک کنند

 به خدا مقرب شد شود ینم یبدون اصالح زندگ /نتیجۀ زندگی بهتربندگی بهتر؛ 

که  یکس: قرآن. به خدا مقرّب شد شود یدرست است که م یزندگ کیدر  یتقرب است، ول نید ییدرست است که هدف نها •

تا  میرا درست کن مان یزندگ دیبا)/ 124/طه(محشر خواهد بود يصحرا کور وارد امتیسخت باشد، روز قتنگ و  ششتیمع

روح  نیا کند، ینم جادیا يریروح انسان درگ يخوب، برا یزندگ. میمان یم یباق یندگز ریو اال درگ ،میعاشق خدا شو میبتوان
 .عاشق بشود تواند یم

 ينداشته باشد، در ادعا» درست یزندگ« یمذهب کیاگر  .بهتر باشند یدنبال زندگ دیبا گرانیاز د شیب نینیمتد •

 نیا م؛یده یم بیخودمان را فر میدار نرسیم، در واقع خوب یبه زندگ یول میکن يدار نیاگر دما . ستین صادق اش يندارید
. تسیو اخالص ن یو خداپرست يو زهد و فداکار ثاریا ۀنشان م،یداشته باش يسرشار از گرفتار یزندگ کی نکهیا. ستین يدار نید

 .کند ینم دایشود، حال مناجات هم پ يغلط دچار گرفتار یکه در اثر زندگ یکس

 ی استطلب راحتنوعی  ترك کامل دنیا،/ بندگی از مسیر زندگی 

اقوام و ملل  ۀدر هم ،است يزیاگریدن یکه نوع یمسلک يسامر انیجر /طرفدار دارد یلیشده و خ جیترو یلیخ یزندگ يمنها نید •
. اند بوده یزندگ يمنها دین و عرفاندنبال ) ص(امبریامت پ يها »يسامر«و  دارد يسامر یک یهر قوم: )ع(نیرالمؤمنیأم/هست

؛ إِنَّ لکُلِّ قَومٍ سامرِيأَما ( !و به سراغ خدا بروید دیرا رها کن یزندگ ،دینداشته باش يکار ایبه دن :گفتند برخی از آنها می
 )1/172/احتجاج

 ،یباش یدنبال زندگ دیهم با/ یعبور کن یزندگ ریاز مس باید کردن یبندگ يبرا / !؛ نه در کنار همستنددر هم ه ایو دن نید •
 ،یاز زندگ نینیمتد یفاصله گرفتن برخ/ است یطلب راحت یوعبلکه ن ست،یرا ترك کند، هنر ن ایانسان کالً دن نکهیو اال ا ، یهم بندگ

 !یاست نه عشق به بندگ یطلب از سر راحت
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نکرده  ایمسائل دن ریبود و ما درگنکرده  یبهبود زندگبراي  يا هیتوص چیو ه داده بود، ایاز دن زیزهد و پرهی، خدا فقط دستور بندگاگر  •
و در  میرا به نحو احسن اداره کن مان یو زندگ میباش ایدن ریکه درگ ستا نیابه  ينداریهنر د .بود تر آسان اریما بس دینداري برايبود، 

و  يوارد تجارت شد ،ۀ دینیفیطبق وظ اگر./تر است راحت ایبا دن يریبدون درگ یست که بندگا معلوم و اال میکن یضمنش بندگ
 .تدرست اس نیا ؛ينشد اطلبیدن

 گریزي نیست معناي زندگی زهد به/زندگی بهتر اقتضاي طبیعت بشر است 

. شر را انکار کنیم، بلکه باید آن را هدایت و کنترل کنیمزندگی بهتر اقتضاي طبیعت بشر است و کسی نگفته است که این طبیعت ب •
کشانند؛ مثل همین وضعی که االن در جهان  خاطر پیشرفت خودشان، دیگران را به بردگی می اگر هدایت و کنترل نشود، گروهی به

 .کنیم داریم مشاهده می

/ !شما مسلط شوند ۀو ثروتمندان بر جامع دیکن نیرا تأم انتیازهاین دیچنان خراب باشد که نتوان تانیکه زندگ ستیمعنا ن نیزهد به ا •
 ستیما مسلط کند، زهد ن يایکه مستکبران را بر دن يا ابلهانه يزیاگریدن

، دیگران بر تو )عنوان فرد یا جامعه به(گریزي نیست، چون تا از زندگی و بهبود وضع معیشتی خودت فرار کنی معناي زندگی زهد به •
رقابت «در  میامروز، مجبور يایدر دن. هاي امروزي که خیلی با گذشته فرق کرده است صوصاً در زندگیمخ. مسلط خواهند شد

و اال تحت  تر قرار دهیم علم و تکنولوژي را به عنوان یکی از ابزار زندگی بهتر، پیشرفته ، و مجبوریممیشرکت کن» بهتر یزندگ
کمک  ضرب سکه يبه تکنولوژ دنیرس يبه دستگاه حاکم براطع تاریخی، در یک مق) ع(امام باقر/میریگ یم قرار انیسیابل ۀسلط
 .دشمن قرار نگیرد) سیاسی یا فرهنگی(زیر سلطۀ یاسالم مملکت تا کرد

  دشمن دین ما دشمن زندگی ماست

 ۀتحت سلطهند تا د بین مسلمین رواج میرا  انهیصوف يدار نید ها غربی/ شود یباعث تسلط ظالمان بر جامعه م زانهیاگریدن يدار نید •
 غرب بمانند

مخالف است که  ینیاستکبار با د /کنند یدخالت م یدگدر امور زن ،یزندگ یآبادان يبراانبیاء که  شود یاز آنجا آغاز م اءیبا انب یدشمن •
 قتیحقماست، در  نیدشمن د یهرکس/ ماست یمنظور چپاول زندگ ما، به نیمخالفت دشمن با د/ دهد یها را نجات م انسان یزندگ

 .ماست یدشمن زندگ

 ستین یاطلبیمعاش، دن نیتأم /تناقض ندارد» جمع مال« با دستور به »زهد«

نگر تصور  هایی دارد که افراد سطحی دین ما دستورها و توصیه /را بفهمد نید تواند یو ساده، نم نگر یسطح  آدم /دارد یدگیچیپ نید •
ال خَیرَ فیمن ال یحب : اإلمام الصادقُ ع(جمع مالبه هم دستور به زهد داده، هم  نیدمثالً . کنند اینها با هم قابل جمع نیستند می

 )5/72/ی؛ کاف جمع المالِ من الحاللِ؛ فیکُف به وجهه و یقضی به دینَه

دنبال  به قدر نیا کسی اگر. نماز در یحت ؛وجود دارد يو افراط در هرکار فیتحر البته. عبادت است ست،ین یاطلبیمعاش، دن نیتأم •
 یاست، اما تکاثر کار غلط یجمع کردن مال کار درست. است ینید یبکار اشتباه و  نیا بگذارد، کنارنمازش را  ت برود کهشیمع

ل پو یکه از هر راه باشد نیصرفاً دنبال ا نکند، و ینیکارآفر ندهد،صدقه  کسی مال خود را خرج نکند، انفاق نکند، یعنیتکاثر (است
  )را از مواهب پول خودش محروم کند گرانیو د اوردیدرب
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و لَا تَجعلِ (ما زندان قرار ندهد يرا برا ایدن میاز خدا بخواه دیبا یول )2/250/؛کافی نَّ الدنْیا سجنُ الْمؤْمنإ(زندان مؤمن است ایدن •
از اما  ،تواند زندان شما باشد دنیا از یک جهت می .ع است و تناقض ندارداینها با هم قابل جم )1/351/المتهجد ؛ مصباحالدنْیا لی سجناً
 شیایکه دن یکس/مهم نباشد شیهم برا ایدن نیشدن از ا جداخوش بگذراند و  ایآدم در دن شود یم/ تواند زندان نباشد یک جهت می

 خواهد بود» بهشت« یعنیخوب باشد، دنبال بهتر از آن 

 ستین نیدر د یرمنطقیغو دنیاگریزي  يزیگر ثروت

مقدمات  دیبا یدولت اسالم/با ثروت بد است بدبرخورد  ست؛یشدن بد ن ثروتمند/ستین نیدر د یرمنطقیغ يزیاگریو دن يزیگر ثروت •
 :حضرت اعتراض کرد یپوش کیکه به ش یبه کس) ع(امام صادق پاسخ/ثروتمند شدن مردم را فراهم کندرفاه، بلکه نه تنها 

)/ 5/65/؛ کافیفَأَحقُّ أَهلها بِها أَبرَارها لَا فُجارها  ،إِذَا أَقْبلَت الدنْیا(خوبان هستند نه فجار ا،یاز دن يمند بهره يد براافرا نیتر ستهیشا
نَظَرْت  یا شَیخُ لَو(بهتر استخیلی  یلیبهتر زندان مؤمن است، چون آخرت خ يایدن: در پاسخ به پیرمرد فقیر یهودي )ع(حسن امام

 )1/545/؛ کشف الغمهفی هذه الدنْیا فی سجنٍ ضَنْک...إِلَى ما أَعد اللَّه لی و للْمؤْمنینَ فی الدارِ الْآخرَةِ 

خوبان  ثروت دست دیمسلمانان، با يبقا يبرا): ع(امام صادق /زند یما ضرر م تیکه به معنو میکن یتلق یخطرناک زیثروت را چ دینبا •
 )4/25/یکافیصنَع فیها الْمعرُوف؛ إِنَّ منْ بقَاء الْمسلمینَ و بقَاء الْإِسلَامِ أَنْ تَصیرَ الْأَموالُ عنْد منْ یعرِف فیها الْحقَّ و(جامعه باشد

ما با کار و تالش،  يها دارد جوان یچه اشکال !/بشوند اطلبیممکن است مردم، دن )بحث زندگی بهتر(سخنان نیبا ا: ندیگو یم یبرخ •
البته )/ شد یم ناریهزار د40از  شیب شانیزکات اموال ا(ثروتمند بود) ع(امیرالمؤمنین! مگر ثروتمند شدن گناه است؟!/ ثروتمند شوند؟

 .دکنن دربرخوبا آن  یو افراط یانحراف یممکن است کسانباز  م،یکن هیتوصهم  -نماز ی بهحت-يبه هر امر

 دهد یم ادی ماراه رفاه را به  نید/ينداریمهم د جیاز نتا؛ یبهبود وضع زندگ

 سیابل /میا کم گذاشته نیست که در دنیخاطر ا به ست،یما خوب ن یاگر زندگ/است یبهبود وضع زندگ ،ينداریمهم د جیاز نتا یکی •
 ندهند بیفر نیدروغ» بهتر یزندگ«با دعوت به مردم را  ها نید یب دیداد، مراقب باش بیفر» بهتر یزندگ« ةآدم را با وعد

فَانْظُرُوا إِلَى مواقعِ نعمِ اللَّه (دیآ یم دیپد يخوش ماد یزندگ امبران،یاز پ تیدر اثر تبع): ع(یعل/دهد یم ادیراه رفاه را به انسان  نید •
ح هِملَیولًاعسر هِمثَ إِلَیعا فَ ...ینَ بهشیی خُضْرَةِ عف هِینو192 ۀخطب/نهج البالغه ؛ ک( 

 نیاز آسمان و زم کردند، یخود را اقامه م یاگر مردم کتاب آسمان: فرماید می قرآن .است يدار نید ةزیجا »ایفراوان از دن يمند بهره« •
 ةدربار) ع(نیرالمؤمنیما )66/مائده(»مت أَرجلهِلَأَکَلُوا منْ فَوقهِم و منْ تَح...و لَو أَنَّهم أَقاموا«خوردند یم و ختیر یم شان ينعمت برا

 شان یزندگ کردند یو اطاعت م تیاز من تبع امبریمردم برد، امت پ انیرا از م) ص(امبریکه خدا پ یاگر از همان اول :دیفرما یم این آیه
و لَو أَنَّ (کردند یم دایخوش و خرّم پ یزندگ امتیتا روز ق مردم نیو ا. ختیر یم شان ينعمت برا، نیکه از آسمان و زم شد یم يطور

 )2/658/سیبن ق میکتاب سل؛ امۀیالْق ومِیرغَداً إِلَى  لهِملَأَکَلُوا منْ فَوقهِم و منْ تَحت أَرج یو أَطَاعون یاتَّبعون هیالْأُمۀَ منْذُ قَبض اللَّه نَبِ

 دعاهایی براي زندگی بهتر

ها که  الً صبحمعمو) ص(پیامبر :براي اصالح دین، دنیا و آخرت) ص(دعاي پیامبر/ استبهتر  یزندگ نیتأم يبرا ادعیه ما، برخی از •
اي الَّتی اللَّهم أَصلح لی دنْی) سه بار(اللَّهم أَصلح لی دینی الَّذي جعلْتَه لی عصمۀ«: خواندند یدعا را م نیست، اهنگام استجابت دعا

اشعا میهف لْتعسه بار(یج( یرْجِعا مهإِلَی لْتعی جالَّت یرَتی آخل حلأَص ماللَّه)158/امالی طوسی(»)سه بار( 
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و أَتَوسلُ بِها إِلَیک  ا علَى جمیعِ حاجاتیمعیشَۀً أَقْوى بِه ،اللَّهم إِنِّی أَسأَلُک خَیرَ الْمعیشَۀِ...«: بهتر يایدن يبرا) ع(ياز امام هاد ییدعا •
    )1/351/المتهجد مصباح(»فی حیاةِ الدنْیا و فی آخرَتی

 تنها بد نیست بلکه خیلی هم معنوي است طلبی نه منفعت/ دینداري به نفع خودمان است

از  یکیاگر عقل انسان خوب کار کند، » ؟ستیخوب چ یِندگز«برسد که  نیبه اتواند  ش میعقلطور که گفتیم، انسان با  همان •
خوب،  یزندگ فیاز تعار یکیاصالً . ردیگ یآدم عاقل منافعش را درنظر م .است» منفعت خودش« ردیگ یکه در نظر م ییزهایچ

 .  مان باشد است که به نفع يا یزندگ

خداپرستی به معناي فراموش کردن . م زیبا و معنوي استتنها چیز بدي نیست بلکه خیلی ه نه -به معناي درست آن-طلبی منفعت •
دهد، آدم بدبخت و مهجور از  صینتواند منافعش را تشخ ات،یح ۀکه در عرص یکسمنافع خود نیست، اتفاقاً برعکس؛ طبق آیۀ قرآن 

 )19/حشر(»و ال تَکُونُوا کَالَّذینَ نَسوا اللَّه فَأَنْساهم أَنْفُسهم« جانب پروردگار است

در واقع به  کند یگناه م یانسان وقت. عمل کرده استبه ضرر خودش ، کند ینید یب یهرکسدین براي زندگی بهتر طراحی شده و  •
مهر و  و ،کند کم می یخانوادگ یبردن خودش را در زندگ  امکان لذت کند یکه نگاه حرام م یکسمثالً  .است خودش صدمه زده

یکی از معانی توبه و تقاضاي تبدیل  اساساً .ایم استغفار کنیم کردهباید از اینکه زندگی خود را خراب  ما دائماً .آورد یم نییمحبت را پا
نه » .ام، تو بیا اصالحش کن ام، من زندگی خودم را خراب کرده من خودم را زده! خدایا«یعنی اینکه ، سیئات به حسنات همین است

  »!راحت کردمخدایا ببخشید که من با گناهم تو را نا«اینکه 

خدا که  يهر دستور: فرماید می) ع(امام رضا در حالی که! ربط خدا اطاعت از دستورات بی کنند دینداري یعنی برخی عوام فکر می •
 فسد استمبلکه ندارند،  نیاز ها به آن انسانکرده،  ینهرا خدا  يزی؛ و هرچبه آن نیاز دارند و استبندگان  يبرا یمصلحتدر آن  داده
؛  وجدنَاه مفْسداً داعیاً الْفَنَاء و الْهلَاك...الَى فَفیه صلَاح الْعبادکُلَّ ما أَحلَّ اللَّه تَبارك و تَع(دبر یفناء و هالك م يسان را به سوانو 

 )2/592/عیالشرا علل

. 2/را دوست دارد افراد عاقلخدا . 1: دالیل دهد؟ یعاقالنه و به نفع خودمان است، چرا خدا پاداش مکاري  ،يدار نیاگر د: سؤال •
. 4/یخاطر خدا انجام ده که به نفعت است را به يسخت است کار. 3/پسندد و خدا این رفتار را می کردن زحمت دارد یخوب زندگ

بت را و خدا هم جوا ،يشو یعاشق خدا م یکن یاگر درست زندگ .5/يشو یمتواضع م ینیب یلطف خدا به خودت را م یوقت
 )يدار یدوست م شتریخدا را ب يشد یمتعال یوقت(دهد یم

 تعریف زندگی. 2
 کی یزندگ /هستندما  التیحرکت ما تما ۀموتور محرک /شوند زندگی محسوب می يدیکلدو عنصر » انسان التیتما«و  »حرکت« •

 ،یگآموزش بند/ ندیگو یها دروغ م نسانبه ا کنند، یم غیرا تبل» بدون تالش یزندگ«که  یکسان ، واست »تالش«توأم با  »حرکت«
 نه ماهواره ست،یزندگ قتیفساد آشنا نکردن بچه با حق ۀشیر /خطرناك است یزندگ میبدون تعل

در  ها تیمحدود رشیبرتر و پذ يها به عالقه دنیرس يها و تالش و مبارزه برا عالقه تیریمد یعنی یزندگ«: یزندگ یینها فیتعر •
و  تیریمد«انسان  یزندگ يچالش جد/کند یدهد تا بهتر زندگ رییرا تغ التشیتما یمجبور است برخ انسان /»مقدر اتیبستر ح

 »ها عالقهتغییر 
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را  تیها اگر عالقه/ ها تیمحدود رشیپذ. 3ها  و کنترل عالقه رییتغ. 2ها  عالقه يحرکت به سو.1: است ندیسه فرآ بیترک یزندگ •
 ردمها به م در غرب عالقه توسط هنر و رسانه/یکه خودت را گم کن کنند یم تیریرا مد تیها عالقه نقدریا گرانید ،ینکن تیریمد

 شود یم لیتحم

 »رونیمبارزه با موانع در ب«و » ها در درون عالقه تیریمد« يبرا يندیفرآ یزندگ: توان گفت طور خالصه می به •

 کند مخدوش می را یتصور ما نسبت به زندگابلیس /یزندگ فیغفلت از عناصر مهم تعرنتیجۀ 

مخدوش کردن تصور ما  سیابل ياز کارها یکی /کند یفاحش م يما را دچار خطا ،یزندگ فیاز عناصر مهم در تعر کیغفلت از هر  •
 میتوان یم میمثالً اگر فکر کن /»یهدف زندگ«کند، نه  اشتباه میدچار  »یمتن زندگ«به  نسبتما را  طانیش /است ینسبت به زندگ

 .است اي کرده نابودکننده يپرداز الیدچار خایم و شیطان ما را  فریب خوردهکه در آن تالش و مبارزه نباشد؛  میکن یزندگ يطور

 ای يپرداز الیدر اثر خ/ رنج است يبه معنا نیهم ،و برخی را رد کنید دیرا انتخاب کن الیام یخودتان برخ الیام نیاز ب دیبخواه نکهیا •
 يریدرگ شهیهم يو معنو يماد یدر زندگ/ »!داشت زحمت یراحت و ب یزندگ کی شود یم ایدر دن« میکن یتصور م طان،یش بیفر

 یابد سن کم خود را به رنج نیندازد، در بزرگسالى آسایش نمى رهرکس د): ع(یامام عل/ وجود دارد

 تعریف صحیح زندگی الزمۀ تعریف صحیح بندگی

 نیبا د م،یرا درك نکن یاگر مختصات زندگ /میداشته باش یبندگ از یدرست فیتعر میتوان ینم ،یاز زندگ حیصح فیبدون تعر •
مشکالت جامعه از / شود یحل م »یزندگ« حیبا درك صح یو روح یاز مشکالت اخالق ياریبس/ کرد میخواه دایپ يادیمشکالت ز

یحی از زندگی به ما درك صح /میا نشناخته یرا قبل از بندگ یکه زندگ نستیست، مشکل مهم ایو اخالق ن دیضعف درس عقا
 .دهیم جوانان ارائه نمی

 نیا ۀو هم م،یکن یخودمان را بررس یو روان یو روح یاخالق ،يمشکالت معنو دییایب نکهیدارم؛ ا یو اساس يجد شنهادیپ کیبنده  •
ر آدم اگ کنم یبنده تصور م. میحل کن یزندگ قیدق فیو با درك تعر یزندگ يبا درك معنا ات،یح قتیمشکالت را با درك حق

حل نکرده باشد، کارش  ییایدن اتیح نیقبل از آن مشکالتش را با درك هم یبخواهد مشکالت خودش را با معاد حل کند، ول
 .دشوار است

فضا قرار  نیچون خدا ما را در ا میعشق بورز یبه زندگ دیبا/ کنند یخاطرش شکر نم ها به است که اکثر آدم ینعمت ،یبساط زندگ •
 یبا وضو زندگ«شده  هیاست که توص زیقدر عز آن یزندگ/ بها داده یما به زندگ ۀبه عالق ا،یالدن مذمت حب رغم یعل نید/ داده

عروس و داماد  يمحترم است که دعا نیقدر در د آن یعروس/ »کنم یبا وضو زندگ خواهم یمن م« یعنیالوضو بودن  دائم/ »دینک
 در شب زفاف مستجاب است

حاال او با اکراه . دارد یباز م حیدارد و او را از تفر ییها یبه هر حال درس خواندن سخت. خواند یرس مکنکور د يبرا یکس دیتصور کن •
 نیچن» !شود؟ یدرس هم که تمام نم نیا«: دیبگو یبکوبد و با ناراحت شیها کتاب يرو یمشت یمشغول درس شود و هر از گاه

 یزندگ نیانگار ناراحتند که خدا آنها را در بستر ا. کنند یبرخورد م رطو نیخودشان هم یبا زندگ ها یبعض شود؟ یدانشمند م یکس
 !دهیآفر
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 گرید زوایاياز  یزندگ فیتعر

گرچه /کالس درس نیاست؛ ع دنیفهم ۀلیابزار و وس یزندگ /ناب قیو حقا یمعارف عال »دنیفهم« ياست برا يندیفرا یزندگ .1 •
را متوجه  زهایچ یبرخ دینکن یتا زندگ/ به معرفت است دنیرس ندیفرآ یخود زندگ یول م،یمعرفت ازمندیخوب ن یزندگ يبرا
را به ما  زهایچ یلیکردن ما خ یاست که رفتار، سبک و نوع زندگ نیا یاحکام و دستورات اسالم همه نیا لیاز دال یکی/ دیشو ینم
 .فهماند یم

 یبهتر زندگ میتا بتوان ،تر شدن زنده يبرا يندیرآف یعنی یزندگ /شدن» تر زنده«و شدن  »شکفته« يبرا است يندیفرا یزندگ .2 •
ها در درون  قدرت که یدر حال میکن یبهتر امکانات اضافه م یزندگ يما برا/تر بودن است زنده» بهتر یزندگ«شرط  نیاول/میکن

و  میتر شو تا زنده میکن را شکوفا مان یدرون ياستعدادها دیبلکه با م،یاضافه کن یبه زندگ يزیچ رونیاز ب ستیقرار ن!/خودمان است
 میکن یبهتر زندگ

خودت وادار  یدرون يها تو را به کشف قدرت یهرکس. شود یانسان م يکه موجب شکوفا شدن استعدادها يندیفرآ یعنی یزندگ •
 دایخودت را پ یدرون يها و آن قدرت يبرو دیبا. داده است بتیکرده و فر انتیارجاع داد، در واقع به تو خ رونینکرد و مدام تو را به ب

 .شد یخواه تر ندهوقت ز آن ؛یکن

 تعریف زندگی بهتر. 3
قرار . 4 ها تیمحدو رشیپذ. 3حرکت، تالش و مبارزه . 2ها  عالقه تیریمدها و  عالقه .1: دارد یچهار رکن اصل »یزندگ« فیتعر •

بهتر  ةتالش و مبارز. 2 شتریبهتر و ب ۀعالق.1:  عبارتست از» بهتر یزندگ«اساس، چهار رکن  نیبر ا /در بستر مقدراتداشتن 
 شکل نیرقم خوردن مقدرات به بهتر. 4 شده ابجا و حس به تیمحدود رشیپذ.3

نظر را در )همسویی مقدرات(فقط رکن چهارم ها غالباً براي زندگی بهتر، اول به دنبال امکانات بیشتر و بهتر هستند؛ یعنی آدم •
با تمایالت  نیز )رکن چهارم(مقدرات الهیاگر سه رکن اول درست شد، . بلی را درست کننددر حالی که اول باید سه رکن ق رندیگ یم

زندگی بهتر مساوي با امکانات بیشتر نیست، البته در زندگی بهتر، / رساند می شهای انسان همسو خواهد شد و انسان را به خواسته
و از آسمان و زمین ) 3/ب؛ طالقو یرْزقْه منْ حیثُ ال یحتَس(ندک هم از جایی که گمانش را نمی رسد؛ آن امکانات هم به انسان می

 )96/ض؛ اعرافلَفَتَحنا علَیهِم برَکات منَ السماء و الْأَر(رسد برکت می

 عالقۀ شدید: زندگی بهتر رکن اول

لذت  چیه/لذت است ۀسرچشم دیشد ۀعالق /بهتر خواهد بود یباشد، زندگ شتریهرچه عالقه ب/ ، عالقه استبهتر یرکن اول زندگ •
چیو ه ستیبه عالقه ن دنیلذت رس ةبه انداز يماد نیانسان به ا نکهیحاال چه ا ست؛یداشتن ن دیشد ۀمانند لذت عالق يلذت ماد 

 دارد يدتریشد ۀدارد که عالق يبهتر یزندگ یکس ست؛ین شتریبهتر امکانات ب یزندگ/ رسدبرسد و چه ن دیشد ۀعالق

که بعد از وصال از چشمت  يا عالقه/ باشد ابندهی شیدار باشد، افزا باشد، ادامه دیشد: بهتر یزندگ يعالقه مطلوب برا يها یژگیو •
زندگی  /امکان دارد ائشیفقط به خدا و اول دیشد ۀعالق/ دارد يدتریشد ۀدارد که عالق يبهتر یزندگ یکس/ ستیمطلوب ن فتد،یب

حدي که مردم بتوانند این  تا به این عشق و عالقۀ شدید برسد؛ بهرا مدیریت کند  هاي خود القهاي است که انسان ع بهتر، زندگی
 )احساس کنند(او ببینند زندگیمحبت شدید را در 
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گونه توصیف  مؤمن در قرآن این ندارد؛ معنااحساس  روح و بی سرد و بی مؤمنِ. زندگی مؤمن، پرشور، پراحساس، گرم و پرنشاط است •
این چه ! سرِ خودمان را کاله نگذاریم کند، پس محبت شدید زندگی انسان را گرم می/)165/بقره(»هالَّذینَ آمنُوا أَشَد حبا للَّ و«: شده

 !را در قلب ما ایجاد نکرده؟» أَشَد حبا«این چه ایمان به خدایی است که ! است که زندگی ما را گرم نکرده؟ اي نوع خداپرستی

هر کسی روز : روایت/شود آدم شبیه محبوبش می /روح آدم هم هست ۀشاکل ةمحبت سازند ؛ستین دنلذت بر يراحبت فقط بم •
فَلَو أَنَّ رجلًا أَحب ( )632/یطوس یامال؛ الْمرْء مع منْ أَحب، و لَه ما اکْتَسب(شود چیزي که دوست داشته، محشور می قیامت با آن

 شَرَهراً لَحجۀِ؛ امالحامیالْق موی هعلَّ مج زَّ وع 210/صدوق یاللَّه( 

 شود فقط با حب اهللا سیرآب می/کند هاي کم انسان را سیرآب نمی محبت

شما اگر ! یو جزئ یمعمول يها عالقه نینه با ا ؛است دیشد ۀبهتر، با عالق یزندگ/ با عشق و احساسات همراه باشد دیخوب با یزندگ •
ما / کند؟ یم رابیمحبت روح بزرگ انسان را س نیا ایعالقه چقدر است؟ آ نیمگر ا د،یدوست داشته باش یلیتان را خفرزندیا همسر 

هاي کم  تواند به عالقه انسان نمی /کنیم صحبت می) حتی عالقۀ مادر به فرزند(هاي معمولی اي فراتر از عالقه از عشق و عالقه
 راضی باشد

ها اساساً  محبت نیشود، چون ا میزده  دل یبعد از مدت یبرسد، ول محبوبشچک باشد، ممکن است به کو يها محبت ریکه اس یکس •
کسی که به این محبت  /شود ینم رابیکه جز با محبت خودش س دهیآفر يخدا انسان را طور /کنند رآبیانسان را س توانند ینم

موفقیت مورد نظرش رسیده؛ انگیزة او براي زندگی، تشکر از نیست، چون به » هاي موفقیت راه«شدید رسیده باشد، دیگر دنبال 
  خدایی است که او را خلق کرده

 يها محبت ریانسان اس شود یباعث م دیمحبت شد/ شده ها یاندك، باعث فلج شدن زندگ يها حد به محبت از شیب دادن تیاهم •
در  ادیز دینبا ،یجزئ يها و نفرت ها محبت/ چشد یمرا ن یطعم زندگ وقت چیباشد، ه دهینرس دیکه به محبت شد یکس/اندك نشود

 انسان مؤثر باشند یزندگ

بهتر  ینباشد انسان به زندگ یزندگ ةکنند گرم نِیعامل آتش ي،محور دیشد ۀعالق کیاگر  .سرشار از محبت باشد دیبازندگی  •
ممکن ، البته کند یم یزندگ »حال افسرده مهین«در واقع دارد  ستیبرخوردار ن دیمحبت شد نیکه از ا یکس .است نکرده دایپ یدسترس

 ستیبهتر ن یِزندگ نیباالخره ا ینگذارند، ول بر اورا  هافسرد ماریاست اسم ب

 تالش و مبارزه: رکن دوم زندگی بهتر

 يبرا یتا وقت/ یبهتر آن است که با تالش به آن برس یزندگ/است دیخاطر محبت شد تالش و مبارزه، به، بهتر یدوم زندگ رکن •
فقط / دارد يادیز يها يباشد، گرفتار زحمت یکه دنبال پول ب يا جامعه/برد یرا نخواه یلذت زندگ ،ینکش یسخت يزیبه چ دنیرس

 یبا فرار از تالش و مبارزه، زندگ/کنددوري گناه از  تواند یلذت نبرد نم یکه از زندگ یکس/لذت برد یاز زندگ شود یم یبا سخت
 دیآ یبدست نم يبهتر

مؤمن پرتالش مقدر کرده، متفاوت  يکه خدا برا يبا فقر ،ییتقوا یو ب یفقر در اثر تنبل/ثروت تالش کند نیتأم يبرا دیباانسان  •
که دنبال  ستین نیا ضیاجر مر اتیروا يهمچنان که معنا م،یکن ریکه خودمان را فق ستین نیاحترام به فقرا ا اتیروا يمعنا /است

 .بهتر شود شان یبدون زحمت، زندگ خواهند یم یبرخ /است نییپا یلیخ فرهنگ کار در ما /مینباش یسالمت
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خودت تالش  یزندگ ياگر امروز برا/ !بجنگد »یزندگ« يبرا دیبا یآدم گاه/ مبارزهتالش و سرشار از  یزندگ یعنیبهتر  یزندگ •
 /ما دستبرد بزنند ینان به زندگدشم میو اجازه نده میبجنگ یزندگ يبرا دیبا/ شد ینخواه اهللا لیسب یفردا مجاهد ف ،ینکن

فَمنْ تَرَك الْجِهاد أَلْبسه اللَّه ذُلا فی نَفْسه و فَقْراً فی (رك کند دچار ذلت و فقر خواهد شدمبارزه و جهاد را ت یاگر کس):ص(پیامبر
هینی دقاً فحم و هیشَتع577/صدوق یامال؛ م( 

 گیگري یعنی دفاع از زند انقالبی

 یکه اگر کس م،یعالقمند باش -آن حیصح يبه معنا-بهتر یبه زندگ نقدریا یعنیبودن  یانقالب /یزندگدفاع از  یعنی يگر یانقالب •
 یکسان ونیانقالب/را چپاول کند اش یزندگ یکس دهد یاجازه نم یانقالب /میستیبهتر ما شود، در مقابلش با یخواست مانع زندگ

 .بهتر جان بدهند یگزند يهستند که حاضرند برا

 مؤمن/هم هست ینسبت به زندگ ست،ین یمؤمن فقط نسبت به بندگ رتیغ/داشته باشد رتیتعصب و غ ینسبت به زندگ دیآدم با •
 نیاگر تعداد مظلوم): ص(رسول خدا/ دهد کسی این زندگی را خراب کند نسبت به زندگی خودش و دیگران غیرت دارد و اجازه نمی

إنَّ اللّه عز و جل (دیریبگ نیو حقتان را از ظالم دیبلند شو: دیگو یبلکه م کند یرا مستجاب نم یشانخدا دعاباشد،  نیاز ظالم شیب
یستَجیظلوم بلمما لَم  نَ،یلم کونواینَ الظّالم نَ،یأکثَرَ منَ الظّالفَال  نَیفَإِذا کانوا أکثَرَ میستَجیم؛ الفردوس ب1/149/538/لَه (
 )279،ص10 ج،يشهر ي،ر)ص(اعظم امبرینامه پ حکمت(

خاطر زبونی در مقابل دشمن، فقیر شود یا  اگر کسی به .، نزد خدا محترم نیستفقیري که در اثر باج دادن به دشمن فقیر شده باشد •
ربنا (. شوند مثل ظالمین دوبرابر عذاب می پذیرانی هستند که در قیامت اینها ظلم. فقر را تحمل کند، اصالً نزد خدا محترم نیست

عکُلٍّ ضنَ النَّارِ قالَ لفاً معذاباً ضع هِمأَضَلُّونا فَآت تَکْبرَُواْ إِنَّا کُنَّا (و ) 38/ف؛ اعرافهؤُالءینَ اسلَّذفَؤُاْ لقُولُ الضُّعونَ فىِ النَّارِ فَیاجتَحإِذْ ی
یبنَّا نَصغْنُونَ علْ أَنتُم ما فَهعتَب نَ النَّالَکُم47/ر؛ غافرا م(  

 آمدند هیسربازان معاو ):ع(علی/صرفاً از غارت خلخال دختر یهودي نبود، بلکه براي عدم مقاومت در مقابل دشمن بود) ع(تأسف علی •
 غارت یبه راحت د،یشما با آن دشمنان بجنگ نکهیبدون او  نددیکش يهودیدختر  يو خلخال از پا کردندشما را غارت  يروستاها

و قَد بلَغَنی أَنَّ الرَّجلَ منْهم کَانَ یدخُلُ علَى الْمرْأَةِ (ردحقّ دا رد،یمرد مسلمان از تأسف بم کیصورت اگر  نیدر ا. کردند و رفتند
ا ماثَهرِع ا وهدقَلَائ ا وهقُلْب ا ولَهجح نْتَزِعةِ فَیداهعالْأُخْرَى الْم ۀِ وملسالْم نْهم نَعا نَالَ ا تُمرِینَ مافرَفُوا وانْص امِ ثُمرْحتاسال اعِ ورْجتإِلَّا بِاالس

ا کَانَ بِهفاً مذَا أَسه دعنْ بم اتماً ملسرَأً مأَنَّ ام فَلَو مد لَا أُرِیقَ لَه و کَلْم منْهلًا مجیراً؛ کافردج ي بِهنْدلْ کَانَ علُوماً بنهج  -5/5/ی م
 )27خطبه /البالغه

 ها جا در مقابل محدودیت تسلیم به: رکن سوم زندگی بهتر

یش، با ها خواستهبه  دنیرس مسیردر  انسان/ستها تیجا در مقابل محدود به شدن درست و میتسل ،بهتر یسوم زندگ رکن •
هاي بازي فوتبال است که  دگی شبیه محدودیتهاي زن محدودیت/ باید این اتفاق را مدیریت کندشود که  هایی مواجه می محدودیت

 یکس /ستین نیریش تیهمانطور که فوتبال بدون محدود ست،ین نیریش تیبدون محدود يایدن /دهد می »زیبایی«و  »معنا«به آن 
و  آشنا نبودفوتبال  يکه با باز یمثل کس ؛شده یزندگ یباعث تلخ ها تیکه محدود کند یبه اشتباه تصور م شناسد، یرا نم یکه زندگ

 !توپ خرید تا بازکنان بر سر یک توپ با هم دعوا نکنند 21
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فراگیر و .1: هاي تقدیري دو نوعند محدودیت /»یفیتکل« یهستند و برخ »يریتقد« ي زندگی انسان،ها تیاز محدود یبرخ •
 ؛دارند یفیتکل تیهم محدود ها نید یب)/؛ مانند تصادفاست مختص هر فرد(متغیر و خاص.2) یکسان براي همه؛مانند پیرشدن(عام

 شان است و فرهنگ جامعه نیقوان ها، نید یب »یفیتکل« يها تیمحدود

 ها براي برخورد صحیح با محدودیتجوان آمادگی لزوم / نکتۀ تربیتی

 یتیاز هر محدود خواهد یکه م یکس/ ستین یزندگ يبرا يا جوان آماده رد،یرا بپذ یزندگ يها تیمحدود ستیکه حاضر ن یجوان •
معلوم  رفت،یرا نپذ ها تیشد و قهر کرد و محدود یعصبان ها تیخاطر محدود به یاگر کس /ستیخوب ن یزندگ ةفرار کند، آماد

متأسفانه در مدارس  /میمان آموزش ده را به خود و فرزندان »یزندگ« دییایب. ستیآشنا ن ینشده و با زندگ تیخوب ترب شود یم
 میکن ینم تیترب تیبا محدود حیبرخورد صح يفرزندانمان را برا

 یعنی ت،یمحدود رشیپذ یآمادگ/رفتیرا پذ ها تیمحدود یبرخ دیبا یکه در زندگ ندازدیها جاب بچه يبرا دیو پرورش با آموزش •
ۀ آماده کردن بچه و الزم شودآماده  یزندگ يبراآماده شود، باید کسب و کار  براي نکهیقبل از ا بچه/ ی خوبزندگ يبرا یآمادگ

و فکر  شودکودکانه خارج  يپرداز الیاز دوران خ و مواجه شود ها تیبا محدودی آماده باشد در زندگ« اواست که  نیااي زندگی بر
 ها تیاز محدود یبعضبه استقبال  یحت و رفتیرا پذ ها تیاز محدود یبعض دیبا برداشت؛ شود یرا م ها تیمحدود ۀهم که نکند
 » رفت

 رد قشنگ با بالبرخو/ جا زیبایی تسلیمِ به

 میتسل ییبایبه ز دیبا ،ستین بایشدن با غُر و نق ز میتسل/هاست تیجا مقابل محدود به میبهتر، تسل یزندگ يبایز يها از بخش یکی •
 یتینه با اکراه و نارضا میامر خدا شو

ندارد و قابل جمع  رتیهم مغا» با بالامتحان «ندارد، بلکه با  یرتیمغا» امتحان با نعمت«تنها با  بهتر، نه یزندگ ةسخن گفتن دربار •
 یزندگ. میبرخورد کن نیریبلکه با بال هم ش م،ینشو تیهم آمد، اذ ییاگر بال یخوش و خرّم باشد که حت دیما با یچون زندگ. است

 کند یکه انسان با مشکالتش قشنگ برخورد م است يا یبهتر، آن زندگ

 بر استرنج جزع بیشتر از رنج ص/ جزع نقطۀ مقابل تسلیم

انسان  یافتگین تیاز ترب یناش یتهاجزع در مقابل محدود/ ستجا به يها تیمحدود رفتنینپذ و به معناي میمقابل تسل ۀنقطجزع  •
؛  کْرَهونلَا تَجزَعوا منْ قَلیلِ ما أَکْرَهکُم فَیوقعکُم ذَلک فی کَثیرٍ مما تَ(شود یم شتریتان ب مشکالت دیاگر جزع کن): ع(یعل /است

؛ الْجزَع لَا یدفَع الْقَدر و لَکنْ یحبِطُ الْأَجر(رود یم نیاز ب تو فقط اجرشود،  یوض نمع تو مقدراتبا جزع کردن / )10314/غررالحکم
 )1876/غررالحکم

از جزع که  یرنج): ع(علی/ برد نیاز ب »یمعرفت به زندگ«با  دیجزع را با ۀشیر /از جزع است یناش یاز مشکالت خانوادگ ياریبس •
 )1198/؛ غررالحکمالْجزَع أَتْعب منَ الصبر(يبر یمکردن است که از صبر  یاز رنج شتریب یلیخ يبر یکردن م

مقدر  شیبرا د،یخوب رس یبه زندگ يبا دزد یاگر کس: )ع(یعل /شود یتر م پر رونق مان یزندگ میریجا را بپذ به يها تیاگر محدود •
ال یزاد علی ما  إنّ العبد لَیحرِم نفسه الرِّزقَ الحاللَ بتَرك الصبرِ و(دیرس یم یزندگ هماناز راه حالل به  کرد یاگر صبر م یبوده، ول
لَه ر3/160/الحدید ابی البالغه ابن ؛ شرح نهجقُد( 
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 جا و به صحیح میتسل یعنیاسالم 

 /صحیح میتسل یعنیاسالم  و است حیصح میدر تسل یهنر زندگ /است »بهتر یدگزن«رکن  نیتر مهم ها، تیمحدودجاي  به رشیپذ •
 ازیکرده، به آن ن جادیا نیکه د یتیهر محدود): ع(علی /ا پذیرفتهشده از طرف خدا ر هاي تعیین مسلمان کسی است که محدودیت

را  گرانید يها تیمحدود ،يرینپذرا خدا  يها تیمحدوداگر /)9573/غررالحکم؛  ء إِلَّا و أَغْنَى عنْه ما نَهى اللَّه سبحانَه عنْ شَی(يندار
 ردیپذ یرا م بن یوسف حجاج يها تیمحدود رد،یرا نپذ) ع(یعل يها تیکه محدود یکس/يریپذ یم

 يبه معنااسالم ): ع(امام صادق /شود با تسلیم شدن در مقابل ولی خدا اثبات می» تسلیم خدا هستیم«ادعاي ما در اینکه صدق  •
 نیاز نادرتر یکی/ )3/23/ابیطالب ع مناقب آل ؛و رضیت لَکُم الْإِسالم دیناً أَي تَسلیم النَّفْسِ لأَمرِنَا(خداست یشدن به امر ول میتسل

  یما شَجرَ بینَهم ثُم ال یجِدوا فیفَال و ربک ال یؤْمنُونَ حتَّى یحکِّموك ف« :خداستی به امر ول میلزوم تسل ةقرآن دربار يها قسم
 )65/نساء(»أَنْفُسهِم حرَجاً مما قَضَیت و یسلِّموا تَسلیماً

 یمقدرات اله یهمراه؛ بهتر یچهارم زندگ رکن

باشد و چه  نیمتدچه انسان  د؛یآ یدست نم بهتر به یاگر خدا نخواهد، زندگ /است »یمقدرات اله یهمراه«بهتر  یچهارم زندگ رکن •
به شانس و تصادف  یاگر کس یحت رد؛یگ یخودش قرار نم اریانسان، در اخت یاتفاقات زندگ ۀهموقت  هیچکه  دانند یهمه م. نباشد

 .هم همراه انسان باشد» شانس«است که  يا یبهتر، زندگ یدگزن: دیبگو دیبا نجایدر ا، معتقد باشد

من که  دانند یاکثر مردم نم«: خداوند در قرآن آمار/ کند  یما را بهتر م یزندگ» استما تحت مقدرات خد یزندگ« نکهیتوجه به ا •
همان ): ص(خدا رسول/ شوند؛ نباید درگیر اسباب و علل بمانیم مردم با اسباب و علل درگیر می )36/سبأ(»کنم یم نییرا تع ها يروز

 لُیکائیو م لُیو جِبر لُیلو دعا لک إسراف«میدعا کن تیبرا لیئاگر من و جبر یحت شود یم بتیمقدر کرده، نص تیکه خدا برا يهمسر
 )501/کنزالعمال -16500ح/الحکمه زانیم(»کُتبت لک یما تَزَوجت إالّ المرأةَ الت هِمیو حملۀُ العرشِ و أنا ف

 میهم دار اریاراده و اخت؛ البته میا احاطه شده یتوسط مقدرات اله ما

مان باشد و  حواس کند، نیز باید به مقدراتی که خدا براي ما تعیین می) رکن سوم(پذیریم ی که در زندگی میهای عالوه بر محدودیت •
به انسان آرامش  یبه مقدرات اله توجه /دارد کنیم، غبار تکبر را از چهرة ما برمی مدام توجه کنیم؛ همین توجهی که به خدا پیدا می

 دهد  یم

البته نه اختیار مطلق، بلکه اختیار محدود و  ؛میهم دار اریحال اراده و اخت نیو در ع ،میا احاطه شده یتوسط مقدرات اله ما •
 یاتفاقات تصادف يسر کیما در متنِ / تواند هر کاري بکند زندگی ما صد در صد دست خودمان نیست و هر کسی نمی/ شده حساب

 ب شوندرا مرتک یبندگانش هر اشتباه دهد یاجازه نم خدا/ میکن ینم یزندگ

ۀ نیگز انمحدود است، نه هزار ۀنیانتخاب چند گز يما برا يِآزاد/ است یتست چهارجوابیک  يها نهیما مثل انتخاب گز يآزاد •
نگاه  یبه مقدرات اله یوقت/را توسط او محقق کند یتا قضا و قدر اله ردیگ یخدا عقل انسان را م یگاه): ص(اکرم امبریپ !/مختلف

را خراب  یمان دست خودمان باشد، زندگ مقدرات اگر/دهد یکه به ما آرامش م میکن یم دایپ مان یدر زندگ ییاتکا ۀنقط کی م،یکن یم
 میکن یم
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 راضی بودن به قضاء الهی/ است» درونی«اي از زندگی بهتر  بخش عمده

تواند  نداشته باشد، اما او می شاید براي کسی مقدر شده باشد که از بیرون، زندگی بهتري/است یبهتر درون یاز زندگ يا عمده بخش •
خواهد  یخوش یباشد، زندگ یراض یکه به قضاء اله یکس): ع(یعل/ از درون، دلگرم باشد و با قدرت روحی باال زندگی کند

خدا با رفق و الهی راضی باشد، کسی که به قضاء  )3844/غررالحکم؛ إِنَّکُم إِنْ رضیتُم بِالْقَضَاء طَابت عیشَتُکُم و فُزْتُم بِالْغَنَاء(داشت
هاي قشنگی  افتد و شادي هاي خوبی می حتی اگر فقیر باشد، در همان فقر هم برایش اتفاق. کند یبرخورد مبا او  يشتریب يمدارا

 .کند میتر زندگی  از یک فرد ثروتمند هم خوش» در مجموع«آید و حتی گاهی اوقات  یبرایش پیش م

طبق این   )3و2/طالق(»بو یرْزقْه منْ حیثُ لَا یحْتَس* و من یتَّقِ اللَّه یجْعل لَّه مخَْرَجا«. دهد یخوش م یخدا به انسان باتقوا زندگ •
هایی که  ثانیاً از یک راه. دهد اوالً راه عبور از مشکل را به ما نشان می: دهد آیه، اگر تقوا داشته باشیم خدا دو کار براي ما انجام می

 .شود لذا زندگی انسان خوش و خرّم می. رساند کردیم، به ما رزق و روزي می را هم نمی حسابش

خواهیم زندگی ما بهتر شود، باید به قضاء الهی توجه کنیم و راضی بودن به قضاء الهی را عامل بهتر شدن مقدرات خودمان  اگر می •
حضرت ها براي ما رقم بخورد؛  و باعث شویم که بهترین مصلحت میده رییتغ مقدراتمان را میتوان یم اما عالوه بر آن، ما. قرار دهیم

  منْ أَصعد إِلَى اللَّه خَالص عبادته، أَهبطَ اللَّه إِلَیه(زند یرقم م شیمصلحت را برا نیکه خالصانه عبادت کند، خدا بهتر یکس): س(زهرا
که خدا  است خالص يها از عبادت یکی) ع(یذکر عل/ دیآ یدست م سخت به یلینه خخالصا عبادت/)2/108/؛ ورام أَفْضَلَ مصلَحته

 است ما آسانش کرده يبرا

 دهی وضع قدرت لزوم سامان/جامعهاهمیت مقدرات 

 /شد میخواه ها يریآن سختگ ریشود، همه اس نییتع يا رانهیما مقدرات سختگ ۀجامع ياگر برا/ مهم است یلیمقدرات جامعه خ •
دنبال  ،یتیو ترب میو سه امام اول ما قبل از کار تعل) ص(امبریپ/دارند يادیبهتر، مسئوالن جامعه نقش ز یبه زندگ ندیرس يبرا

 .ندارد دهیدر جامعه فا یاخالق حیاز نصا ياریتا وضع قدرت اصالح نشود بس/ وضع قدرت بودند یده سامان

کالن و خُرد  يها تیریمد ریتحت تأث نکهیها بدون ا انسان یزندگ شود یمگر م/ماست »ۀجامع«مقدرات ما مقدرات  نیمهمتر •
از  ینه/ است استیس ۀبزرگ در عرص يرهامنکَ/ است یاسیس يدعا کیفرج،  يدعا برا!/ کند؟ دایسامان پ رد،یقرار بگ یاجتماع

 !ابانیخ يها حجاب یمملکت است نه ب رانیمنکر، اول خطاب به مد

 یاسیمتوجه شوند که س دیهمه با میکن یصحبت م» بهتر یزندگ«از  یوقت/ است یاسیبحث کامالً س کیبهتر  یبحث زندگ •
 313منتظر ) ع(چرا امام زمان/دیبهتر نخواهد رس یبه زندگ یچون تا وضع قدرت و افراد قدرت اصالح نشود کس م؛یکن یصحبت م
 ازین ریمد 313حضرت به  یعنی. امعه هستندران جیمد نهایقلچماقان محافظند؟ نه، ا اینفر عابدان دعاگو  313 نیا اینفرند؟ آ

بخواهد،  ریخ یقوم يخدا برا یوقت): ص(رسول خدا/شود ینم سریبهتر م یبهتر و نه بندگ یخوب، نه زندگ ریبدون مد/دارد
حلَماءهم وقَضّى بینَهم  یرا ولّى علَیهِمإذا أراد اللّه عز و جل بِقَومٍ خَ(دهد یرا به سخاوتمندان م» مال«را به بردباران و  »ها استیر«

   )14595/کنز العمال(»وجعلَ المالَ فی سخایاهم علَماءهم

در  شود یمگر م. میبسوز گرانید يبه پا دیو با میگریهمد ریما اس/دیبه مقدرات خوب رس شود ینم استیس ۀبدون اصالح در عرص •
ما تا . میخوشبخت شو ییتنها در جهان به میتوان یمملکت هم نم کیبه عنوان  یحت! خوشبخت شود؟ ییتنها نفر به کیشهر،  کی

 .میکن یراحت زندگ میتوان ینم میآزاد نکن ظلمتمام جهان را از  یوقت
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 اریآن هم بس صیاست و تشخ دهیچیپ اریبس استیس ۀچون خطا و صواب در عرص/ اند؟ یاسیرسیغ قدر نیا ،يچرا مردم جوامع بشر •
سخت است و عموم  گذارد، یو اقتصاد مردم م  شتیدر مع يچه اثر ،اجتماعیکالن  يها يگذار استیس نکهیا صیمثالً تشخ. دشوار

 را ندارند  ها یدگیچیپ نیمردم قدرت درك ا

 جادیا تیما محدود يبرا قدر نیپس چرا ا. کرد میرا هم غصب نخواه گرید يروستا از کشورها کی یما حت دانند یمستکبران م •
و بدون  يبا حفظ استقالل و آزاد شود یکه م فهمند یم ایدن ۀچون هم. آنها خود به خود نابودند »میباش«ما  که نیچون هم کنند؟ یم

 .ندیآ یمستکبران درم یو از بردگ کنند یم یراه ما را ط ،آنها هم دند،یفهم یو وقت د،یبهتر رس یبه زندگ اناطاعت از مستکبر

 رفردي و اجتماعی رسیدن به زندگی بهت شرط. 4
براي ورود به  ؛ بلکهبهتر را اجرا کند و موفق شود یزندگ ۀبرنام تواند یمن یهر کس ست؟یبهتر چ یورود به زندگ يالزم برا طیشرا •

 یاجتماع یک شرط و يفردیک شرط : دو شرط اساسی وجود دارد -الاقل-و اجراي این برنامه  زندگی بهتر

 یاز باال نگاه کردن به زندگ: يشرط فرد

شرط  /ی است، نگاه از باال به زندگ»بهتر یزندگ ۀبرنام« يدر اجرا تیموفق ۀالزم /»یاز باال نگاه کردن به زندگ«: يشرط فرد •
نگر باشد و از باال به  کالن یاست که در زندگ نیخوب را اجرا کند، ا ۀبرنام کیبهتر برسد و بتواند  یانسان به زندگ نکهیا يِفرد

و اجرا کند،  ردیاگر بپذ ای ردیپذ ینم ای د،یهم به او بده یخوب ۀغرق شود، اگر برنام یزندگ اتیکه در جزئ یکس. نگاه کند یزندگ
 .ردیگ ینم یخوب ۀجینت

/ از باال نگاه کند قش،یانتخاب همسر و به عال انیکه به جر یکس انتخاب همسر خوب داشته باشد؟ تواند یم یچه کس •
 تواند یشود، نم اتینگاه نکند و غرق جزئ یکه از باال به زندگ یکس/ اندسوز یانسان را م يها یبدبخت ۀشیر »ينگر کالن«

 نیبهتر):  ع(امام صادق/نگاه کنند یباال به زندگ از میبده ادیها  به بچه دیدر خانه، مهدکودك و مدرسه با/مشکالتش را حل کند
 )401/االخبار یمعان؛  شُبانکُم منْ تَشَبه بِکُهولکُمخَیرُ (نگاه کنند یاز باال به زندگ رمردهایهستند که مثل پ یجوانان، جوانان

اي، این  داشتنی و عالقه یعنی انسان دربارة هر دوست انتها را دیدن،/ .است» دنیانتها را دابتدا و «از باال نگاه کردن  هاز وجو یکی •
یک وجه دیگرِ از باال / به آرامش بپیوندد» دش چه؟بع«با سؤال  تواند یمانسان  /»؟هبعدش چ«: سؤال کلیدي را از خودش بپرسد که

 .ها را نگاه کنیم داشتنی ها و دوست همۀ جوانب و ابعاد زندگی، لذت است، یعنی» جوانب«نگاه کردن، دیدن همۀ 

 )8/143/کافی(» حاسبوا أَنْفُسکُم«: اند فرموده .یک راه حل خوب، براي از باال نگاه کردن به زندگی است» محاسبۀ نفس« •
و » کاري انجام دادم؟ من چه«نه اینکه » من چرا این کار را انجام دادم؟«پس محاسبۀ نفس یعنی » !حاسبوا اعمالکم«: اند نفرموده

 .این قدم اول براي از باال نگاه کردن است

 )از باال تعادل را در جامعه ایجاد کردن(والیت: یشرط اجتماع

 تیوال/ شود یجامعه فراهم نم يبهتر برا یحاکم نباشد، بستر زندگ تیتا وال/ هتر استب یبه زندگ دنیرس یشرط اجتماع ت،یوال •
را شکوفا کنند و رقابت  شان ياستعدادها دهد یم دانیها م به انسان تیوال/میاز دورن شکفته شو کند یم یمثل بهارست که سع

و  دهیعقفکر،  از جمله، آزادي، عدم تحمیل(از شعارها ها در تحقق بسیاري ادعاهاي غربی/ دهد یآزاد نم بترقا ةغرب اجاز/ کنند
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شود، عالمت خوشبخت نشدن  ها یغرب هیما شب یو حقوق ینظامات اجتماعاینکه  /دروغ است ...)ها و رعایت حقوق انسان ،رفتار
 ماست

 ۀجامع کیفقط در  ،تیفعال يبرا حیصح ةزیو آرامش با انگ نهیو طمأن تیبه اوج خالق دنیاستعداد و رس ییامکان رقابت و شکوفا •
که  دارد يمشتر قدر  آنقدرت . ، این امکان وجود نداردباشد ییوالریغاگر حکومت . امکان دارد ییحکومت وال کیدر  و ییوال

 کنند نند و کار را خراب میک اي مختلف در قدرت نفوذ میه به روش ها خیلی

 يروز/ کنند یمردم بتوانند راحت زندگ وجود داشته باشد تا دیبا ،قدرت نیا/ »کردن جادیاز باال تعادل را در جامعه ا« یعنی تیوال •
 .بهتر است، روز ظهور خواهد بود یشرط زندگ تیمردم بفهمند وال ۀکه هم

یعنی (خدا یاز جنس ول يزیچ ایسر آن جامعه باشد،  يخدا باال یکه ول يا در جامعه د؟یرس یزندگ نیبه بهتر شود یدر کدام جامعه م •
این سخن را  ند؛انتخاب کن را قدرتش سوء استفاده نکندکه از  ییتقواافرد باي جز این نیست که مردم  چاره )/اباتقو یعالم ربان یک
 برایشان قابل پذیرش است یید،هم بگو ها یحیبه مساگر 

 هاي یک برنامۀ خوب براي زندگی بهتر ویژگی. 5
 :داشته باشد را یژگیو هفت این دیبا -الاقل-» بهتر یزندگ« يبرنامه خوب برا کی •

  و طبیعت انسان باشدمطابق فطرت . 1

سازگار  انسانبا فطرت  باشد که يا گونه به دیدارد و برنامه با يساختار کیروح انسان . برنامۀ خوب باید مطابق فطرت انسان باشد •
 کرد لیمعالقه را به روح انسان تح کی شود یم /نکند لیتحم انسانرا به روح  يزیچ و باشد

 يبه خواب و غذا ازیمثالً بدن انسان ن. ما تناسب داشته باشد بدنیبا توان  یعنی باشد، انسانجسم  عتیمطابق طببرنامۀ خوب باید  •
دانه بادام بخور،  کیهر روز فقط «: دیانسان باشد و مثالً بگو یعیطب يازهایباشد که خالف ن يبرنامه طور شود یدارد و نم یکاف
 .دهند یانجام م ها یکه بعض ینادرست يها اضتیاز ر یمثل برخ» ...و اببخو خیم يرو

 باشد  تهداش »تیجامع«. 2

کند  تیاز وجود ما را تقو یفقط بخش نکهینه ا ،و رشد بدهد ردیابعاد وجود ما را در بر بگ جوانب و ۀو هم جامع باشدبرنامۀ خوب باید  •
 یخوب يها آدم یلیخ هم بعد تک همان درورند و آ یبار م يبعد تک خودشان را ها یبعض /کند لیاز وجود ما را تعط گرید یو بخش

 ؛ ولی این ارزش نداردشوند یم

 به نفع من و به ضرر دیگران نباشد. 3

 انگرید يکه برا دهد ینم مابه  يا برنامه وقت چیه نید /کندرا خراب  گرانید یمن، زندگ یبا آباد کردن زندگبرنامۀ خوب نباید  •
ها براي پیشرفت خودشان تهیه  اي که غربی برنامه /صاحب اموال خودش باشد دیبا یکس هر: گوید دین میمثالً ؛ اشته باشدضرر د

 دندیبا ظلم و غارت به ثروت رس ها یغرب /زند اند، طوري است که به دیگران ضرر می کرده
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 الوصول باشد فراگیر و سهل. 4

برنامه را  نیبتوانند ا یی که دارند،ها تفاوت ۀها با هم انسان ۀهم یعنی حت پوشش قرار دهد؛ها را ت فرهنگ ۀباشد و بتواند هم ریفراگ •
ها و  انواع فرهنگ يبتواند برا دیبابرنامۀ فراگیر  /است سر کدخدااختالف بر  م،یرا قبول دار یجهان ةدهکدما  /و اجرا کنند رندیبپذ

این ویژگی را ما  نید ۀبرنام؛ شکل دهد رییها تغ و خودش را متناسب با فرهنگ ردیبپذ آنها را يها یباشد و خوب ریپذ انعطاف ،ملل
؛ اجرا کنندآن را از خواص و نخبگان بتوانند  یبعض که فقط باشد دهیچیپ ادیزنباید الوصول باشد و  باید سهلبرنامۀ خوب  ./دارد

 .بتوانند آن را اجرا کنندیی که دارند، ها تفاوت همۀبا  ها همۀ انسان طوري باشد که دیبرنامه با

 برانگیز باشد رقابت. 5

و . شود ینشاط کم م ؛نباشدرقابت در آن  که هندبهتر به ما بد یزندگ يبرا اي برنامه کاگر ی. باشد »زیبرانگ رقابت« بایدبرنامۀ خوب  •
الَّذي خَلَقَ الْموت «: فرماید خداوند می .ت، اصل را بر رقابت گذاشته اسنید ۀبرنامبینید که  کنید، می شما وقتی به برنامۀ دین نگاه می

مثالً خدا به نمازگزاران یک  مرگ و زندگی را آفرید که ببیند چه کسی بهتر است؟خدا  )2/ملک(»و الْحیاةَ لیبلُوکُم أَیکُم أَحسنُ عمالً
بدون عداوت  ؛ البته رقابتاست یکامالً رقابت ام نید »؟استمسجد از همه بهتر  نینمازش در ا چه کسی«کند که  مسجد نگاه می
 و بدون حسادت

 دستوري باشد نه پیشنهادي. 6

و صرفاً بر اساس عقالنیت بحث کنید، به این  دیبگذار کنارهم و نبوت را  یوح و نیداگر / يشنهادینه پ باشد يدستوربرنامه باید  •
اگر یک برنامۀ فراگیر، پیشنهادي باشد، اصالً اجرا  :دلیل اول/.يدشنهایباشد نه پ يدستور ،خوب است برنامه رسید که نتیجه می

 يکه دستور يا برنامه : دلیل دوم/ خواهند این پیشنهاد را رعایت کنند، ضمانت اجرایی ندارد براي کسانی که نمی شود؛ چون نمی
 .کند یرا فراهم م یعال يها لذت ۀنیو زم برد یم نیانسان را از ب »تیمن«باشد 

 ا مدیریت ولی خدا باشدب. 7

 »خداّ یول تیریمد«با  دیبا است که نیا -با دستور خدا باشدعالوه بر اینکه باید -»بهتر یزندگ« يبرنامه خوب برا یژگیوهفتمین  •
 در چه يفرد یزندگ در چه؛ خدا ابالغ شود یول ۀو واسط تیریبا مد دیبا و این دستور همباشد،  يدستور دیبا برنامه /اجرا شود

بحث  در مسألۀ والیت فقط /است انیطغ ةکنند کنترل ینیعامل ع اًیو ثاناست برنامه  يخدا، اوالً ضامن اجرا یول /یاجتماع یزندگ
امام زمانت تواضع  و) ص(پیغمبر به دیبا ،یخودت هم توبه کن اگر بخواهی در خلوتشما بلکه  ست؛ینمطرح  یضمانت اجتماع

 .رسد یم تیانان یِاز آلودگ ییو رها یخدا، به اوج پاک یول يبرتر رشیانسان با پذ ./یکن

 انسان کنترل  يبرا یو اسالم یبرالیل ۀتفاوت نسخ /»دستوري بودنِ برنامه«اهمیت 

 از منِ یاگر نتوان/ستیممکن ن تیبهتر با حفظ انان یچون زندگباشد، » دستوري«لزوماً باید » زندگی بهتر«یک برنامۀ خوب براي  •
از  یبتوان نکهیا يبرا./ زند یو ضربه م کند یم دیتول روسیتو و ۀجامع هیتو و عل هیمدام عل انگر،یمنِ طغ نیا ،يدت بگذرخو گر انیطغ

 .الزم است» دستور« يبگذر دتخو گر انیمنِ طغ

کنترل  نها راها، آ کردن انسان ریبا تحق یبرالیل ۀنسخ :گر انیطغ يها کنترل انسان يبرا یاسالمنسخۀ و  یبرالیل ۀتفاوت نسخ •
 »سیترس از پل«و سپس با  آورند یبار م فیآنها را ضع تیها، شخص کنترل آدم يبرا ها یغرب /میبا تکر یاسالم ۀنسخ لیو کند، یم
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بزرگوارانه و  اریبس ۀخوف خدا، نسخ/را کنترل کند گرش انیانسان با خوف خدا، منِ طغ دیگو یم نید یول کنند، یآنها را کنترل م
 تیو آبرو دهد یتظاهر هم م ةاجاز یحت. یتا خودت بفهم دهد یبلکه فرصت م ،کند نمی) عذاب(تنبیهاست، چون خدا زود  يا مانهیکر

 ».درستت کنم ،یبا فشار روان خواهم ینم! ینیرا بب ات ندهیو آ فتدیکار ب و عقلت به یخودت بفهم خواهم یم«: دیگو یو م برد یرا نم

 یول ندیب یکنترل شده است که ظلم فاحش را م قدر نیا یبشر غرب/ کنند تیترب ریپذ وار و ظلم هبرّ يها دوست دارند آدم تیطواغ •
ها را وادار  انسان ،یبا فشار روان یحت دهد یاسالم اجازه نم/ ظلم را تحمل کند تواند ینباشد نم لیکه ذل یکس/ ندارد ضجرأت اعترا

 میبه خوب شدن کن

و  گر انیو روح عص تشیانسان یول دهند یبچه را پرورش م یاستعداد ذهن!/ دهند یم لیتحو» وادباس ةبرد«مدارس ما  یمتاسفانه برخ •
که حاضر است علمش را  کنند یم تیرا ترب یدر واقع کس. دهند یم لیتحو» با سواد ةبرد« کیو  برند یم نیرا از ب طلبش تینها یب

فقط کار خودش را انجام دهد و  یعنی. اعتراض نکند شانیها تیهم قرار دهد و به جنا تکاریجنا يها ستیهونیدر خدمت ص یحت
 برند یاز علم و دانشش بهره م یتکارانیچه جنا نکهیندهد به ا یتیاهم

 اصول زندگی بهتر در برنامۀ دین. 6

 )پنج ویژگی برجستۀ دستورات دینیا (پنج اصل کلیدي براي رسیدن به زندگی بهتر

 میخواه یم حاال .میریبگ نیبرنامه را از د نیاباید که  میدیرس نتیجه نیبه ابرنامۀ خوب،  هاي یک بعد از بیان شرایط و ویژگی •
 ،میکن انیرا ب ینیاز دستورات د يو بلند یفهرست طوالن میخواه ینم البته. دارد را معرفی کنیم انسان یزندگ يبرا نید اي که هبرنام

. میرا عنوان کن ینیدستورات دمجموعۀ  ۀبرجست یا اثرِ یژگیوپنج  »دین وراتدست برنامه و تیکل«با  ییآشنا يبرا میخواه یبلکه م
در این  .شود یم دهیو ابعادشان بهتر د شود یم يبند طبقه شود، یتر م خالصه مقدار کیدر ذهن ما  نیدستورات د ب،یترت نیبه ا

برنامۀ  االن دارند که کسانیهم و  د،شون میآشناتر  هبا این برنام هستند بهیغر ینید ۀو برنام نیبا د اناًیکه اح یهم کسان صورت،
 »؟دارد يچه انتظار آنهااز  نیکه د« شوند متوجه می ،کنند یاجرا م دین را

 یزندگ کیبه  دنیرس يبرا يدیکلاصول « ای »یانسان در زندگ کی تیموفق ۀبرجست هاي شاخص« توان یرا م ها ویژگی نیا •
 یفرد باق کی تیدر شخص دین که یو ثمرات جینتا نیتر مهم«یا » کند یم بیتعق نید ۀبرنام که يا ياهداف مهم رفتار« یا »بهتر

 .حساب آورد بهنیز  »گذارد یم

و  ؛کسب کنیمرا  ها یژگیو نیا دیحتماً با ینیدستورات د ياست که ما با اجرا ینیاز دستورات د ياریبس ندیدر واقع برآ ها این ویژگی •
موجب خراب  داري کردن ما، این نوع دینبسا  چهو  .اي نخواهد داشت براي ما فایده نخواهد بود و یقیدق يدار نید ي مادار نیاال د

 )هاي قالبی راه تشخیص دین(را ندارند ها یژگیو نیهستند که ا ییها نیهم د  یقالب يها نید. بشودنیز  نید ةشدن چهر

 ينگر مثبت. 1

انسان / وجود دارد ییگرا  مثبت ،ینیدر نوع دستورات د/ است گرا بودن مثبت یا بودنمثبت : نید يها مهم دستورالعمل یژگیو نیاول •
 نید/ گذارد یم یباق ندارانیدر د نیاست که د یاثر مهم نیاول ؛ينگر مثبت /شود یگرا م نگر و مثبت مثبت ،يندارید یبعد از مدت

مثبت در ارتباط با  یو حت گران،یدگار، مثبت در ارتباط با دمثبت در ارتباط با پرور کند؛ یم لیموجود مثبت تبد کیانسان را به 
 خودش
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که  یکس/ شد سیابل بیدچار فر ينگر مثبت کیهم با فقدان ) ع(آدم/ شود ینم »يناشکر«و » حرص«انسان دچار  ،ينگر با مثبت •
ضمانت ): ع(امام حسن. استالزم  یلیدر دعا خ ينگر مثبت یۀروح/ رسد یم »آرامش« کینگر باشد به  مثبت اش ندهیآ ةدربار

أَنَا الضَّامنُ لمنْ لَم یهجس فی (کند مستجاب شود ییدر قلبش خطور نکند، هر دعا یاله يبه رضا تیاز رضا ریغ یساگر ک کنم یم
لَه ابتَجسفَی اللَّه وعدإِلَّا الرِّضَا أَنْ ی 2/62/؛ کافیقَلْبِه( 

ها مثبت  است که انسان نیا طانیش یسع/ !شوند یم تر یمنف شوند، یم نیمتد یندارند، وقت نیاز د یحیکه برداشت صح یبرخ •
که به هر  اند گونه نیا ها یلیخ/ متاسفانه مثبت نبودن، فرهنگ ما شده است/در فرهنگ ماست يماریب کیمثبت نبودن،  /نباشند

مثبت بودن را  میمراقبت باش /کند یم لیموجود مثبت تبد کیه آدم را ب ن،ید!/ نندیب یرا م اش یاول نکات منف کنند ینگاه م يزیچ
 .ندهند جیترو ینیردیو غ کیبه عنوان اخالق و عرفان الئ

نگري هم محدودیت دارد و  البته دایرة مثبت. بینی هست کند، بلکه مملو از واقع بینی افراطی خیلی فرق می نگري با خوش مثبت •
خواهد شما را قتل عام  توانید به دشمنی که می نمی مثالً شما. هاي عالم، مثبت نگاه کند ن آدمتری تواند به منفی مسلماً انسان نمی

تان براي  شوند مثبت نگاه کنید و دل باید به آن مظلومینی که توسط ظالمین، نابود می نگر باشید اگر مثبت. کند، مثبت نگاه کنید
 مظلومین بسوزد نه براي ظالمین

نباشد، بلکه معتقد باشد  تیدنبال موفق یاست که کس يا یبهتر زندگ یزندگ /ندهیطوف به گذشته است نه به آبهتر مع یزندگ ةزیانگ •
. و حاال به دنبال تشکر و پاسخ به محبت خداست. شود یمعدوم نم گریچون د دهیرس زیچ و به همه  خلق شده موفق شده که نیهم

./ برساند نجایما را به ا خواهد یم نید» !خدا را بدهم؟ يها ر پاسخ محبتچطو«است که  نیاز ا اش ینگران د،اگر هم نگران باش
 .میخود را در مثبت بودن غرق کن دییایب/ هم اثر دارد امتیکه در روز ق یحسن ظن به خدا؛ عمل

به  ينگر مثبت ینوع» توکل«/  اتیدر روا ينگر از وجوه مثبت یکی »بد نزدن فالِ«/مصداق مثبت بودن نیتر شکر برجسته •
 شود ینشاط انسان م یۀدر اوج رنج ما یمثبت بودن حت/ شوند یترسو م ،یمنف يها آدم/ خداست

 شدگی نظم و حساب. 2

مند در رفتار و  گر و قاعده منظم، حساب«آدم را  نید/ است »یشدگ نظم و حساب«بهتر  یزندگ يبرا نید ۀبرنام یژگیو نیدوم •
 /شده رفتار کردن شده نیت کردن و حساب نظم یعنی حساب /ناي فراگیرِ کلمه مدنظر استمع در اینجا نظم، به /آورد یبار م» گفتار

و  ظمنروحِ  بیان شده باشد، بلکه» نظم«نه اینکه صرفاً با لغت (وجود دارد ما نید يها هیدر تمام توص شدگی، و حساب ظمن
 /دییسخن بگو قیشده، درست و دق حساب یعنی» فتارتقوا در گ«قرآن،  یۀبر اساس آ)/ وجود دارد نید يها هیتوص شدگی در حساب

 بهتر داشته باشد یزندگ تواند ینباشد، نم» شده حساب«که  یکس/ماند ینم یباق سیابل يبرا ییجا گرید میباش» شده حساب«اگر 

در  نکهیاز ا بهتر /نماز را درست کند یتیشخص یۀپا دیدهد؛ اول با ادیها نماز  که اول به بچه ستین نیا یآموزش و پرورش اسالم •
 نیدر ا د،یبده لیتحو افتهی موجود نظم کیو  دیاوریشده بار ب را حساباو ست که ا نیا ،دهید ادیرا فرج  يها دعا مدرسه به بچه

 عالم برقرار کن ۀدر هم ینظم عال کیو  دیایخواهد رفت تا حضرت ب) ع(صورت خودش دنبال امام زمان

اتفاقات  ۀادب را بدهد، هم که به خودش مشقّت یکس/ است یشدگ نظم و حساب جادیا يراب» ادب« يبر رو نیفراوان د دیتاک •
 نید قیاز احکام دق ياریبس یاثر وضع /کند یم لیموجود منظم تبد کیآدم را به  ینیدستورات د ۀمجموع/ افتد یم شیخوب برا
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 نداریخوب د ای ست،ین ندارید ایآدم شلخته، / يو ولنگار یشلختگ یعنی ینید یب /حسابگر شدن انسان است ،مانند حج و خمس
 ستین

امام / ریسخت نگ انتیبه اطراف ،یشده عمل کن حساب یخواه یاگر م/ ستین رانهیسختگ یزندگ يشده به معنا حساب یزندگ •
 کرد ینم لیرا به همسرش تحم شزهد) ع(نیحس

اسب لَیس منَّا منْ لَم یح(آید اي بار می شده آدمِ حسابهر روز خودش را محاسبه کند،  -طبق دستور دین-وقتی انسان مجبور باشد •
 )2/453/؛ کافینَفْسه فی کُلِّ یومٍ

» مخلص باش«/کند یشده کنترل م را هم حساب یشها تین یحت دار نیآدم د/ هاي انسان هم حساسیت دارد دین نسبت به نیت •
 بود» اخالص«شده بود؛ صفت برجستۀ او  یک آدم حساب» معلی رجبیغال«شهید  /خودت را هم داشته باش »تین«حسابِ  یعنی

 مقاومت، صبر و استقامت. 3

برآیندي از تمام دستورات دین  صبر و مقاومت، /.است» مقاومت، صبر و استقامت«بهتر  یزندگ يبرا نید ۀبرنام یژگیو نسومی •
 يزیکرده که انسان بدون مقاومت و صبر، به چ یطراح يوررا ط ایخدا دن /ناپذیر است است و از ذات دنیا و حیات بشر، انفکاك

دم  به دیهر مال که از باد آ«: یبه زبان فارس) ع(امام صادق/ دیبهتر رس یبه زندگ شود یبدون صبر و مقاومت نم /رسد ینم
 حضور دارد ،میبهتر که قبال گفت یزندگ فیعنصر صبر و مقاومت در هر چهار رکن تعر/ )4/218/شهرآشوب مناقب ابن(»شود

خود را کنترل  یناراحت خواهند یبعد از ناراحت شدن م ها یبعض /کند یاثر م »یناراحت«ابتدا در دورن انسان و به شکل  يصبر یب •
ز اند، چون بعد ا اند و نصف تحمل را نداشته  از صبر را انجام نداده یمیاگر بتوانند خودشان را کنترل کنند، باز هم در واقع ن نهایکنند، ا

 . را بروز ندهند شان یتحمل کنند و ناراحت خواهند یشان، ناراحت شدند، تازه م در درون نکهیا

 شیفرار از رنج، مقاومت خود را افزا يجا به/ یخودت را کنترل کن یناراحت نکهینه ا ،ياست که اصالً ناراحت نشو نیا بایصبرِ ز •
/ کند یبهتر دور م یو انسان را از زندگ دهد یمقاومت انسان را کاهش م ،ستین یکار خوب گرانید يدل کردن براغالباً درد/ میده

 /حساس است ۀشجاعت، صبر کردن در لحظ): ع(یعل/ کند یرا کم نم  ها یمانند صبر ناراحت يزیچ چیه): ع(امام صادق
 )1248/غررالحکم؛ الدهرء علَى  الصبرُ أَعونُ شَی(است» بهتر یزندگ« يکمک برا نیصبر بهتر): ع(نیرالمؤمنیام

ّطلب  قدر که حق همان/ ، صبر است»والعصر« ةمحور سور/ بوده نیمؤمن یسرود جمع) ص(امبریکه در زمان پ يا سوره» والعصر« •
 کیصبر /کنند یرا خراب م زیو همه چ رسند یبه حق نم گاه چیه صبر یطلبان ب حق/دیقدر هم صبر داشته باش همان دیبا دیهست
همه با هم  یوقت/  )200/عمران آل(»آمنُوا اصبِرُوا و صابِرُوایا أَیها الَّذینَ (کند ینم تیکفا یاست و فقط صبر شخص یاعاجتم ۀمقول

باید همه همدیگر را کمک کنند و ؛ هاي بین مؤمنین دارد اي است که نیاز به سفارش صبر مقوله /شود یم ادیصبر کنند، صبرشان ز
 )3/والعصر؛ و تَواصواْ بِالصبر   و تَواصواْ بِالْحقّ(. کند فایت نمیهاي شخصی ک فقط مراقبت

 ذکر؛ توجه قلبی و اتصال به خدا  .4

گرفتن  ياتصال به خدا و انرژ یعنیذکر  /که یک ویژگی آسمانی است است »ذکر«بهتر  یزندگ يبرا نید ۀبرنام یژگیو نیچهارم •
 یما از زندگ ةبدون ذکر، بهر/ به خدا یتوجه قلب یعنیذکر  /متصل باشد يبه منبع نور و انرژ دیبهتر با یزندگ يانسان برا /از او
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که  دهیافرین يخدا ما را طور/تا از ذکر ردیگ یم يآدم از غذا کمتر انرژ/وجود انسان، خود خداست  يشارژ باطر/ شود یکم م یلیخ
 میکن یبدون او زندگ میبتوان

 کی ایدل  زنده کیکند؟  یزندگ خواهد یم یاصالً چه کس. خواهد یبهتر قدرت، نشاط و نور م یبه زندگ دنیرس يانسان برا •
انسان به  یوقت/متصل است؟ اتیح يبرخوردار است؟ چقدر به انرژ »اتیح«کند، چقدر از  یزندگ خواهد یکه م یکس نیدل؟ ا مرده

است؛ چه رسد  یقطع» زنده بودن« يبرا شیو  ناکارآمد کند یعقل و فکر و قلبش درست کار نم اشد،متصل نب يمنبع نور و انرژ
 !بهتر یزندگ يو چه برسد برا ،یزندگ يبرا

هم  یدر علم تجرب/ دارد ازیکه به ذکر خدا ن فهمد یهم م نیبدون د انسان/گرفتن ما از خداست يتوجه ما به خدا موجب انرژ •
بهتر از ذکر خدا  یزندگ يراب/ باشد ادتیخدا باش تا خدا به  ادیبه : ذکر اثر نیاول/ دارد ازیکه انسان به ارتباط با خدا ن اند دهیفهم

نجات  یو از ضعف درون یرونیذکر خدا ما را از صدمات ب/ یمشکالت را حل کن یکن تا بتوان يخودت را با ذکر خدا قو/ استفاده کن
 دهد یم

که عقل نداشته  ینخواهد کرد چون کس سیتدر یشگاهدان چیکه اهل ذکر نباشد در ه یاستاد دانشگاه) ع(در حکومت امام زمان •
و منْ أَعرَض عنْ ذکْري فَإِنَّ لَه (شود یتلخ و تنگ م اش یکه اهل ذکر نباشد، زندگ یکس/خواهد کرد يباشد با علم هم خرابکار

نْ یعش عنْ ذکْرِ الرَّحمنِ نُقَیض لَه و م(ما خواهد شد نیهمنش طانیش م،یشو گردان ياگر از ذکر خدا رو /)124/؛ طهمعیشَۀً ضَنْکاً
 )36/؛ زخرفشَیطاناً فَهو لَه قَرینٌ

ۀ ما به خدا، چون رابط/ندارد؟ يادیز ةدیفا یبخواه و دل یدل يها صورت چرا ذکر خدا به/م؟ییخدا ذکر بگو» دستور«طبق  دیچرا با •
در  دیذکر موال توسط عبد با!/ستیمثل خودت ن يافراد ای هیهمسا ای ذکر همسر؛ ذکر خداست چون این ذکر،/عبد و موالست رابطۀ

! به ذکر خدا بود؛ نه به ذکر خودخواهانه دیبا/ است که ذکر طبق دستور باشد نیتواضع باشد، و قدم اول تواضع و ادب ا تینها
 .موال را ينه خدا پرستند، یرا م یالیخ يها به خدا راه ندارند، چون خدا خودخواه

اعتقادات و  ۀهم ندیبرآ/ یباش» متصل به خدا«و » مقاوم«، »منظم«، »مثبت« دیبهتر، با یزندگ يبرا :ۀ چهار ویژگی فوقخالص •
اما مثبت، منظم،  کنند یرا اجرا م نیدستورات د ها یلیخ/باشد يدیکل يها یژگیو نیا دیبا دهد، یکه انسان انجام م نیدستورات د

 !ستندیمقاوم و متصل ن

 نید آورد، یبار م ریما را مد نید آورد، یما را ماهر بار م نید. میا کم گذاشته نیاز د -که میبدان دیبا-نقص دارد مان یدگهرجا که زن •
بهتر  یو اگر کس ر،یبگ ادیرا  یاجتماع یزندگ: دیگو یبه ما م نید. کند یما را شکوفا م يها استعداد نید. آورد یشده بار م ما را حساب

 .بلد بود، بگذار او انجام دهد را يکار کی واز ت

 مبارزه با هواي نفس. 5

ي ها عالقه یعنیهواي نفس (است یقبل يها یژگیو حیاست که نخ تسب» نفسهواي مبارزه با « نید ۀبرنام ۀبرجست یژگیو نیجمپن •
خالفت م زین يهایژگیو یردر متن سا/خواهد ینفس م يخدا در متن ذکر هم مخالفت با هوا/)کند یکه آدم را ساقط م ارزشی بد یا کم

/ فایده خواهند شد هاي قبلی نیز بی در انسان نباشد، سایر ویژگی» مبارزه با هواي نفس«اگر این ویژگی /با هواي نفس الزم است
 .نفس است يمخالفت با هوا ،نید حینخ تسب یعنی )9981/غررالحکم(» نظَام الدینِ مخَالَفَۀُ الْهوى«: فرماید می) ع(امیرالمؤمنین
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 ات یزندگ ،ینفست مخالفت کن ياگر با هوا): ع(یعل/ رسد یبهتر نم یرا نداشته باشد به زندگ لشیمخالفت با م يکه بنا یکس •
 یبه آن ضربه بزن دیبوکس است؛ با سهینفس مثل ک يهوا/ )124/االخبار جامع؛ فَاتْرُکُوا الْهوى لیطیب عیشُکُم(شود یخوش و خرّم م

 خواهند ینفس نکنند، در واقع م يخوب باشند و مخالفت با هوا خواهند یکه م ییآنها/ یکن یبهتر زندگ یو بتوان يوش يتا قو
 !»نه« :توانند به خودشان بگویند ها این است که نمی مشکل بعضی /رسند یبهتر نم یبه زندگ یکنند ول يباز زرنگ

با  یاست که چه کس نیندارد، مهم ا دهیخوب بودن فا« دیها بگو به بچه دیمبنا متحول شود؛ با نیبر هم دیآموزش و پرورش ما با •
هوش « ریمطلب را با تعب نیهم یدر علم روانشناس/»دهد؟ یکار سخت را انجام م نیا یچه کس کند؟ ینفسش مخالفت م يهوا
 دارد يشترید بکه استعدا یکند، نه کس يکه بتواند خوددار ستا وفقم یکس: گویند کنند و می بیان می »یجانیه
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